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АНОТАЦІЯ 

 

Дудка М. І. Агротехнологічні основи підвищення продуктивності  

однорічних кормових культур в північному Степу України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» (201 – 

Агрономія). – Державна установа Інститут зернових культур НААН, Дніпро, 

2020. 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і експериментально 

визначено вплив основних агротехнічних прийомів на рівень продуктивності 

амаранту волотистого при його вирощуванні на зелену масу та зерно в 

одновидових посівах; встановлено особливості росту, розвитку рослин і 

формування продуктивності за двоукісного використання посівів та у 

агрофітоценозах сумісно з тонконоговими компонентами (кукурудза, сорго 

цукрове, сорго-суданковий гібрид).  

Удосконалено існуючі елементи технології створення для польового 

виробництва озимих, ярих та післяукісних високопродуктивних різновидових 

агрофітоценозів на основі нових, малопоширених і традиційних однорічних 

культур за раціонального використання видового і сортового складу та 

біокліматичного потенціалу північного Степу України. Набуло подальшого 

розвитку наукові положення про формування високої продуктивності 

різновидових агрофітоценозів залежно від прийомів інтенсифікації їх 

вирощування. 

Дослідження проведено особисто автором в Державній установі Інститут 

зернових культур НААН в 1987–2013 рр.  

Встановлено, що найбільш сприятливі умови для проростання насіння 

амаранту волотистого складалися при його загортанні на глибину 2 см за  

сталого прогрівання ґрунту на глибині 5 см до 12 
о
С, що календарно співпадає в 

умовах північної частини Степу з третьою декадою квітня.  
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Найбільшу площу листкової поверхні та максимальну врожайність 

зеленої (відповідно 30,68 і 28,02 т/га) і сухої (5,65 і 5,16 т/га) маси та збір 

кормових одиниць (4,07 і 3,72 т/га) і перетравного протеїну (0,62 і 0,56 т/га) 

було одержано на посівах амаранту волотистого за суцільного рядкового 

(15 см) і широкорядного (45 см) способів сівби та норми висіву 1,25 кг/га 

схожих насінин. Найбільшу урожайність зерна (1,77 т/га) посіви амаранту 

волотистого формували за широкорядного (45 см) способу сівби і норми висіву 

насіння 1,0 кг/га. 

Загальна продуктивність посівів амаранту волотистого за двоукісного 

використання найбільшою була у разі збирання першого укосу на початку 

цвітіння рослин, застосовуючи висоту зрізу травостою не нижче 15 см від 

поверхні ґрунту, а скошування отави проводити на мінімальній висоті при 

пониженні середньодобової температури повітря до 10 °С.  

Визначено, що найбільший винос поживних речовин з ґрунту як загальним 

урожаєм амаранту волотистого (азоту – 136,8 кг/га, фосфору – 57,7 і калію – 

236,9 кг/га), так і урожаєм зерна (азоту – 28,0 кг/га, фосфору і калію – 

відповідно 18,0 і 7,6 кг/га) був за внесення дози добрив N90P90K30. Найбільш 

економічно доцільним при вирощуванні культури є застосування азотно-

фосфорного (N60P60) і повного (N60P60K30) удобрення, що забезпечує високу 

урожайність як зеленої маси (28,0–28,5 т/га), так и зерна (1,27–1,33 т/га). 

Посіви жита озимого і тифону з нормою висіву насіння відповідно 5,0 і 

2,0 млн шт./га, за смугового їх розміщення забезпечили з гектара посівної 

площі найбільший збір зеленої маси (19,05 т), абсолютно сухої речовини 

(3,45 т), кормових одиниць (2,72 т) і перетравного протеїну (0,32 т).  

Озимі вико-тритикалеві агрофітоценози найвищу урожайність зеленої маси 

(23,27 т/га) та збір абсолютно сухої речовини (4,94 т/га) формували за сівби з 

нормою висіву тритикале озимого 3,0 та 1,5 млн шт./га схожого насіння вики 

волохатої. Вико-пшеничні сумішки найбільшу урожайність зеленої маси (25,80 

і 23,70 т/га) та абсолютно сухої речовини (5,63 і 5,24 т/га) формували за сівби 
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нормою висіву 2,5 та 2,0 млн шт./га відповідно тонконогового та бобового 

компонентів.  

Найвищу урожайність насіння вики волохатої (1,08 т/га, або 32,7 % від 

загального врожаю суміші) одержано при її вирощуванні з пшеницею озимою 

короткостеблового сорту за норми висіву компонентів відповідно 1,5 і 3,0 млн 

шт./га схожого насіння і строку сівби 5–15 вересня. 

При вирощуванні вики волохатої на насіння економічно доцільним є 

внесення під основний обробіток ґрунту мінеральних добрив дозою N60Р60К40, 

що зумовлює одержання урожайності зерна вико-пшеничної сумішки 2,85 т/га 

(0,69 т/га – вики). 

Використання редьки олійної у ранньовесняних посівах різнодозріваючих 

дво- і трикомпонентних сумішок з участю тритикале ярого,  вівса посівного та 

вики ярої забезпечує підвищення продуктивності новостворених 

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. Норма висіву двокомпонентних тонконогово-бобових і 

тонконогово-капустяних сумішок за вирощування на зелений корм становить 

відповідно 2,5; 1,8 і 2,5; 2,0 млн шт./га, а трикомпонентних тонконогово-

бобово-капустяних – 2,5; 0,9; 1,0 млн шт./га схожого насіння.  

В одновидових посівах найвищу урожайність зеленої маси (27,41 т/га), 

збір абсолютно сухої речовини (3,76 т/га), кормових одиниць (2,29 т/га) і 

перетравного протеїну (0,348 т/га) забезпечив травостій редьки олійної за сівби 

суцільним рядковим способом (15 см) з нормою висіву 2,0 млн шт./га. При 

вирощуванні на насіння найкраще співвідношення складових продуктивності 

культури одержано на широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 0,75 млн 

шт./га, що забезпечило урожайність 1,24 т/га.   

Для одержання найвищої продуктивності сумісних агрофітоценозів 

доцільно проводити сівбу за чергування двох рядків кукурудзи з одним рядком 

амаранту. Загущення кожного із видів рослин на 12,5 % відносно їх 

одновидових посівів забезпечило найбільшу урожайність зеленої маси 
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(37,6 т/га), збір абсолютно сухої речовини (7,3 т/га) і перетравного протеїну 

(0,57 т/га). 

У пізніх ярих агрофітоценозах за одноукісного використання  найвищу 

урожайність зеленої маси (42,38 т/га) та збір абсолютно сухої речовини 

(7,95 т/га) отримано в сумісних посівах кукурудзи з амарантом волотистим. 

При двоукісному використанні 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 гібрида з 

амарантом волотистим при чергуванні двох рядків тонконогової культури з 

одним рядком амаранту та загущенні кожного із видів рослин на 12,5 % 

відносно їх одновидових посівів.  

За інтенсивного використання ріллі та ефективного ресурсо- і 

енергоощадження доцільним є внесення мінеральних добрив N90P60K60 

одноразово під основний обробіток ґрунту, що забезпечує сумарну урожайність 

зеленої маси 65,18 т/га і збір 12,40 т/га абсолютно сухої речовини жита озимого 

і післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою. 

Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових культур 

на зелений корм за показниками енергетичного коефіцієнта становила: 

амаранту волотистого – 5,71–8,08, озимих капустяно-тонконогових і бобово- 

тонконогових сумішок – 5,72–7,12, ранніх і пізніх ярих сумісних посівів – 5,06–

6,08 і 9,81–12,03, за одержання трьох урожаїв на рік – 6,71. Умовний прибуток 

істотно залежав від урожайності посівів та дорівнював при вирощуванні 

амаранту волотистого – 7300–7712 грн/га, озимих капустяно-тонконогових і 

бобово-тонконогових сумішок – 3774–11580, ранніх і пізніх ярих сумісних 

агрофітоценозів – 1747–5175 і 15816–27758, за одержання трьох урожаїв на рік 

– 29837 грн/га за рівня рентабельності виробництва відповідно – 58,9–70,8; 

38,4–94,4; 23,9–73,7 і 115,6–194,2 та 134,9 %. 

На зерно (або насіння) біоенергетична ефективність вирощування 

однорічних культур за показниками енергетичного коефіцієнта становила: 

амаранту волотистого – 1,67–2,95, озимих бобово-тонконогових сумішок – 
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3,74–5,69, редьки олійної – 3,13. Найбільший умовний прибуток забезпечувало 

вирощування амаранту волотистого – 25428–39341 грн/га, озимих бобово- 

тонконогових посівів – 6187–15513 та редьки олійної – 11054 грн/га за рівня 

рентабельності виробництва відповідно – 187,4–285,9; 58,1–114,4 та 121,5 %.  

Ключові слова: амарант волотистий, однорічні культури, 

агрофітоценози, технологія вирощування, урожайність, поживність, кормова 

одиниця, перетравний протеїн. 

 

SUMMARY 

Dudka M. I. Agrotechnological bases of productivity improvement of annual 

forage crops in the Northern Steppe of Ukraine. – Qualified scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Agricultural Sciences Degree in the specialty 06.01.09 

"Plant Growing" (201 – Agronomy). – State Institution Institute of Cereal Crops of 

NAAS, Dnipro, 2020. 

In the doctoral thesis the influence of the basic agrotechnical methods on the 

level of productivity of love-lies-bleeding during its growing on green mass and grain 

in one-species crops is theoretically substantiated and experimentally determined; the 

peculiarities of growth, plant development and productivity formation under the two 

hay cutting use of crops and in agrophytocenosieses together with cereal components 

(maize, sweet sorghum, sorghum Sudan-grass hybrid) were established. 

The existing elements of the technology of creation for field production of 

winter, spring and postcutting high-yielding different species varieties of 

agrophytocenosieses on the basis of new, not widespread and traditional annual crops 

with rational use of species and varietal composition and bioclimatic potential of the 

Northern Steppe of Ukraine have been improved. Scientific provisions on formation 

of high productivity of various agrophytocenosieses depending on the methods of 

intensification of their growing have been further developed. 

The research was conducted personally by the author at the State Institution of 

the Institute of Cereal Crops of the NAAS in 1987–2013. 
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It was determined that the most favorable conditions for germination of seeds 

of love-lies-bleeding occurred when it was imbedded to a depth of 2 cm with a 

constant warming of the soil at a depth of 5 cm to 12 °C, which coincides in calendar 

terms in the northern part of the Steppe with the third decade of April. 

Maximum leaf area and maximum yield of green mass (respectively 30,68 and 

28,02 t/ha) and dry mass (5,65 and 5,16 t/ha) and forage units collection (4,07 and 

3,72 t/ha) and digestible protein (0,62 and 0,56 t/ha) were obtained on love-lies-

bleeding crops under continuous row sowing (15 cm) and wide row sowing (45 cm) 

methods and sowing rates of 1,25 kg of germinated seeds/ha. The highest grain yield 

(1,77 t/ha) of love-lies-bleeding crops was formed by the wide-row (45 cm) sowing 

method and seed rate of 1,0 kg/ha. 

The total productivity of love-lies-bleeding crops under two hay cutting use 

was greatest in the case of harvesting the first hay cutting at the beginning of plants 

flowering, using a cutting height of grass not less than 15 cm from the soil surface, 

and mowing of the aftercrop at a minimum height at a decrease of daily average 

temperature to10 °C.  

It was determined that the highest carry-over of nutrients from the soil was the 

total crop yield of love-lies-bleeding (nitrogen – 136,8 kg/ha, phosphorus – 57,7 and 

potassium – 236,9 kg/ha), and grain yield (nitrogen – 28,0 kg/ha, phosphorus and 

potassium – respectively 18,0 and 7,6 kg/ha) was for the application of fertilizer dose 

N90P90K30. The most economically viable crop is the use of nitrogen-phosphorus 

(N60P60) and full (N60P60K30) fertilizer, which provides high yields of both green mass 

(28,0–28,5 t/ha) and grain (1,27–1,33 t/ha). 

Crops of winter rye and typhoon with the rate of sowing of seeds, respectively, 

5,0 and 2,0 million/ha, with their strip cropping arrangement provided per hectare of 

sown area the highest harvest of green mass (19,05 t), absolute dry matter (3,45 t), 

feed units (2,72 t) and digestible protein (0,32 t). 

Winter vetch and triticale agrophytocenosieses were formed the highest yields 

of green mass (23,27 t/ha) and the collection of absolute dry matter (4,94 t/ha) by 

sowing with sowing rate of winter triticale 3,0 and 1,5 million/ha of germinating 

seeds of downy vetch. 
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Vetch–wheat mixtures the highest yield of green mass (25,80 and 23,70 t/ha) 

and absolute dry matter (5,63 and 5,24 t/ha) were formed by sowing rate of 2,5 and 

2,0 million/ha respectively of cereals and bean components. 

The highest yielding capacity of seeds of downy vetch (1,08 t/ha, or 32,7 % of 

the total yield of the mixture) was obtained at growing with winter wheat of short-

stem variety for sowing rates of 1,5 and 3,0 million/ha of germinating seeds, 

respectively and sowing time was September 5–15. 

It is economically expedient to apply the mineral fertilizer in the dose 

N60P60K40 under the basic soil tillage for the growing of seeds of downy vetch, which 

causes the yield of grain of the wheat mixture 2,85 t/ha (0,69 t/ha – seeds of downy 

vetch). 

The use of radish oil in early spring crops of two-and three-component ripening 

mixtures with triticale spring, oat sowing and common vetch provides increased 

productivity of newly formed agrophytocenosieses by the yield of green mass (by 

20,9–60,5 %), collection of absolute dry matter (by 11.6–51,6 %) compared to 

traditional barley-pea mixture. The seeding rate of two-component cereal-legume and 

cereal-cabbage mixtures for growing on green food is 2,5, respectively; 1,8 and 2,5; 

2,0 million/ha, and three-component cereals–legumes-cabbage – 2,5; 0,9; 1,0 

million/ha of germinating seeds. 

In single-species crops, the highest yield of green mass (27,41 t/ha), collection 

of absolute dry matter (3,76 t/ha), fodder units (2,29 t/ha) and digestible protein 

(0,348 t/ha) provided herbage radish oil seeds for sowing in a continuous row method 

(15 cm) with the seeding rate of 2,0 million pieces/ha. When grown for seeds, the 

best ratio of crop productivity components was obtained on wide-row (45 cm) crops 

at the seeding rate of 0,75 million pieces/ha, which provided the yield of 1,24 t/ha. 

To obtain the highest productivity of combined agrophytocenosieses, it is 

advisable to sow alternately two rows of maize with one row of amaranth. 

Thickening of the row with each crop by 12,5 % for a total seeding rate of 125 % 

provided the highest yield of green mass (37,6 t/ha), the collection of absolute dry 

matter (7,3 t/ha) and digestible protein (0,57 t/ha). 
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In late spring agrophytocenosieses, the highest yield of green mass (42,38 t/ha) 

and the collection of absolute dry matter (7,95 t/ha) were obtained in compatible 

maize crops with love-lies-bleeding. When using the highest yield of green mass in 

the sum of two cutting (48,73 and 51,10 t/ha) and dry matter (9,16 and 10,12 t/ha), 

sweet sorghum  and sorghum-Sudan-grass  hybrid crops were used with love-lies-

bleeding when alternating two rows of cereals with one row of amaranth and 12,5 % 

thickening of each plant species relative to their single-species crops. 

With intensive use of arable land and efficient resource and energy savings, it 

is advisable to apply mineral fertilizers N90P60K60 once under the main soil tillage, 

providing the total yield of green mass of 65,18 t/ha and collecting 12,40 t/ha of 

absolute dry matter of winter rye and postcutting mixture of maize with Sudan-grass. 

Bioenergy efficiency of growing annual fodder crops for green fodder in terms 

of energy coefficient was: love-lies-bleeding – 5,71–8,08, winter cabbage-grassy and 

legumes-grassy mixtures – 5,72–7,12, early and late spring combined crops – 5,06–

6,08 and 9,81–12,03, for receiving three yields in a year – 6,71. Conditional income 

substantially depended on crop yields and equaled 7300–7712 UAH/ha for growing 

of love-lies-bleeding, winter cabbage-grassy and legumes-grassy mixtures – 3,774–

11,580, early and late spring combined agrophytocenoses – 1747–5175 and 15816–

27758 for receiving three yields in the year – 29837 UAH/ha at the level of 

profitability of production 58,9–70,8; 38,4–94,4; 23,9–73,7 and 115,6–194,2 and 

134,9 %, respectively. 

For grain (or seeds) the bioenergy efficiency of growing of annual crops 

according to the indexes of the energy coefficient was: love-lies-bleeding – 1,67–

2,95, winter legumes-grassy mixtures – 3,74–5,69, oil radish – 3,13. The highest 

conditional income was provided by the growing of love-lies-bleeding – 25,428–

39341 UAH/ha, winter legumes-grassy crops – 6187–15513 and oil radish – 11054 

UAH/ha at the level of profitability of production 187,4–285,9; 58,1–114,4 and 

121,5 %, respectively. 

Key words: love lees bleeding, annual crops, agrophytocenosieses, growing 

technology, yield, nutritiousness, feed unit, digesting protein. 
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ВСТУП 

 

Проблема забезпечення населення України продовольством, зокрема, 

продуктами тваринного походження на сьогоднішній день має стратегічне 

значення і набуває все більшої актуальності. Головною умовою подальшого 

розвитку галузі тваринництва АПК країни є створення міцної кормової бази та 

підвищення повноцінності годівлі усіх видів сільськогосподарських тварин і 

птиці. Особливе значення в зв’язку з цим набувають питання випереджаючого 

забезпечення потреб тваринництва високоякісними, збалансованими за 

перетравним протеїном, дешевими кормами. Різко виражений дефіцит 

перетравного протеїну в тваринницьких раціонах призводить до 

необґрунтованої перевитрати кормів та зниження ефективності виробництва 

тваринницької продукції. Збалансованість кормових раціонів за протеїном 

може бути досягнена лише у випадку, якщо реформовані господарства АПК 

будуть мати достатню кількість високобілкових кормів та організують їх 

раціональне використання протягом усього року [9, 11, 15, 17, 34, 97, 172,]. 

Вирішення цієї проблеми у зоні Степу ускладнюється ґрунтово-

кліматичними ресурсами, які поєднують високу родючість ґрунтів з нестійким і 

недостатнім зволоженням та частими посухами, що призводить до низької 

продуктивності більшості кормових культур та значного недобору протеїну в 

раціонах тварин [13, 41, 168, 240, 263, 290, 306, 406, 440]. Традиційні види 

високобілкових культур, незважаючи на усі зусилля аграрної науки і 

виробництва, спрямовані на підвищення їхньої продуктивності, не повною 

мірою задовольняють потребу вітчизняного тваринництва у рослинному 

протеїні.  

Як показує практика, в умовах глобальної зміни клімату продуктивність 

традиційних місцевих видів однорічних культур стає все більш нестабільною за 

роками, виникає потреба у створенні ефективних моделей агрофітоценозів із 

залученням нових високоадаптивних видів. Важлива роль при цьому належить 

інтродукції рослин, як основному джерелу збагачення культурного видового 

різноманіття. У зв’язку з цим актуальним є пошук нових нетрадиційних 
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високопродуктивних рослин, здатних не лише конкурувати з традиційними 

сільськогосподарськими культурами, але і значно їх переважати за 

адаптивністю, стабільністю та іншими господарсько-цінними показниками.  

Останнім часом у сільському господарстві України важливого значення 

як інтродуценти набувають представники світової флори, зокрема, з родини 

амарантових. Уже сьогодні про амарант можна сказати, що це цінна 

високопродуктивна продовольча, кормова, лікарська та декоративна рослина. 

Зерно амаранту має високу поживну цінність, а завдяки вмісту сквалену, 

відрізняється бактерицидною дією та протипухлинним ефектом. Його 

вегетативну масу використовують у свіжому вигляді як зелений корм, в 

сумішках з тонконоговими культурами – для збагачення протеїном зеленої 

маси та силосу, а після термічної обробки – для приготування 

високопротеїнового трав’яного борошна або білково-вітамінного концентрату 

[43, 148, 149, 154, 162, 164, 165, 185, 187, 189, 192, 204, 208, 209, 228, 232, 235, 

262, 301, 317, 324, 363, 403, 407, 443, 454, 467]. 

Одним із резервів поліпшення ефективності польвого виробництва кормів 

і підвищення білковості зеленої маси може бути збільшення посівних площ 

малопоширених у зоні скоростиглих і високопродуктивних капустяних 

культур, які відрізняються значною холодостійкістю і підвищеним вмістом 

протеїну в зеленій масі. За останньою ознакою капустяні культури 

наближаються до бобових рослин [39, 46, 61, 113, 120, 121, 153, 213, 251, 253, 

309, 347, 392].  

У комплексі ефективних заходів щодо підвищення продуктивності 

однорічних польових культур, якості корму та одержання сталих урожаїв у 

весняно-літньо-осінній період провідна роль належить широкому  

впровадженню у сільськогосподарське виробництво економічно доцільних 

способів їх вирощування, наприклад, у складних озимих, ярих та післяукісних 

агрофітоценозах. Такі сумісні посіви за науково обґрунтованого добору 

компонентів відрізняються високою ефективністю, дозволяють вирішити 

проблему збагачення кормів перетравним протеїном і створюють умови для 

зростання загальної кормової продуктивності посівів. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку агропромислового 

комплексу України, серед найбільш актуальних проблем, які не вирішені і до 

теперішнього часу, є підвищення продуктивності однорічних культур та 

подолання дефіциту рослинного білка в раціонах сільськогосподарських 

тварин. Традиційні види високобілкових культур з родини бобових не повною 

мірою задовольняють потребу вітчизняного тваринництва у рослинному 

протеїні. 

Як показує практика, в умовах глобальної зміни клімату продуктивність 

однорічних культур стає все більш нестабільною за роками, виникає потреба у 

створенні ефективних моделей агрофітоценозів із залученням нових 

високоадаптивних видів. Важлива роль при цьому належить інтродукції 

рослин, як основному джерелу збагачення культурного видового різноманіття. 

У зв’язку з цим, актуальним є пошук нових нетрадиційних високоврожайних 

рослин, здатних не лише конкурувати з широко використовуваними 

сільськогосподарськими культурами, але і значно їх переважати.  

Останнім часом у сільськогосподарському виробництві підвищений 

інтерес набувають види родини амарантових. Амарант – цінна 

високопродуктивна продовольча, кормова, лікарська та декоративна рослина. 

Зерно амаранту має високу поживну цінність, а завдяки вмісту сквалену, 

виявляє бактерицидну дію та протипухлинний ефект. Його вегетативну масу 

використовують у свіжому вигляді, як зелений корм, в сумісних посівах з 

тонконоговими культурами – для збагачення протеїном зеленої маси та силосу, 

а після термічної обробки – для приготування високопротеїнового трав’яного 

борошна або білково-вітамінного концентрату. 

У комплексі ефективних заходів щодо підвищення продуктивності 

однорічних культур та одержання стабільно високих урожаїв у весняно-літньо-

осінній період, важлива роль належить також добору і залученню 

високоадаптивних традиційних і малопоширених видів рослин, широкому 
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впровадженню у сільськогосподарське виробництво економічно доцільних 

способів їх вирощування у науково обґрунтованих сумісних озимих, ранніх і 

пізніх ярих та післяукісних агрофітоценозах. 

Вагомий внесок у вирішення проблеми виробництва високоякісних кормів 

однорічних культур у різних ґрунтово-екологічних зонах внесли багато відомих 

вітчизняних вчених А. О. Бабич, С. В. Бегей, М. Я. Гетьман, 

М. Г. Гусєв, Т. І. Гопцій, Г. І. Демідась, О. І. Зінченко, М. П. Ісічко,  Г. П. Квітко, 

А. Л. Кирилеско, А. І. Лівенський, В. Т. Маткевич, Ю. Ф. Олексенко, 

В. І. Остапов, В. Ф. Петриченко, І. Ф. Підпалий, І. П. Проскура, Д. Б. Рахметов, 

Ю. А. Утеуш, А. В. Черенков, В. Я. Щербаков та інші. 

Вирощування однорічних культур у сумісних агрофітоценозах вивчалося 

досить широко. У попередніх дослідженнях, проведених у північній частині 

Степу, зосереджувалась увага на доборі окремих видів культур без урахування 

комплексного підходу до технологічних прийомів їх вирощування в основних і 

післяукісних посівах. Проте і дотепер дані відносно динаміки та особливостей 

формування агрофітоценозів залежно від технологічних прийомів та 

регіональних особливостей часто залишаються недостатніми і суперечливими. 

Зумовлено це, в першу чергу, інтродукцією нових видів рослин, появою 

сучасних сортів і гібридів однорічних культур, які мають поліпшену 

морфоструктуру рослин, цінні господарські якості, що вимагає нових підходів 

до вивчення та удосконалення технологій їх вирощування як в основних 

одновидових і сумісних посівах, так і в післяукісних. 

При розв’язанні проблеми забезпечення тваринництва достатньою 

кількістю високоякісних зелених кормів за ефективного використання орних 

земель в зоні Степу виникла необхідність дослідити та теоретично 

обґрунтувати комплекс питань, серед яких найважливіші: визначити 

доцільність вирощування амаранту волотистого в одновидових і сумісних 

посівах з пізніми ярими культурами; створити високопродуктивні однорічні 

агрофітоценози для конвеєрного виробництва зеленої маси з ранньої весни до 
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пізньої осені; розробити ефективні технологічні прийоми підвищення 

продуктивності однорічних культур в озимих, ярих та післяукісних посівах. 

Актуальним також є визначення економічної і біоенергетичної 

ефективності вирощування амаранту в одновидових і сумісних посівах та 

різновидових озимих, ярих і післяукісних агрофітоценозів однорічних культур 

в умовах природного  вологозабезпечення Степу України. Ці та інші актуальні 

питання знайшли відображення в наших дослідженнях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались згідно тематичного 

плану лабораторії технології вирощування кормових культур ДУ Інститут 

зернових культур НААН відповідно з державною науково-технічною 

програмою «Кормовиробництво» і завданнями «Розробити і впровадити 

енергозберігаючі технології вирощування кормових культур в післяукісних і 

післяжнивних посівах, які забезпечують сумісно з основними травостоями 

загальну продуктивність ріллі на рівні 8–10 тис. кормових одиниць з 1 га» 

(1986–1990 рр.), № держреєстрації 018703671; «Розробити і впровадити у 

виробництво степової зони ресурсозберігаючі природоохоронні технології 

вирощування однорічних і багаторічних кормових культур в одновидових і 

сумісних посівах, що забезпечать підвищення урожайності на 20–25 %, а вихід 

білка на 25–30 %» (1991–1995 рр.), № держреєстрації 0194U040278; «Розробити 

ресурсозберігаючі природоохоронні технології вирощування однорічних 

кормових культур і багаторічних трав, що забезпечують підвищення 

інтенсивності використання ріллі та збору білка на 20–25 %» (1996–2000 рр.), 

№ держреєстрації 0196U018128; «Розробити нові, адаптовані до умов степової 

зони прийоми вирощування багаторічних трав і однорічних кормових культур, 

що забезпечують підвищення їх продуктивності на 15–20 %» (2001–2005 рр.), 

№ держреєстрації 0101U012496; «Розробити перспективні ресурсозберігаючі 

технології виробництва і використання кормів на основі високопродуктивних 

сортів і гібридів кормових та зернофуражних культур» (2006–2010 рр.), 

№ держреєстрації 0106U001878 та згідно з державною науково-технічною 
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програмою «Зернові культури» у відповідності до завдання «Наукове 

обґрунтування адаптивних енергоощадних технологій вирощування сорго» 

(2011–2015 рр.), № держреєстрації 0111U004703.        

Мета і задачі дослідження. Мета досліджень полягала в 

агротехнологічному обґрунтуванні доцільності вирощування нового 

високоадаптивного виду рослин родини Амарантових – амаранту волотистого 

(Amaranthus paniculatus L.) на зелену масу і зерно та розробці ефективних 

прийомів регулювання його продукційного процесу, удосконаленні 

технологічних прийомів підвищення продуктивності різновидових 

агрофітоценозів однорічних культур в озимих, ярих і післяукісних посівах за 

раціонального використання вегетаційного періоду, біокліматичного 

потенціалу та урахування факторів інтенсифікації в умовах зони Степу. 

Одержані матеріали дали змогу побудувати робочу гіпотезу про можливість 

інтродукції виду амаранту та підвищення продуктивності різночасно 

дозріваючих різновидових агрофітоценозів, знаходження компенсаторних 

механізмів та резервів, які б забезпечували раціональне використання 

рослинами амаранту і інших видів однорічних культур факторів зовнішнього 

середовища, що складаються кожного року, для формування максимального 

рівня їх урожайності. 

Для визначення та реалізації робочої гіпотези необхідно було вирішити 

наступні задачі: 

– обґрунтувати доцільність інтродукції амаранту волотистого та 

оптимізувати технологічні прийоми його вирощування для одержання 

високобілкової зеленої маси і зерна; 

– дослідити особливості росту, розвитку і формування продуктивності 

амаранту волотистого залежно від способу сівби, норми висіву, глибини 

загортання насіння, рівня мінерального живлення та строку збирання; 

 – науково обґрунтувати добір видів однорічних культур для створення 

різновидових агрофітоценозів та встановити особливості їх росту, розвитку, 

формування кормової і зернової (насіннєвої) продуктивності в озимих, ярих та 
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післяукісних посівах залежно від видового складу, способу сівби, норми висіву, 

живлення і вологозабезпечення; 

– визначити вплив технологічних прийомів на врожайність і якість корму 

однорічних культур при вирощуванні в озимих, ярих та післяукісних 

агрофітоценозах;  

– удосконалити технологічні прийоми вирощування двох-трьох урожаїв 

однорічних культур на рік; 

– дати економічну та біоенергетичну оцінку вирощування амаранту 

волотистого та різновидових агрофітоценозів однорічних культур в умовах 

природного вологозабезпечення зони Степу України. 

Об’єкт дослідження – процеси формування і реалізації потенціалу 

продуктивності амаранту волотистого та різновидових однорічних 

агрофітоценозів залежно від агроекологічних факторів та технологічних 

прийомів в умовах північного Степу України.  

Предмет дослідження – вид родини Амарантових (Amaranthus 

paniculatus L.), однорічні різновидові озимі, ярі і післяукісні агрофітоценози, їх 

продуктивність і якість продукції при вирощуванні на зелену масу і зерно 

(насіння). 

Методи дослідження. Загальнонаукові: діалектичний (з’ясування 

причинно-наслідкових зв’язків, суперечності між сутністю і явищем, змістом і 

формою та ін.), індукція – дедукція (порівняння і узагальнення), абстрагування 

– конкретизація (акцентування уваги на головних чинниках), моделювання 

(схеми, графіки, діаграми), формалізація (математичний виклад). Спеціальні: 

польовий (дослідження біологічних і технологічних питань), візуальний 

(встановлення фенологічних фаз розвитку рослин), лабораторний (біометричні 

дослідження рослин, хімічні аналізи, визначення параметрів показників 

елементів структури врожаю і урожайності), розрахунково-порівняльний 

(оцінка економічної та біоенергетичної ефективності), методи математичної 

статистики (визначення вірогідності експериментальних даних). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуальної наукової проблеми підвищення продуктивності однорічних культур 

і подолання дефіциту рослинного протеїну при виробництві зелених кормів на 

основі створення високопродуктивних складних агрофітоценозів за рахунок 

науково обґрунтованого добору видів і сортів нових, малопоширених і 

традиційних однорічних культур, технологічних заходів інтенсифікації, 

раціонального використання умов вегетаційного періоду та біокліматичного 

потенціалу ґрунтово-екологічної зони. 

Уперше в умовах Степу північного:  

– теоретично обґрунтована та експериментально доведена доцільність 

введення в культуру амаранту волотистого за різного напряму використання; 

– визначено вплив основних агротехнічних прийомів на рівень 

продуктивності амаранту волотистого при його вирощуванні на зелену масу і 

зерно в одновидових посівах; 

– встановлено особливості росту, розвитку та формування продуктивності 

рослин амаранту волотистого за двоукісного використання посівів та у 

агрофітоценозах сумісно із кукурудзою, сорго цукровим, сорго-суданковиим 

гібридом; 

– здійснена економічна та біоенергетична оцінка технологій вирощування 

амаранту волотистого на корм і зерно (насіння) за умов природного 

вологозабезпечення посівів.   

Удосконалено: 

– видовий склад різновидових озимих, ранніх і пізніх ярих та 

післяукісних агрофітоценозів на основі науково обґрунтованого добору нових, 

малопоширених і традиційних однорічних культур; 

– еколого-біологічні параметри формування урожайності різновидових 

агрофітоценозів однорічних культур для різного напряму вирощування за 

раціонального використання видового і сортового складу та агрокліматичного 

потенціалу Степу; 
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– наукові положення щодо одержання двох-трьох урожаїв однорічних 

культур за рік при вирощуванні післяукісних агрофітоценозів в умовах 

природного зволоження зони Степу. 

Набули подальшого розвитку: 

– експериментальні дослідження про особливості росту, розвитку і 

формування продуктивності амаранту волотистого при вирощуванні на зелену 

масу і зерно; 

– наукові положення пов’язані з формуванням високої продуктивності 

різновидових озимих, ярих і післяукісних агрофітоценозів залежно від 

прийомів їх вирощування. 

Практичне значення отриманих результатів. У результаті реалізації 

положень дисертації розроблено технологію вирощування амаранту 

волотистого на зелений корм та зерно, яка в умовах природного зволоження 

північного Степу України забезпечує урожайність зеленої маси 28,02–

29,80 т/га, збір абсолютно сухої речовини – 5,13–5,16, кормових одиниць – 

3,72–4,04, перетравного протеїну – 0,56–0,61 т/га та урожайність зерна –1,36–

1,77 т/га.   

На підставі отриманих результатів 27-річних польових дослідів 

виробництву запропоновано для умов північного Степу України науково 

обґрунтований видовий склад різночасно дозріваючих озимих, ранніх і пізніх 

ярих та післяукісних агрофітоценозів на основі нових, малопоширених і 

традиційних однорічних культур за раціонального використання їх видового і 

сортового складу та біокліматичного потенціалу північного Степу України, що 

підвищує продуктивність посівів і подовжує період надходження зеленої маси. 

Основні матеріали досліджень використані при розробці регіональних 

(Дніпропетровськ, 2005 р.) і зональних (Київ, 2004, 2010 рр.) науково 

обґрунтованих систем землеробства і ведення сільського господарства в умовах 

зони Степу України. 

Отримані результати досліджень перевірені в 2000–2013 рр. у виробничих 

умовах Ерастівської дослідної станції на площі 191,1 га та впроваджувались в 
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2016–2018 рр. у фермерських господарствах різних форм власності 

П’ятихатського, Дніпропетровського і Магдалинівського районів 

Дніпропетровської області на площі 2270 га та забезпечили щорічний 

додатковий прибуток (за цінами 2019 р.): озимі агрофітоценози 1,5–2,6 тис. 

грн/га, ранні ярі – 1,2–1,9 тис. грн/га, пізні ярі – 2,8–4,3 тис. грн/га. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора, виконаним упродовж 1987–2013 рр. 

Здобувачем особисто обґрунтовано науковий напрям, розроблено 

програму, визначено мету і завдання досліджень. Опрацьовано та узагальнено 

літературні джерела, розроблено робочу гіпотезу, сплановано та проведено 

польові і лабораторні дослідження, виконано статистичне опрацювання 

одержаних експериментальних даних, сформовано висновки, проведено 

виробничу перевірку отриманих результатів. Публікації підготовлено як 

самостійно, так і в співавторстві. У наукових роботах, опублікованих у 

співавторстві, права співавторів не порушено.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень щорічно 

доповідались на засіданнях науково-методичних рад ДУ Інститут зернових 

культур НААН (м. Дніпро, 1987–2013 рр.) і координаційних нарадах в Інституті 

кормів і сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця, 1988–2011 рр.), а 

також висвітлювались протягом 1990–2013 рр. на щорічних науково-

виробничих обласних та районних семінарах з питань особливостей проведення 

сільськогосподарських робіт.  

Підсумки дослідної роботи оприлюднювались на шести міжнародних 

конференціях і симпозіумах у різних установах України та за кордоном: 

«Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних та інших 

сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» (ПДАТУ, 

м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.), «Стратегія збалансованого використання 

економічного, технічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни» 

(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.), «Формирование и развитие 

сельскохозяйственной науки в ХХІ веке» (ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Солѐное 
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Займище, 2016 г.), «Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи 

підвищення продуктивності сільськогосподарських культур» (ДДАЕУ, 

м. Дніпро, 2016 р.), «Корми і кормовий білок» (ІКСГ Поділля, м. Вінниця, 

2018 р.), «Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса» 

(ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Солѐное Займище, 2020 г.) та на трьох 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях – виробничій і молодих 

вчених: «Шляхи розвитку тваринництва в ринкових умовах» (ІТЦР УААН, 

м. Дніпропетровськ, 2002 р.), «Роль наукових досліджень в забезпеченні 

процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України» (ІКСГ 

Поділля, м. Вінниця, 2016 р.), «Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов» (30–31 

травня 2019 р., НААН, ДУ ІЗК, м. Дніпро, 2019 р.). 

Основні положення дисертації використані в лекційному курсі навчання 

аспірантів за дисципліною «Агрономія» та циклі щорічних семінарів для 

фахівців АПК України.  

Результати досліджень пропагувались через видання буклетів, плакатів, 

публікацій у періодичній пресі, чисельних лекціях на курсах підвищення 

кваліфікації керівників та спеціалістів сільського господарства зони Степу 

України. 

Публікації за темою дисертації. Основні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень за темою дисертаційної роботи опубліковано у 

47 наукових працях, у тому числі: 23 статті у фахових виданнях, з них 13 – у 

виданнях, що занесені до міжнародних наукометричних баз цитування, 2 – у 

періодичних закордонних виданнях, 9 – матеріали конференцій, 15 – статті в 

інших виданнях.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 480 

сторінках комп’ютерного тексту, у т. ч. 394 сторінок основного тексту. Містить 

анотації, вступ, 8 розділів, висновки, рекомендації для виробництва, включає 

109 таблиць, 9 рисунків, 34 додатки. Список використаної літератури 

складається з 505 наукових джерел, з них 59 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОГО 

НАПРЯМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

 

1.1  Поширення, ботанічні і біологічні особливості амаранту 

волотистого, господарське значення та сучасний стан його 

вирощування  

Походження амаранту. Родина Аmaranthaceae (порядок Caryophyllales) 

налічує близько 60 родів і біля 800–850 видів дводольних однорічних і 

багаторічних трав’янистих рослин [480, 493]. Рід Аmaranthus на сьогоднішній 

день містить близько 80 видів. Через відсутність одностайної думки у фахівців, 

внутрішньовидову класифікацію і ідентифікацію видів, ботаніки здійснюють, 

як правило, за формою, розміром і будовою жіночої квітки, а також за типом 

суцвіття та листя.  

  Вважається, що центром походження амарантових є Центральна і 

Південна Америка, видів, які вирощують на зелень – Південна і Східна Азія. 

Форми з білим зерном здавна культивуються як зернові в Індії, Непалі, Перу, 

Мексиці, США. Зерно амаранту в цих країнах використовують для отримання 

крохмалю та скваленової олії. Найбільш поширеними зерновими видами 

вважаються А. cruentus, A. сaudatus, A. hypochondriacus [449, 483, 499, 504]. До 

видів, що вирощують в овочівництві для отримання зелені, належать А. tricolor, 

А. dubius, A. lividus, A. palmeri. Молоді рослини цих видів мають ніжне стебло і 

м’ясисті листки, а дорослі – низьке стебло і дрібне суцвіття та 

характеризуються невисокою зерновою продуктивністю (0,2–0,5 т/га) [446, 495, 

505]. Молоді рослини амаранту зернового напрямку також можуть 

використовуватись y харчуванні людини як зелень при приготуванні основних 

страв і салатів [435, 478, 480, 481, 487, 489, 490, 503]. 

 У цієї рослини, як виявилося, надзвичайна історія. В Латинській Америці 

її широко культивували прадавні племена інків (ХІІ–ХVІ століття) і ацтеків 
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(ХІV–ХVІ століття) та називали «Дар Богів», використовуючи зерно і листя 

рослини не лише в їжу, а й у культових обрядах. Після завоювання племен 

ацтеків іспанськими колонізаторами під командуванням Кортеса, 

жертвоприношення та культову рослину індіанців – амарант, було заборонено 

конкістадорами під страхом смерті. Так культуру, яка поряд з маїсом 

(кукурудзою) і бобами була багато століть одним із джерел харчування 

індіанців, з часом було майже забуто. 

На теренах Європи стародавні греки також надзвичайно вшановували цю 

рослину і вважали її символом безсмертя, до того ж в перекладі з грецької 

«амарантос» означає «той, що не псується». Про особливе ставлення до 

амаранту на європейському континенті свідчить і той факт, що в ХVІІ столітті, 

в час коли амарант ще був підданий анафемі, королева Швеції Христина 

Августа заснувала «Орден Кавалерів Амаранту» (1653 р.), який як визначна 

нагорода проіснував лише три роки [404].   

Про незаслужено забуту рослину людство згадало, лише на початку ХХ 

століття, коли вчені у світі занепокоїлися стрімким зростанням населення на 

планеті Земля, чисельність якого кожні сто років почала подвоюватись.  

У колишньому СРСР на початку 30-х років ХХ століття на амарант, при 

створенні першого у світі банку насіння світових рослинних ресурсів, звернув 

особливу увагу видатний російський вчений М. І. Вавилов, який зауважував, 

що ця культура в майбутньому зможе нагодувати все людство [42]. У 

Російській Федерації також у 1931–1941 рр. Г. М. Шликов вивчав можливість 

інтродукції і акліматизації 35 видів амаранту з метою виявлення найбільш 

придатних для його використання як зернової, круп’яної та кормової культури. 

Серед вивчених зразків, найбільш придатних для інтродукції, виявилися такі 

види амаранту як А. caudatus та А. paniculatus, які вирізнялися високою 

врожайністю як зеленої маси, так і зерна та могли бути включені до складу 

культурної флори СРСР. Проте на початку 40-х років ХХ століття 

експериментальні дослідження з новою культурою було припинено, а рослину 

оголосили не тільки непридатною, але й навіть шкідливою, внаслідок 
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можливого засмічення полів її насінням [434]. У подальшому дослідження 

культури амаранту в республіках колишнього Радянського Союзу було 

поновлено майже через півстоліття, лише в середині 80-х років. 

В Україні амарант – рослина відносно нова, проте в останні роки видовий 

її склад суттєво урізноманітнюється внаслідок пожвавлення та розширення 

торгівельних відносин з різними країнами світу. Динаміку розширення 

видового складу представників роду Аmaranthus в Україні можна 

опосередковано простежити в південній частині країни на прикладі портового 

міста Одеса. За даними С. Г. Коваленка, С. П. Петрика і І. П. Ружицького [178], 

наприкінці ХVIII століття в межах міста Одеса був відомий лише один дикий 

вид амаранту – А. retroflexus L., в другій половині ХІХ століття – були виявлені 

два нові види: А. albus L. та А. deflexus, а у ХХ столітті – було знайдено ще сім 

нових представників цього роду: A. lividus L., А. caudatus L., А. paniculatus L., 

А. blitoides S. Wats., A. graecizans L., A. hypochondriacus L. та А. palmeri S. Wats. 

Ботанічна характеристика і біологічні особливості амаранту. 

Амарант – дводольна однорічна трав’яниста рослина роду Аmaranthus, 

високоросла, розгалужена, добре облиствлена. Стебло нерівно округлене, 

жолобоподібне, пряме, при розрідженому вирощуванні – розгалужене, зеленого 

або червоного кольору широкого спектру відтінків, висотою від 1,0 до 3,0 м. 

Листки розміщені почергово, цільні, в основі видовжені в черешок. За формою 

вони бувають овальні, ромбічні, яйцеподібні, ланцетні. Верхівкові листки з 

виїмкою та з невеликим загостренням. Індекс листкової поверхні може досягати 

6–10 м
2
/м

2
 [420, 466]. Суцвіття – складна волоть від зеленого, золотистого до 

червоного кольору різної інтенсивності забарвлення, довжиною 23–57 см. 

Квітки у амаранту дрібні, актиноморфні, складені із п’яти пелюсток і п’яти 

тичинок, двостатеві або одностатеві, однодомні або дводомні, зібрані у волоть. 

Суцвіття може нести до 10
3
–10

4
 шт. одиночних квіток, зібраних у верхівкові 

суцвіття – клубочки. Головна вісь суцвіття, як правило, розгалужена. Довжина 

й кількість її гілочок, їх кут нахилу відносно головної вісі, визначає форму 

суцвіття. Запилення у рослин амаранту – змішане з різним рівнем самостійного 
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і перехресного.  Насіння – дрібне, округле, пласке, від біло-золотистого до 

чорного, маса 1000 насінин становить 0,4–0,8 г [144]. Корінь у амаранту 

стрижневий, потовщений біля кореневої шийки, розгалужений. Частка 

стрижневого кореня при цьому становить близько 50 % від загальної маси 

кореневої системи, корені І-го порядку – 18–20 %, ІІ-го порядку – 30–32 % 

[419]. Бокові корінці розходяться, як правило, в боки на 20–25 см, рідше – до  

60 см. Основна частина кореневої системи розміщується в шарі ґрунту 25– 

40 см. Частка кореневої системи у загальній біомасі рослин амаранту незначна і 

становить близько 10–15 % [388]. 

За даними дослідників, амарант – теплолюбна, посухостійка рослина з 

С4–типом фотосинтезу аспартатного типу, що свідчить про білкову 

спрямованість вуглецевого метаболізму цих рослин. Оптимальна температура 

проходження процесу фотосинтезу у його рослин становить 33–35 °С, що на 

10–15 °С вище, ніж у більшості зернових колосових культур. Сполучення 

високоефективного фотосинтезу з достатньо ефективними системами, які 

синтезують білок, робить амарант перспективною культурою для умов 

недостатнього і нестійкого зволоження Степу [421, 498]. 

Амарант як рослина тропічна, відрізняється високою вимогливістю до 

сонячного освітлення. Його фотосинтез не досягає оптимуму при максимально 

можливому освітленні в умовах нашої ґрунтово-екологічної зони. Дослідники 

відзначають компенсаторні механізми у рослин більшості видів амаранту, що 

застосовуються для формування великої площі асиміляційної листкової 

поверхні, яка залежно від щільності посіву й площі живлення змінюється в 

межах від 4 до 6 м
2
,  а в окремих випадках – підвищується до 9,6 м

2 
на 1 м

2 

площі посіву [388]. 

У рослин амаранту істотно розвинуті адаптивні властивості, які зумовлені 

анатомічною будовою його стебла. За даними дослідників [143, 257], стебло 

амаранту займає близько 40–50 % загальної біомаси рослини і є головним 

резервуаром для накопичення вологи. Вода, що міститься в стеблі, відіграє при 

цьому роль буфера в несприятливі за зволоженням періоди вегетації, за 
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допомогою якого підтримується оптимальний водний баланс в асимілюючих 

органах рослини. 

Результати експериментальних досліджень [258, 375], свідчать також про 

високу водоутримуючу здатність мезофілу листків і невисоку швидкість 

транспірації у рослин амаранту в найбільш спекотні полуденні години, що 

дозволило дослідникам висловити припущення щодо специфічності роботи 

продихового апарату, тобто він має можливість тримати продихи на листкових 

пластинках відкритими протягом дня і цим самим запобігає перегрівання 

рослинного організму. Висунута гіпотеза, що саме тип фотосинтезу 

характерний даній рослині, безпосередньо зумовлює функціональну активність 

продихів на її листкових пластинках. 

Висока опірність мембран клітин листя водовіддачі, можливо також, 

дозволяє амаранту утримувати продихи відкритими протягом усього дня, що є 

одним із наслідків відсутності у цієї рослини полуденної депресії фотосинтезу 

та зумовлює забезпечення низьких значень транспіраційного коефіцієнту, який 

залежно від умов вирощування становить лише 250–300 [372, 373]. 

Доведено, що амарант формує високу урожайність зеленої маси і зерна як 

за природного зволоження, так і на зрошенні [422]. Ефективне забезпечення 

його рослинним організмом стабільності водного балансу, фотосинтетичної та 

ростової активності дозволяє амаранту успішно конкурувати з іншими 

сільськогосподарськими культурами у зоні недостатнього і нестійкого 

зволоження [232]. 

Встановлено, що амарант може рости на різних типах ґрунтів у лісовій, 

лісостеповій і степовій зонах. Винятком при цьому є дуже кислі і солонцюваті 

ґрунти з близьким заляганням ґрунтових вод. Визначено, що амарант по 

відношенню до засолення ґрунту є рослиною середньостійкою, глікофітного 

типу [57]. 

За даними М. Н. Фисуна і С. В. Гринька [398], які вивчали вплив глибини 

залягання ґрунтових вод на ріст, розвиток і формування продуктивності 

амаранту при визначенні типу земельних ділянок заплавних угідь для 
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можливого їх використання при його вирощуванні, було встановлено, що на 

площах, де підґрунтові води залягають близько до поверхні (на глибині 0,5 м) 

спостерігається значне пригнічення ростових процесів у рослин досліджуваних 

видів. При цьому рослини амаранту формувались низькими та мали жовтувате 

забарвлення стебла і листя. 

Вивчення реакції рослин амаранту на кислотно-лужний розчин 

ґрунтового середовища було здійснено в Російській Федерації на кислому слабо 

окультуреному дерново-підзолистому ґрунті в ботанічному саду Казанського 

державного університету в вегетаційних і польових дослідах [270]. Результати 

досліджень показали, що найбільш придатні межі рН ґрунтового розчину для 

оптимального росту, розвитку та формування високої продуктивності для 

рослин амаранту становлять від 5,8 до 6,3. 

Господарське значення амаранту. Надзвичайна цікавість науковців 

всього світу до амаранту зумовлюється цінними властивостями як зеленої маси, 

так і зерна, а інтродукція його в культуру дозволяє широко використовувати цю 

рослину як харчову, кормову, технічну, лікарську та декоративну [43, 204, 262, 

443, 467]. При урожайності зеленої маси 100 т і більше, амарант виділяється 

підвищеними її якісними показниками. В зеленій масі цієї культури, залежно 

від виду, міститься від 13 до 24 % абсолютно сухої речовини [362]. За даними 

Л. П. Солоненка та інших [363] в стеблах рослини міститься до 18 % сухої 

речовини, а в листі і суцвіттях – до 20 %. 

За даними агрохімічного аналізу листостеблової маси, одержаними 

Л. С. Прокопенко [317], зазначено, що більш молоде листя амаранту верхніх 

ярусів, розміщене ближче до точки росту, має більший вміст протеїну, ніж 

листки нижніх ярусів, які були сформовані на 30–40 діб раніше. 

Результати досліджень О. Ф. Соколовської, Н. Ф. Юрченка та 

Л. С. Прокопенка [361] також свідчать про істотне варіювання якісних 

показників зеленого корму амаранту залежно від фази його використання. 

Встановлено, що найвищу якість зелена маса амаранту має при її згодовуванні 

вівцям у фазі викидання волоті. Поживність 1 кг зеленої маси амаранту при 
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цьому становила 0,11 кормових одиниць та 16,4 г перетравного протеїну. За 

використання зеленого корму у фазі цвітіння було відмічено підвищення його 

енергетичної цінності (в 1 кг до 0,19 кормових одиниць) при зниженні вмісту 

перетравного протеїну (до 12,0 г). Рослини амаранту у фазах викидання волоті і 

утворення насіння поїдалися валухами на 88 і 96 % відповідно, при цьому 

перетравність зеленого корму була вища при збиранні рослин амаранту у фазі 

викидання волоті. 

За амінокислотним складом білки зеленої маси амаранту, зібраної у фазі 

формування волоті, на відміну від білків тонконогових, мають більший вміст 

незамінних амінокислот. У поживному відношенні фракція проламінів 

поступається іншим білкам і має найнижчий амінокислотний індекс (0,94), в 

інших білкових фракціях цей індекс перевищує 1,0. До складу розчинних білків 

(альбуміни, глобуліни) входить велика кількість лізину (до 6,0 %), метіоніну (до 

2,2 %), лейцину (до 8,1 %), треоніну (до 5,2 %), при цьому більшість зелених 

кормів, які використовують у кормовиробництві, мають істотний дефіцит цих 

незамінних амінокислот. Білок амаранту містить також аргінін (до 7,9 %), 

аланін (до 8,4 %), глютамінову (до 9,3 %) і аспарагінову (до 9,8 %) кислоти 

[155, 496]. 

Вміст каротину в зеленій масі амаранту, залежно від виду та фази 

розвитку, значно змінюється. Зелена маса листя амаранту містить від 1,92 до 

11,0 мг %, суха її речовина – від 10,61 до 66,52 мг % каротину. В листі рослини 

його міститься у п’ять-шість разів більше, ніж у суцвіттях. Вміст каротину в 

свіжих (зелених) стеблах амаранту є найменшим і становить від 0,21 до 

1,92 мг %, у сухій речовині стебел – від 1,49 до 8,89 мг % [362]. 

Зелені пігменти в листі амаранту представлені хлорофілами а і b. Вміст 

хлорофілу а в листі амаранту залежно від виду, фази розвитку та ярусу відбору 

зразків може змінюватись в досить широких межах – від 32 до 256 мг/100 г їх 

зеленої маси, а кількість хлорофілу b – від 5 до 74 мг/100 г [155]. 

Зелена маса амаранту багата цукром, проте його кількість істотно 

змінюється в широких межах залежно як від виду, так і анатомічної частини 
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рослин. Кількість цукру при цьому в зеленому листі амаранту становить 0,49–

4,52 %, в стеблах – 0,37–7,48, а в суцвіттях – 0,34–3,34 %. У значній кількості в 

зеленій масі амаранту містяться також біологічно активні речовини, так звані 

вторинні метаболіти – флавоноїди, фітоаглютеніни, стероли, алкалоїди і 

ауксини [187, 454, 474]. У червонолистих видів амаранту в листкових 

пластинках синтезується також фіолетово-червоний пігмент – амарантин, який 

відсутній у видів з зеленим листям.  

Значні перспективи використання амаранту і як зернової культури також 

можуть мати певний інтерес у нашій країні. При урожайності до 3,0 т/га зерна, 

амарант вирізняється серед зернових культур підвищеним вмістом у ньому 

білка, вміст якого залежно від виду і умов вирощування може варіювати від 12 

до 18 %, а у деяких видів – навіть дорівнювати 23,3 % [235, 459]. Більшість 

білка (до 65 % від загальної кількості) при цьому міститься в зародку і 

насіннєвій оболонці, а решта (до 35 %) – у крохмалистому периспермі [452, 

470]. Вміст клітковини в зерні культурних видів амаранту дорівнює 4–5 %, а в 

зерні дикорослих – до 11 % [477]. 

Порівняно з білком зерна колосових тонконогових білок зерна амаранту 

відрізняється високою якістю, яка зумовлюється підвищеним вмістом у ньому 

лізину – однієї з найбільш цінних незамінних амінокислот. Вміст лізину в зерні 

амаранту становить 11,7 г на 100 г білка, що в шість разів більше, ніж його 

міститься в білку пшениці та в два рази більше, ніж у білку соєвого борошна. У 

його зерні міститься також багато триптофану, але в недостатній кількості 

ізолейцину та треоніну [452, 488]. 

Білок зерна амаранту, крім того, має високу харчову цінність і оцінюється 

залежно від виду в 75–87 балів. Зазначимо, що харчова цінність білка 

коров’ячого молока при цьому оцінюється в 72 бали, білка пшениці і кукурудзи 

– в 57 і 44 бали відповідно, а білка сої – в 68 балів [465].  

Найбільш поширеним вуглеводом у зерні амаранту є крохмаль, його вміст 

у видів культури з білим зерном становить 69 + 3 %. Виділений із зерна 

крохмаль має вигляд дрібних гранул з діаметром 1–3 мкм майже чистого 

амілопектину (до 95 %), при цьому діаметр гранул промислового рисового 



 38 

крохмалю змінюється в межах 3–8 мкм, а картопляного – 80–100 мкм [482, 

502]. Гранули амарантового крохмалю на 1 г мають велику площу поверхні та 

високу адсорбуючу здатність [451, 472, 493]. 

Загальний вміст олії в зерні амаранту залежно від виду змінюється в 

досить широких межах – від 5,1 до 17,0 %, при цьому є і певна різниця між 

олією з зерна, яке має зернові оболонки білого та чорного забарвлення. Так, 

кислотне число олії білозерного амаранту становить 0,8 мк КОН, тоді як 

чорнозерного – 4,3 [197, 450, 473, 476]. Амарантова олія містить велику 

кількість лінолевої, олеїнової і пальмітинової кислот та лише сліди ліноленової. 

Вона містить майже 76 % ненасичених жирних кислот та нагадує олію з насіння 

бавовнику або з рисових висівок. Вміст основних жирних кислот в олії 

амаранту залежно від виду становить: лінолева – 37–62 %, олеїнова – 19–35, 

пальмітинова – 12–25 і стеаринова – 2–25 %. Олія амаранту також містить в 

значній кількості сквален (до 7–8 %) [123]. 

Вітаміни в зерні амаранту містяться, в основному, в зародку [452]. У 

зерні, залежно від виду амаранту, є біологічно цінні токофероли (вітамін Е) – 

від 113 до 192 мг %, каротиноїди – від 0,45 до 1,12 мг %, вітамін В1 (тіамін) – до 

0,21 мг %, вітамін РР (ніацин) – до 1,31 мг %, що більше на 20–50 % відносно їх 

вмісту у зерні традиційних зернових колосових культур [123].  

Мінеральні речовини в зерні амаранту представлені макроелементами: 

калієм – до 420 мг %, фосфором – до 455, магнієм – до 288, кальцієм – до 187, 

натрієм – до 32 мг %. Кальцій і фосфор у зерні культури мають співвідношення 

1 : 2, що є фізіологічно аналогічним організму людини. Вміст мікроелементів у 

зерні дорівнює: міді – до 0,9 мг %, заліза – до 10 і цинку – до 3,8 мг % [477].  

Зважаючи на цінні властивості і високу якість зерна амаранту, доречно 

відзначити доцільність його використання як при приготуванні 

високоефективних комбікормів у тваринництві, так і застосування як добавок-

поліпшувачів у харчовій промисловості та як джерела біологічно активних 

речовин – у фармацевтичній промисловості. 

Зазначимо, що цілою низкою досліджень виявлена висока ефективність 

використання зеленої маси амаранту в раціонах різних видів 
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сільськогосподарських тварин. У дослідах по відгодівлі відлучених поросят, в 

раціони яких додавали по 2,0 кг/голову зеленого корму амаранту, 

середньодобовий приріст їх живої маси за період від 2 до 4-місячного віку 

становив 431 г, при середньодобовому прирості поросят у контрольній групі 

лише 241 г. При цьому зазначено, що вартість витрачених кормів на одержання 

1,0 кг приросту маси в дослідній групі була нижчою на 24,4 % [162]. За 

використання зеленого корму амаранту в раціонах овець встановлено, що 

амарант краще засвоюється і містить більше білка, ніж вівсяний фураж, 

ефективність згодовування його зеленої маси була еквівалентна використанню 

зеленої маси люцерни вищого ґатунку [493]. Використання зеленої маси 

амаранту в раціонах телят, за даними W. O. Odwongo та J. S. Mugerwa [485], 

позитивно впливало на ріст і розвиток тварин дослідної групи. Зазначено, що 

частка використання зеленого корму цієї культури при годівлі телят може 

становити до 40 % раціону. Застосування зеленої маси амаранту в раціоні 

харчування корів дійного стада зумовлювало підвищення жирності молока на 

0,8 % відносно контрольної групи тварин [457]. Використання амарантового 

вітамінно-трав’яного борошна (ВТБ) також ефективно впливає на 

продуктивність молодих курей-несучок, сприяє істотному подовженню (на 2–3 

місяці) періоду яйценосності, зумовлює підвищення маси яєць та їх якості (в 

жовтках підвищується вміст каротину і вітаміну Е) [403]. 

У харчуванні людини зелена маса амаранту цінується як джерело 

легкозасвоюваного білка, ідеально збалансованого за амінокислотним складом, 

вітамінів груп В, Е, мікроелементів, а також здатністю виводити з організму 

радіонукліди і солі важких металів [154]. 

Заслуговує на увагу також використання і зерна амаранту при 

приготуванні комбікормів для різних видів сільськогосподарських тварин. За 

даними досліджень А. І. Котлярова і С. П. Чумаченка [192], використання зерна 

амаранту як компоненту комбікорму при відгодівлі теличок за обліковий період 

сприяло поліпшенню загального стану тварин дослідної групи та зумовлювало 

одержання середньодобових приростів живої маси теличок по 560 г, що на 

8,7 % вище порівняно з молодняком ВРХ контрольної групи. Згодовування 
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також передстартового комбікорму з додаванням до його складу частки 

термічно обробленого та помеленого зерна амаранту телятам-молочникам 

сприяло як нормалізації у них обмінних процесів, так і зумовлювало 

поліпшення інтенсивності ростових процесів. 

Додавання до складу комбікорму частки зерна амаранту та відгодівля ним 

невідлучених поросят за обліковий період (від 20-денного віку до часу 

відлучення) зумовлювало одержання вищого середньодобового приросту їх 

маси у дослідних групах на 17 і 20 г (або на 5,5 і 6,5 % відповідно) порівняно до 

тварин у контрольній групі [324]. Застосування зерна амаранту для відгодівлі 

поросят без ретельної термічної обробки, як зазначено в іншому літературному 

джерелі [497], може бути шкідливим та викликати їх отруєння.  

Результатами ряду досліджень американських вчених [447, 458, 471] 

встановлено, що для підвищення ефективності дії зерна амаранту при відгодівлі 

курчат бройлерів доцільніше його застосовувати після термічної обробки. При 

цьому до раціону можна додавати частку зерна культури або висівок після його 

помолу, яка дорівнює 40 % від загальної кількості раціону. Зазначено, що 

термічна обробка зерна амаранту зумовлює підвищення його кормової цінності 

та сприяє ліпшій доступності і засвоюваності незамінних амінокислот, вітамінів 

та мікроелементів корму. 

Заслуговує на увагу також використання продуктів переробки зерна 

амаранту в харчовій промисловості та медицині. Так, в НДІ харчоконцентратної 

промисловості і Одеській державній академії харчових технологій розроблені 

технології та розширений асортимент рецептури харчових концентратів 

різноманітних страв, напівфабрикатів з борошна і екструдованих продуктів із 

зерна амаранту на основі їх поєднання в різних співвідношеннях з іншими 

крупами та компонентами. Зазначено, що харчові концентрати і 

напівфабрикати при додаванні в рецептуру інгредієнтів з зерна амаранту 

збагачуються біологічно активними речовинами та відрізняються підвищеною 

харчовою цінністю [148, 149, 185]. 

Розроблені рецептури з додаванням часток борошна з зерна амаранту при 

виготовленні хліба та інших хлібобулочних виробів з борошна пшениці і жита 
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[453]. Використання амарантового борошна можливе також в рецептурах для 

виготовлення напівфабрикатів з пісочного тіста, які застосовуються при 

виготовленні печива, тістечок і тортів. Результати експериментальних 

досліджень свідчать, що заміна в рецептурі 30 % пшеничного борошна на 

амарантове не зменшує якості напівфабрикатів, а навпаки, підвищує вміст у 

ньому білка від 8,0 до 11,0 %. Також, встановлено, що при заміні у макаронних 

виробах частки пшеничного борошна (до 50 %) борошном з амаранту 

підвищується харчова цінність продукту та поліпшуються смакові його якості 

[208, 209].  

Розроблена технологія виготовлення помадки для цукерок і мармеладу з 

підвищеною харчовою цінністю за використання біологічно активної добавки 

борошна із зерна амаранту. Встановлено, що при додаванні в рецептуру 

борошна амаранту, черствіння помадки і мармеладу уповільнюється, 

органолептичні показники продуктів поліпшуються: смак і запах стають більш 

відчутними, амарант надає продуктам горіхового присмаку. Такі солодощі 

збагачуються біологічно активними речовинами: незамінними амінокислотами, 

вітамінами, мінеральними речовинами, що підвищує їх біологічну і харчову 

цінність [164, 165]. 

У Львівській ветеринарній академії проведені дослідження та розроблена 

рецептура з використанням шроту зерна білозерної форми амаранту як 

часткового білкового замінника м’яса в ковбасних і фаршевих виробах. 

Одержані м’ясні продукти за хімічним складом та величиною рН не 

поступалися виробам із чистого м’яса, а за органолептичними показниками 

перевищували м’ясні вироби, до складу яких частково додавали традиційні 

білкові компоненти – горох і сою [407]. 

Мікрокристалічна структура амарантового крохмалю зумовлює 

можливість його використання в харчовій промисловості для виготовлення 

згущувачів і наповнювачів, а в косметологічній – для виготовлення пудри та як 

стабілізатора для антиалергічних аерозолів [451, 472, 493]. 

Фармакологічна цінність амарантової олії визначається певною мірою 

тим, що вона містить сквален, який у сполученні з іншими біологічно 
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активними речовинами олії поліпшує ліпідний обмін, здійснює стабілізуючу й 

протизапальну дію [197]. За результатами експериментальних досліджень 

З. М. Кончик і З. А. Царик [189], доведена висока ефективність застосування  

амарантової олії в гастроентерології при лікуванні виразок шлунково-

кишкового тракту. Вченими НДІ онкології ім. М. М. Петрова (м. Санкт-

Петербург) визначена ефективність використання олії амаранту при лікуванні 

онкологічних захворювань [228]. Про фармакологічну ефективність 

амарантової олії, яка має бактерицидні сполуки та пригнічує розвиток гнилісної 

мікрофлори, свідчать також дослідження щодо її застосування в терапевтичній 

стоматології [301].  

Сучасний стан вирощування амаранту на корм і зерно. Однією з 

важливих екологічних особливостей амаранту є його висока адаптивність до 

умов вирощування, яка надає можливість його рослинам ефективно 

використовувати для росту і розвитку агрокліматичні ресурси зони 

вирощування. Проте урожайність амаранту, як і інших сільськогосподарських 

культур, значною мірою залежить від технології вирощування, зокрема, від 

основних технологічних прийомів: строку і способу сівби та норми висіву 

насіння, удобрення, догляду за посівами і строку збирання врожаю, які при 

врахуванні біологічних особливостей культури необхідно адаптувати до 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов.  

Рекомендації дослідників щодо строків сівби амаранту в літературних 

джерелах досить суперечливі. Так, в умовах південного Степу, для одержання 

ранніх сходів культури, за даними Ю. А. Утеуша [388], сівбу амаранту доцільно 

здійснювати в період з 15 до 30 квітня. На думку дослідника, для чорнозерних 

форм можлива навіть сівба культури під зиму – перед замерзанням ґрунту. 

Дослідженнями Д. П. Войташенка, проведеними в цьому ж регіоні, 

встановлено, що оптимальним строком сівби для амаранту є середина травня. 

За такого строку скорочувався період сівба – сходи (до 8–12 днів), найвищою 

була польова схожість насіння (62,4 %), при зниженні вмісту протеїну в зерні, 
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його загальний збір з одиниці площі підвищувався на 36,3 % за рахунок 

зростання врожайності зерна на 49,1 % [55]. 

За результатами експериментальних досліджень, проведених в умовах 

сухого Степу в Кримському СГІ на зрошенні [273], встановлено, що найбільшу 

врожайність зеленої маси (до 82,0 т/га) амарант формує за сівби насіння у 

фізично зрілий ґрунт та його прогріванні на глибині 10 см до 5–10 °С. За сівби 

амаранту в пізніший строк (початок другої декади травня, температура ґрунту 

на глибині 10 см – 17 °С) було одержано дещо нижчу урожайність зеленої маси 

культури (77,4 т/га) при істотно нижчій забур’яненості посівів та зменшенні 

собівартості зеленого корму внаслідок відсутності витрат на боротьбу з 

бур’янами. 

Для забезпечення високої продуктивності амаранту, за даними 

М. В. Максименка [229], його сівбу в Степу України доцільно здійснювати в 

період 1–15 травня, в Лісостепу – 20–30 травня, а в Поліссі – в період 1–15 

червня.  

Дослідженнями, проведеними в умовах західного Лісостепу України 

В. К. Рудишиним, В. П. Дерев’янським та В. Г. Молдован [340], встановлено, 

що амарант волотистий в регіоні доцільно сіяти через 15–20 діб після переходу 

середньодобової температури повітря через позначку 5 °С, при цьому 

тривалість періоду сівба – сходи становила 19–20 діб. Перенесення строку сівби 

на 20–40 діб після першого, сприяло зменшенню тривалості періоду сівба – 

сходи до 8–10 діб та зумовлювало зниження урожайності зеленої маси культури 

на 9,1–27,1 %. 

Оптимальним строком сівби амаранту в умовах лівобережного Лісостепу 

України, за результатами досліджень Т. І. Гопцій, можна вважати її проведення 

в першій-другій декаді травня, за сталого прогрівання ґрунту вище позначки 

12 °С [72]. 

Відомо, що для ефективної реалізації потенціалу продуктивності 

агрофітоценозу велике значення має визначення способу сівби та оптимальної 

густоти посіву, які б відповідали біологічним особливостям культури, ґрунтово-



 44 

кліматичним ресурсам зони, а також напряму використання врожаю (на зерно, 

зелений корм, силос). Зазначимо, що стосовно способів сівби і оптимальної 

густоти стояння рослин амаранту в посівах у дослідників також існують різні 

точки зору. Так, в Російській Федерації в умовах Башкиростану, при 

вирощуванні амаранту на зелений корм, дослідники рекомендують 

застосовувати суцільний рядковий (ширина міжрядь 15 см) та широкорядний 

(ширина міжрядь 45 см) способи сівби за норми висіву насіння 0,54 і 0,18 кг/га 

відповідно. При вирощуванні культури на зерно рекомендується сівбу 

здійснювати широкорядно (ширина міжрядь 45 і 60 см) з нормою висіву 

схожого насіння 0,12 і 0,07 кг/га відповідно [259]. Також в Російській Федерації 

на чорноземних ґрунтах Ставропольського правобережжя в умовах природного 

забезпечення вологою, за даними Є. М. Шевченка [426], широкорядний спосіб 

сівби з шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 0,5 млн шт./га є 

найбільш оптимальним для вирощування амаранту як на зелений корм, так і 

зерно. 

У лісостеповій зоні України, за результатами експериментальних 

досліджень Ю. С. Бехацького, С. Ф. Антоніва і Б. О. Рудницького [28], 

найбільш оптимальним способом сівби амаранту при вирощуванні на зерно є 

широкорядний з шириною міжрядь 45 см, який забезпечував кращі умови для 

росту, розвитку та формування зернової продуктивності його рослин. За цього 

способу сівби збільшення ширини міжрядь до 60, 75 і 90 см зумовлювало 

істотне зниження зернової продуктивності посівів культури. 

В умовах зрошення центрального Лісостепу, за даними В. К. Шелеста, 

І. Ф. Підпалого та І. В. Бернадського [427], найвища урожайність зеленої маси 

амаранту волотистого забезпечується за широкорядного способу сівби (ширина 

міжрядь 45 см) та норми висіву 1,0 кг/га.  

В умовах лісостепової зони на Хмельницькій державній дослідній станції 

НВО «Еліта» при природному забезпеченні вологою найвищу урожайність 

зеленої маси амаранту волотистого (61,6 т/га) було одержано за його сівби 

суцільним рядковим способом (ширина міжрядь 15 см) нормою висіву 2,0 кг/га 
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схожого насіння [341]. Використання при вирощуванні амаранту волотистого 

широкорядного способу сівби з шириною міжрядь 45 і 70 см за норми висіву 

1,5 і 1,0 кг/га зумовлювало зниження врожайності зеленої маси до 60,2 і 

56,6 т/га відповідно. 

В умовах лівобережного Лісостепу, за даними експериментальних 

досліджень Т. І. Гопцій [72], кращі умови проходження продукційного процесу 

у рослин амаранту при вирощуванні на зерно спостерігаються в 

агрофітоценозах з площею живлення рослин 15х5, 15х10 см та 45х5 і 45х10 см з 

поступовим зменшенням його ефективності у варіантах з розміщенням рослин 

за схемами 45х20 та 70х5, 70х10 і 70х20 см. Рівень реалізації зернової 

продуктивності трьох видів амаранту, на переконання дослідниці, є найвищим 

при розміщенні рослин культури за схемою 45х10 см, що на 10,7–26,0 % 

більше, ніж при розміщенні рослин за схемою 15х10 см. 

 В умовах зрошення південного Степу, за результатами досліджень 

Д. П. Войташенка [55], при вирощуванні амаранту на зерно кращим виявився 

широкорядний спосіб сівби з шириною міжрядь 60 см за норми висіву насіння 

2,25 млн шт./га, при цьому було одержано найбільшу кількість сухої біомаси 

(908 г/м
2
), площу листкової поверхні (53,0 тис. м

2 
/га) і найвищі значення 

фотосинтетичного потенціалу (1055,3 тис. м
2
/га*днів), що забезпечило 

отримання найбільшої урожайності (1,85 т/га) зерна. 

Дослідники відзначають також істотний вплив різної густоти стояння 

рослин амаранту на їх ріст і розвиток та формування продуктивності в посівах. 

Так, за результатами досліджень А. Б. Прокоф’єва і Т. Н. Борисової [319], в 

агрофітоценозах амаранту з малою густотою стояння (2–7 шт./м
2
), рослини 

мають стебло з гарно розвинутими бічними пагонами. При загущенні 

стеблостою відмічено зменшення довжини бічних гілок першого порядку, а при 

збільшенні густоти стояння рослин до 70–200 шт./м
2 

розгалуження стебла у 

рослин амаранту були зовсім відсутні. 

Встановлено, що залежно від густоти стояння рослин у посівах кількість 

бічних гілок на стеблі амаранту може змінюватися з 1,2 до 31,2 шт./рослину 

[399]. Визначено також, що при збільшенні щільності стеблостою в посівах 
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амаранту з 2 до 200 шт./м
2
, суттєво

 
зменшується не лише дольова

 
частка листя 

на його рослинах, але й вміст у них хлорофілу та каротиноїдів [383]. 

За даними І. А. Чернова і Б. Я. Земляного [420], в Російській Федерації в 

умовах Татарстану найбільшу урожайність зеленої маси (100 т/га) сформували 

посіви амаранту на зрошенні за густоти стояння рослин 30–40 шт./м
2
. За 

даними J. Fejer [461], при вирощуванні американського сорту амаранту К-343 

найбільшу урожайність зерна (6,90 т/га) було отримано за густоти стояння 

рослин 19 шт./м
2
, а при вирощуванні сорту К-432 – 8,89 т/га за густоти стояння 

рослин 22 шт./м
2
. 

Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур обов’язково 

передбачає врахування цілого комплексу як екологічних вимог даного виду 

(сорту, гібриду), його морфологічних, фізіологічних, біохімічних особливостей, 

так і типу ґрунту та його забезпеченості основними елементами живлення. 

Враховується також хімічний склад рослин даного виду, потреба і винесення 

основних елементів живлення з урожаєм як основної, так і побічної продукції 

[315, 442]. 

Вміст елементів живлення в рослинах, їх загальний винос і витрати з 

ґрунту на формування урожаю основної продукції, як правило, залежать не 

лише від біологічних особливостей культури, але й зумовлюються певною 

мірою ґрунтово-кліматичними умовами, дозами застосованого удобрення та 

співвідношенням між основними його макроелементами [8, 53, 260, 289, 326, 

327, 401]. Істотно впливають на процес поглинання цих елементів рослинами з 

ґрунту та їх рівень загального виносу також і гідротермічні умови. За кращого 

забезпечення вологою мінеральні сполуки ґрунту і добрив легше переходять в 

доступні форми та інтенсивніше поглинаються рослинами із ґрунтового 

розчину [106, 199].  

Серед основних елементів живлення сільськогосподарських рослин азот 

займає особливо важливе місце. Він входить до складу білків і нуклеїнових 

кислот, ферментів і амінокислот, вітамінів і гормонів, хлорофілу та інших 

сполук, які відіграють важливу роль в обміні речовин у рослинному організмі. 
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В ґрунті кількість доступного  для рослин азоту залежить від інтенсивності 

процесу мінералізації органічної речовини. Розкладання мікроорганізмами 

органічних сполук до аміаку (процес амоніфікації) проходить під впливом 

протеолітичних ферментів, в результаті якого вивільняється аміак та 

утворюються органічні кислоти. У подальшому, під впливом життєдіяльності 

аеробних бактерій, здійснюється процес нітрифікації, для яких окислення 

аміаку до нітратів є джерелом одержання енергії. 

У результаті мінералізації органічної речовини утворюється азотний фонд 

ґрунту, який включає різні компоненти. Азот, який входить до складу 

мінеральних солей у формі NH4, NO3, NO2 та є доступним для рослин і 

характеризує забезпеченість ґрунту його кількістю під час визначення. Азот 

ґрунту, що легко гідролізується – це азот  амідів, амінокислот і мінеральні його 

форми NO3 і NH4 складає резерв для поповнення мінеральних форм, а його 

кількість характеризує забезпеченість ґрунту азотом протягом періоду вегетації 

сільськогосподарських культур. Важкогідролізований азот амінів, гумінів, 

частина необмінного амонію – більш віддалений резерв поповнення ґрунту 

його мінеральними формами. Негідролізований азот гумінів, меланінів, бітумів, 

необмінного амонію – цей азот майже не бере участі в азотному обміні між 

ґрунтом і рослинами [78, 303]. 

Рослини споживають азот у вигляді (NO3
-
) і іонів амонію (NH4

+
). Спочатку 

рослинний організм засвоює нітратний азот як найбільш рухливий і доступний. 

Аміачна форма азоту, на відміну від нітратної, не вимивається з ґрунту, а 

акумулюється в орному шарі ґрунту і засвоюється рослинами дещо пізніше, 

після часткової трансформації в нітратну форму. Рослини засвоюють більшу 

частину азоту у формі нітратів та дещо меншу – у вигляді іонів амонію [45]. 

Фосфор, як і азот, відіграє важливу роль у житті рослин. Цей макроелемент 

знайдений в усіх частинах і органах рослин, але найбільше його міститься в 

насінні та молодих тканинах, що продовжують рости. У листі, як правило, 

фосфору більше, ніж у стеблах і коренях. Він міститься у рослинах у вигляді 

різних органічних сполук (складні білки, фосфатиди, фітин) та у вигляді 

мінеральних солей фосфорної кислоти. 
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Фосфор посилює процеси фосфорилювання і дефосфорилювання 

моносахарів, які утворюються в рослині у процесі фотосинтезу. Під впливом 

цього елемента підвищується обводнення структурних складових клітини. 

Сполуки фосфору – фосфатиди – посилюють в’язкість та еластичність 

протоплазми, а також її здатність утримувати воду в колоїдно-зв’язаному стані. 

Ця особливість фосфору сприяє підвищенню адаптивної стійкості рослин проти 

перегрівання і проти загального зниження вмісту води в клітинах, яке звичайно 

буває як у найтепліші години доби, так і при настанні тривалих посух. За 

наявності фосфору в рослинних клітинах здійснюється інтенсивне 

перетворення небілкових форм азоту – аміаку і амідів у складніші сполуки. За 

умови фосфорного голодування в рослинному організмі відбувається 

пригнічення синтезу білків, що призводить до значного нагромадження в 

рослинах небілкових сполук азоту і зменшення співвідношення білкового азоту 

до небілкового [79]. 

На відміну від фосфору і азоту, калій не входить до складу білків, але 

відіграє позитивну роль у їх утворенні. Цей макроелемент приймає участь в 

процесі газообміну при диханні, підвищує каталітичну активність ферментів. 

Він регулює осмотичний тиск у рослинних клітинах і підвищує ступінь 

обводнення колоїдів плазми і клітинних мембран, що також сприяє 

підвищенню адаптивної стійкості рослинного органзму до несприятливих умов 

довкілля. При достатньому забезпеченні калієм у рослин підвищується 

інтенсивність проходження процесу фотосинтезу. 

У ґрунті фосфор і калій подібно до азоту перебувають у вигляді органічних 

і мінеральних сполук. Щоб рослини могли використати органічні сполуки 

фосфору і калію, ці сполуки повинні мінералізуватися. Процес мінералізації в 

ґрунті відбувається під впливом мікроорганізмів і полягає у відщепленні 

фосфорної кислоти з фосфорорганічних сполук (нуклеїнових кислот, 

нуклеопротеїдів, фітину, фосфатидів тощо). Фосфорна кислота, яка 

звільняється під час розкладання органічних фосфатів, рослинами 

використовується частково, тому її залишки вторинно закріпляються у ґрунті у 
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вигляді важкорозчинних і малодоступних для рослин мінеральних та 

органічних сполук. 

Вміст калію у ґрунтах доволі високий і становить від 1 до 2,5 %. За 

розчинністю в ґрунті калій поділяється на водорозчинний або обмінний 

(адсорбційно зв’язаний) і калій, який входить до складу безводних силікатів і 

міститься переважно в мінералах. Рослини найкраще застосовують 

водорозчинний калій. Він міститься у ґрунті у вигляді розчинних у воді солей 

азотної, фосфорної, вугільної та інших органічних кислот. Кількість обмінного 

калію в ґрунті порівняно мала і становить близько 2–3 мг на 1 кг ґрунту. Цей 

елемент легко може переходити з легкодоступної форми для рослин у 

важкодоступну і навпаки. Особливо це явище спостерігається при зволоженні і 

підсушуванні ґрунту [79]. 

Швидкість засвоєння азоту й перетворення його в рослинах багато в чому 

залежить від правильного співвідношення між вмістом у ґрунті фосфору, калію 

і азоту. Так, при нестачі калію в умовах аміачного живлення в рослинах 

нагромаджується велика кількість неперетвореного аміаку, а у випадку нестачі 

фосфору – перетворення нітратного азоту в рослинах затримується, внаслідок 

чого у рослинних тканинах може накопичуватися надлишок нітратів, що сприяє 

погіршенню якості рослинницької продукції. 

Аграрні підприємства, в яких раціонально використовуються добрива, як 

правило, отримують високі і сталі врожаї сільськогосподарських культур, при 

цьому слід враховувати, що не завжди спостерігається пряма залежність між 

рівнем підвищення врожайності, кількістю внесених добрив і виносом 

елементів живлення врожаєм. 

За результатами експериментальних досліджень, отриманих в Російській 

Федерації І. М. Магомедовим [226], рослини амаранту за вегетацію виносять з 

ґрунту майже вдвічі більше поживних речовин ніж кукурудза. Значну кількість 

амарант виносить з поля калію і кальцію. Середній винос макроелементів з 

ґрунту амарантом з розрахунку на 10 т сухої речовини становить: азоту – 150–

170 кг, фосфору – 90–120, калію – 400–450, кальцію – 210–250,  магнію – 80–

100 кг. 
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Дослідження, які здійснювалися в лісостеповій зоні України 

Ю. А. Утеушем [388], а також І. П. Бреус і І. А. Черновим [37] щодо виносу 

поживних речовин врожаєм амаранту, свідчать, що ця культура для 

формування одиниці врожаю має високий рівень потреби в елементах 

живлення. Середній винос цих елементів з ґрунту його посівами в розрахунку 

на 10 т зеленої маси дорівнює: азоту – 25–30 кг, фосфору – 18–22, калію – 75–

85, кальцію – 35–40 і магнію – 16–18 кг. 

Дослідження, проведені у Центральному ботанічному саду Академії наук 

Республіки Білорусь [443] з трьома видами амаранту щодо вмісту в рослинах 

основних елементів живлення, свідчать про відсутність істотної відмінності 

серед зразків цих видів у накопиченні азоту, фосфору, калію і кальцію. Проте 

відмінність за вмістом цих макроелементів відмічена в різних елементах 

структури рослин (листі, стеблах, суцвіттях). Накопичення азоту і фосфору 

максимальним було у листі, дещо меншим – у суцвіттях і найменшим – у 

стеблах. Вміст в органах рослин калію і кальцію знижувався у наступній 

послідовності – листя, стебла, суцвіття. 

На ґрунтах з невисоким рівнем родючості мінеральним добривам 

належить важлива роль у підвищенні врожаю як зеленої маси, так і зерна 

амаранту, приріст врожайності при цьому може дорівнювати від 40 до 50 % [90, 

386]. 

Дослідженнями, проведеними в Російській Федерації вченими 

Казанського ботанічного саду на дуже кислих дерново-підзолистих ґрунтах, 

було встановлено високу ефективність азотних добрив при вирощуванні 

амаранту [420]. Так, внесення в ґрунт азотних добрив дозою 60 кг/га д. р. 

сприяло накопиченню рослинами амаранту сухої речовини в 2–2,5 раза більше 

відносно контролю. Зазначено, що при дозі азотних добрив 180 кг/га д. р. вміст 

нітратів у зеленій масі амаранту може перевищувати допустимі межі. 

Рекомендована при цьому доза азотних добрив для застосування на дерново-

підзолистих ґрунтах під посіви амаранту не повинна перевищувати 100–

150 кг/га.  
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У вегетаційних дослідах Д. Б. Нікітіна [271] та К. Н. Тищенка, 

Д. Б. Нікітіна і Л. К. Кунаєвої [376] вивчали вплив форм мінерального азоту на 

продуктивність амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus). Рослини 

амаранту вирощували на поживних розчинах з нітратною (NO3
-
) та амонійною 

(NH4
+
) формами азотних добрив. Встановлено, що рослини амаранту, які 

вирощували на амонійній (NH4
+
) формі азоту, істотно відставали в рості і 

розвитку протягом онтогенезу від рослин, які вирощували на нітратній (NO3
-
) 

його формі. В кінці вегетації рослини, які вирощували на амонійній (NH4
+
) 

формі азоту, поступалися за висотою (на 85 %), рослинам, що росли на 

нітратній (NO3
-
) формі, в листі містили менше хлорофілу (на 70 %) та 

каротиноїдів (на 55 %). Дослідники вважають, що використання для удобрення 

амаранту лише амонійної (NH4
+
) форми, як єдиного джерела мінерального 

азоту, є стресовим фактором, який зумовлює не лише зниження продуктивності 

рослин, але й негативно впливає на накопичення білка в їх листі. 

В інших дослідах, проведених на дерново-підзолистих ґрунтах і 

вилугованому чорноземі, дослідженнями встановлено, що використання будь-

яких легкорозчинних форм азотних добрив не має істотної різниці з впливу на 

продуктивність амаранту. Зазначено, що застосування при цьому високих доз 

аміачної і, особливо натрієвої селітри, зумовлювало накопичення нітратів у 

листі і стеблах амаранту [402]. 

Відомо, що в урожаї кормових культур обов’язково необхідно 

контролювати кількість нітратного азоту. Нітрати у рубці жуйних тварин 

перетворюються в нітрити, які потім потрапляють у кров, перетворюючи 

гемоглобін в метагемоглобін, від чого окислювальна здатність крові 

знижується. Більшість дослідників вважають, що концентрація нітратного азоту 

0,34–0,45 % у сухій речовині зеленого корму уже токсична для тварин [172]. 

Особливого контролю за рівнем нітратів потребують зелені корми при 

вирощуванні однорічних тонконогових культур, під які внесені великі дози 

азотних добрив.  
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Відкриття, що нітрати можуть перетворюватися у рослинах С4-типу 

фотосинтезу в нітрозаміни, привернуло значну увагу дослідників і до амаранту. 

Проте до останнього часу чинники, які впливають на перетворення нітратів в 

нітрозаміни, невідомі. Деякі дослідники стверджують, що при застосуванні 

однакових доз мінеральних добрив, рівень нітратів в рослинах амаранту 

приблизно такий, як і в листі шпинату. Проте при внесенні високих доз добрив, 

особливо азотних, кількість нітратів у рослинах амаранту може досягати 

кількох відсотків [491]. Інші дослідники стверджують, що навіть за високого 

рівня забезпечення ґрунту нітратами, рослини амаранту не накопичують їх у 

листі [143, 257], це пояснюють функціонуванням у його рослин С4-типу 

фотосинтезу, який забезпечує відновлення нітратів до нітрозамін при більш 

інтенсивному включенні їх у білкові структури. 

Дослідження, проведені в умовах Лісостепу України, свідчать, що 

внесення Р60К60 при вирощуванні амаранту волотистого на зелений корм 

зумовлювало збільшення урожайності зеленої маси культури на 10 т/га 

відносно контролю, а застосування 60 кг/га д. р. азотних добрив на фоні 

фосфорно-калійних (Р60К60) сприяло підвищенню урожайності зеленої маси ще 

на 8,0 т/га [77]. 

За результатами експериментальних досліджень, отриманих також в 

умовах Лісостепу України [6], встановлено, що для одержання високого рівня 

зернової продуктивності амаранту доцільно застосовувати під його посіви 

повне мінеральне добриво при оптимальному співвідношенні основних 

елементів живлення. Внесення під посіви амаранту мінеральних добрив 

N60Р45К45 зумовило приріст урожайності його зерна на 0,563 т/га за урожайності 

на контролі (без застосування добрив) 0,649 т/га. Збільшення дози азотних 

добрив з 60 до 90 кг/га д. р. на фоні Р45К45 при вирощуванні амаранту на зерно 

не спряло подальшому підвищенню його урожайності. Зазначено, що 

малоефективним було також внесення лише азотних добрив дозою 60 кг/га д. р. 

без застосування фосфорно-калійних, приріст урожайності зерна амаранту при 

цьому становив лише 0,140 т/га відносно контролю. 



 53 

Дослідники вважають амарант типовою нітрофільною рослиною, яка 

реагує на недостатню кількість фосфорних добрив лише при азотному 

голодуванні [448]. Істотному підвищенню урожайності зеленої маси амаранту 

сприяє комплексне застосування азотних і фосфорних добрив. Дія калійних 

добрив на ріст кормової продуктивності амаранту може бути суттєвою лише за 

їх сумісного застосування з азотними і фосфорними добривами.  

Результати досліджень, отримані в умовах сухого Степу України на 

зрошенні [273], свідчать про високу ефективність дробного застосування 

мінеральних добрив при вирощуванні амаранту на зелений корм. Так, внесення 

фосфорних добрив Р90 восени (під основний обробіток ґрунту) і частки  азотних 

добрив N120 навесні (перед сівбою амаранту) та дворазового внесення азоту по 

N30 після першого і другого укосів зеленого корму, забезпечує одержання на 

зрошенні за три укоси загальної урожайності 90 т/га зеленої маси при вмісті 

нітратів у листостебловій масі рослин в межах норми. 

В умовах південного Степу України дослідженнями Д. П. Войташенка 

[55], встановлено, що під посіви амаранту на зерно на темно-каштанових 

ґрунтах при вмісті в шарі ґрунту 0–50 см нітратного азоту 1,2, рухомого 

фосфору – 3,0 та обмінного калію 33,1 мг/100 г ґрунту, доцільно застосовувати 

мінеральні добрива дозою N72Р10 в умовах природного зволоження та N100Р15 – 

на зрошенні. 

При вирощуванні амаранту в умовах лівобережного Лісостепу України  

Т. І. Гопцій [72] встановлено загальний позитивний вплив мінеральних добрив 

на урожайність зеленої маси та зерна культури, а також диференційовано її 

реакцію на удобрення залежно від виду. Так, для одержання найвищої 

продуктивності (56,7–62,6 т/га) при вирощуванні А. cruentus, А. hybridus та 

А. hypochondriacus на зелену масу, доцільно застосовувати азотні добрива 

відповідно N60, N90 та N120 на фоні внесення Р60К60. При вирощуванні амаранту 

на зерно оптимальною для всіх видів є доза азоту N60 на фоні застосування 

Р60К60. Зазначено, що подальше збільшення дози азоту при вирощуванні 

культури на зерно зумовлює зайве розгалуження стебла рослин і спричиняє 

зниження зернової продуктивності. 
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Питання строку збирання амаранту при вирощуванні на зерно в 

літературних джерелах висвітлено недостатньо. Дослідники, особливо в зонах, 

де гідротермічні умови істотно впливають на процеси дозрівання, пов’язують 

строки збирання амаранту на зерно зі строками сівби культури і для 

запобігання втрат зерна пропонують з проведенням сівби не зволікати [464, 

471, 501]. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що амарант є цінною кормовою, 

зерновою, овочевою і лікарською рослиною, значна кількість видів його 

адаптовані до вирощування в умовах степової зони. Інтродукція цієї культури у 

виробництво та розширення площ її посіву може сприяти як поліпшенню в 

кормовиробництві асортименту високоякісних зелених і концентрованих 

кормів, так і зміцненню кормової бази. 

Відмічаючи велике значення раніше проведених експериментальних 

досліджень необхідно зазначити, що вони велись в різних ґрунтово-екологічних 

зонах, не охоплювали всього комплексу технологічних прийомів вирощування 

амаранту, часто не мали достатньої тривалості при використанні різних, в тому 

числі і не найбільш продуктивних, видів цієї культури. Даних про дослідження 

з амарантом в умовах північної частини Степу України в літературних 

джерелах взагалі не виявлено.  

З нашої точки зору, в сучасних умовах найбільш повну реалізацію 

потенційної продуктивності амаранту волотистого, поряд з селекцією його 

сортів, може забезпечити розробка елементів адаптивної технології його 

вирощування. Основою для її наукового обґрунтування може бути вивчення 

закономірностей впливу абіотичних і біотичних факторів на особливості росту і 

розвитку рослин амаранту волотистого в онтогенезі, формування біологічного 

та господарського урожаю. Багаторічний експериментальний матеріал, сучасні 

методи статистичних досліджень і математичного моделювання з 

використанням комп’ютерних програм дозволяють установити сукупність 

зв’язків між цими процесами та розробити технологічні прийоми, які 

сприятимуть зменшенню впливу стрес-факторів довкілля на формування 
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продуктивності амаранту волотистого в умовах природного зволоження 

північного Степу України. 

 

1.2 Агробіологічне обґрунтування, видовий склад та агротехнічні 

заходи підвищення врожайності і поліпшення якості зеленої маси 

однорічних культур 

Польове кормовиробництво в Україні зосереджено, в основному, на 

орних землях. Кормові культури в країні, за даними Держкомстату, займають 

близько 1,8 млн га або 4,2 % від площі сільськогосподарських угідь. Однорічні 

культури польового виробництва кормів займають 1,2 % від площі орних 

земель, в той час як в державах з розвинутим тваринництвом – до 55–70 % ріллі 

[11, 15, 17]. 

У різних ґрунтово-екологічних зонах України, внаслідок наявної різниці в 

агрокліматичних ресурсах, створені свої специфічні підходи до побудови 

кормовиробництва, яке забезпечує тваринництво певного регіону 

різноманітними і високоякісними кормами. Найскладнішим залишається 

виробництво кормів у Степу України – у зоні ризикованого землеробства, де 

під кормовими культурами зайнято до 2,1 % ріллі. Посушливі явища і посухи, 

які повторюються в цій зоні через кожні 2–3 роки, є однією з головних причин 

низької урожайності кормових культур та нестабільного виробництва зелених 

кормів, що створює певні труднощі для забезпечення сталого виробництва 

продукції тваринництва. Крім того, світова тенденція глобального потепління 

також сприяє в цьому регіоні збільшенню кількості років з посухами. Так, за 

даними А. О. Бабича і А. А. Бабич-Побережної [13], зональні атмосферні 

посухи навесні та восени у Степу України виникають переважно з частотою 

близько 30 разів за останні 100 років. Літні атмосферні посухи у Степу бувають 

частіше, ніж весняні і осінні, їх за століття було на півдні зони 45, а на півночі – 

близько 40.  

Дослідники також зазначають, що степова зона України за 

агрокліматичними ресурсами, такими як тривалість періоду вегетації, термічні 
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умови та інтенсивність ФАР є найбільш сприятливою для інтенсивного ведення 

польового кормовиробництва. Проте незначна кількість опадів та 

нерівномірність їх розподілу протягом вегетаційного періоду в регіоні, є 

обмежуючим фактором широкого використання посівів однорічних кормових 

культур в умовах природного забезпечення вологою як у основних, так і 

післяукісних та післяжнивних посівах [238, 321, 406]. 

Більшість дослідників зазначають, що збільшення виробництва 

високоякісних кормів при раціональному використанні агрокліматичних 

ресурсів степової зони України залежить від правильного підбору видового та 

сортового складу однорічних культур для створення високопродуктивних 

агрофітоценозів. У теперішній час відомо понад 60 видів однорічних 

сільськогосподарських культур, з яких найбільш поширені у кормовиробництві 

10–12 видів. Ефективне вирощування в умовах ґрунтово-екологічних зон країни 

цих однорічних культур для створення міцної кормової бази, передбачає 

раціональне використання агрокліматичних ресурсів регіону, науково 

обґрунтований добір видів рослин та врахування їх потреби в основних 

факторах росту і розвитку [174, 177]. 

За біологічними особливостями однорічні кормові культури поділяються 

на озимі і ярі, а залежно від попередника і способу вирощування – на основні, 

проміжні, післяукісні, післяжнивні та підсівні. Ці види культур можуть 

вирощуватись на зелений корм у зернових, спеціалізованих кормових і 

прифермських сівозмінах в одновидових і сумісних агрофітоценозах [200, 306, 

312]. 

Деякі дослідники [211, 290, 353] вважають, що найбільш доцільно 

однорічні культури в кормовиробництві групувати за строком надходження і 

використання кормової маси. Так, польові однорічні кормові культури, які 

вирощують у північному Степу, можуть бути умовно поділені на п’ять груп: 

1. Раннього строку використання: однорічні озимі культури (зернові 

колосові, бобові і капустяні та їх сумішки). За терміном надходження зеленої 

маси до цієї групи кормів, як правило, відносять також багаторічні трави 
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(люцерна, еспарцет) польового кормовиробництва та культури природних 

кормових угідь. 

2. Середньораннього строку використання: однорічні ранні ярі культури 

та їх сумішки (зернові колосові – ячмінь, тритикале і овес, бобові – горох і вика, 

капустяні – гірчиця біла і сарептська, редька олійна, ріпак ярий). 

3. Середнього строку використання: однорічні пізні ярі культури – 

кукурудза, сорго, сорго-суданкові гібриди, суданська трава, соняшник, соя 

(першого строку сівби). 

4. Середньопізнього строку використання: однорічні пізні ярі культури – 

кукурудза, сорго, сорго-суданковий гібрид, суданська трава, соя в одновидових 

і сумісних посівах (другого строку сівби). 

5. Пізнього строку використання: повторні посіви однорічних культур та 

їх сумішок у післяукісних і післяжнивних агрофітоценозах. 

Однорічним кормовим культурам у виробництві приділяється особлива 

увага для інтенсифікації польового кормовиробництва, оскільки майже 90 % 

усіх кормів одержують на орних землях. Застосування їх дає можливість значно 

збільшити виробництво кормів без розширення площі орних земель [40, 137, 

221, 394, 430]. Післяукісні та післяжнивні посіви цих культур заповнюють 

періоди, так звані «вікна», між весняними і осінніми, або між осінніми та 

весняними посівами, сприяють збільшенню виробництва кормів при 

інтенсивному використанні посівних площ [20, 124, 233, 302, 377]. 

У весняно-літній та осінній періоди господарства України одержують 

близько 65 % продукції тваринництва, тому забезпечення його в цей період 

повноцінними зеленими кормами є найважливішим завданням. Проте в 

сучасному землеробстві вегетаційний період року в агроформуваннях країни не 

завжди повністю використовується для вирощування сільськогосподарських 

культур. Так, наприклад, озимі і ранні ярі зернові культури за час свого росту і 

розвитку використовують лише 45–60 %, однорічні кормові культури на 

зелений корм – до 30–40 % тривалості вегетаційного періоду року, відповідно 

60–65 і 30–50 % – суми активних температур (вище 5 °С) та 55–65 і 45–50 % – 
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суми річних опадів. Часто недостатньо використовується осінній і 

ранньовесняний періоди року.  

Важливе значення для інтенсифікації польового кормовиробництва при 

вирощуванні однорічних кормових культур в основних, проміжних і повторних 

посівах мають тривалість післязбирального періоду, тепло, світло, опади та 

вимоги дібраних певних видів рослин до них. За даними С. В. Бегея [23], 

однорічні кормові культури в післяукісних і післяжнивних посівах можна 

вирощувати у тих випадках, коли післязбиральний період від збирання 

попередника до закінчення вегетації становить 60–80 діб з сумою активних 

температур не менше 1000 °С та кількістю атмосферних опадів близько 150 мм. 

При доборі однорічних кормових культур для вирощування в певній 

ґрунтово-екологічній зоні обов’язково доцільно враховувати тривалість їх 

вегетаційного періоду від сівби до збирання на корм, потребу рослин у теплі і 

сонячній радіації. За даними Г. П. Квітка і Ф. В. Сікори [172], більшість 

однорічних кормових культур мають короткий період вегетації і укісної 

стиглості досягають, як правило, через 50–90 діб після сівби (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Тривалість вегетаційного періоду та потреба однорічних культур в теплі і 

сонячній радіації (за даними Квітка Г. П., Сікори Ф. В.) 

Культури 

Кількість діб 

вегетації при 

використанні на 

зелений корм 

Сума 

ефективних 

(вище 10 °С) 

температур, °С 

Надходження 

сонячної радіації, 

млрд ккал/га 

Озимі: суріпиця, ріпак, жито 30–40 500–550 1,10–1,40 

Пшениця, тритикале, вика 40–55 700–800 1,12–1,54 

Ранні ярі: ячмінь, горох, вика 40–60 800–1000 1,64–2,46 

Овес, боби кормові 50–60 800–1000 2,05–2,46 

Пізні ярі: суданська трава, могар 55–70 1300–1600 2,28–2,90 

Кукурудза, соняшник 60–80 1200–1400 2,49–3,32 

Сорго, соя 65–90 1300–1600 2,60–3,60 

 

Період з температурою вище 5 °С, при якій ростуть ранні ярі однорічні 

культури, в Степу України в середньому становить від 210 до 220 діб, а період з 

температурою вище 10 °С, при якій вирощують пізні ярі однорічні культури, 

дорівнює від 165 до 175 діб залежно від підзони. Теоретично в степовій зоні 

країни, за умови оптимального забезпечення рослин агрокліматичними 
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ресурсами, можливо вирощувати на зелений корм два-три урожаї ранніх ярих 

культур і їх сумішок та один-два урожаї пізніх. 

Не менш важливо знати і враховувати реакцію однорічних культур на 

вплив температурного фактору протягом вегетаційного періоду. Більшість 

культур, зокрема кукурудза, сорго, суданська трава, соя – теплолюбні, а ячмінь, 

овес, горох, люпин, боби кормові, суріпиця, гірчиця – холодостійкіші [82]. 

Таблиця 1.2 

Мінімальна температура повітря при проростанні насіння та початковому 

рості однорічних культур (за даними С. О. Гребінського) 

Група 

культур 
Однорічні культури 

Мінімальна температура, °С 

проростання насіння поява проростків 

1 Гірчиця, рижій, коноплі 0–1 2–3 

2 
Жито, пшениця, ячмінь, овес, горох, 

вика, чина, сочевиця 
1–2 4–5 

3 Нут, люпин, боби кормові, льон 3–4 5–6 

4 Соняшник, судза (перила) 5–6 7–8 

5 Кукурудза, просо, суданська трава, соя 8–10 10–11 

6 Сорго, квасоля, рицина 10–12 12–13 

7 Рис, кунжут, бавовник 12–14 14–15 

 

Сходи озимих і ярих зернових, бобових і капустяних культур, залежно від 

виду, можуть появлятись при температурі повітря від 2–3 до 5–6 °С, а пізніх 

ярих – від 7–8 до 12–13 °С.  

Озимі і ранні ярі культури інтенсивний ріст розпочинають за температури 

повітря, як правило, вище 5 °С. Теплолюбні однорічні культури інтенсивно 

ростуть за температури повітря вище 10 °С, оптимальна температура в період 

формування у них репродуктивних органів повинна становити 21–23 °С, 

цвітіння – 22–25, а при достиганні зерна – 18–20 °С [290]. 

За холодостійкістю сільськогосподарські культури можна умовно 

поділити на чотири групи: види культур, які не витримують приморозків 

(сорго, просо, суданська трава, кукурудза, пайза); види культур, які витримують 

короткочасні приморозки до мінус 1–2 °С (соняшник, чина, гречка); види 

культур, які витримують короткочасні приморозки до мінус 3–6 °С (ячмінь 

ярий, овес, горох, вика, люпин, кормові боби); види культур, які витримують 
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короткочасні приморозки до мінус 10–12 °С і (озимі зернові – жито, пшениця, 

тритикале, ячмінь, а також суріпиця, гірчиця, капуста кормова, турнепс) [23]. 

Оцінка кліматичних ресурсів зони вирощування потребує також 

врахування інтенсивності сонячної радіації. Світло є не тільки енергією, 

завдяки якій утворюється органічна речовина, але й необхідною умовою 

утворення самого хлорофілу. Встановлено, що в середньому 75 % сонячної 

радіації, яка потрапляє на листкові пластинки, вбирається ними, а близько 25 % 

– листковими пластинками відбивається, або проходить крізь них. Більша 

частина увібраної енергії, як правило, витрачається на випаровування води 

[276, 277]. Як нестача, так і надлишок сонячної радіації шкідливо впливають на 

формування і якість врожаю сільськогосподарських культур. За її нестачі 

значно уповільнюється процес фотосинтезу, затримується або й зовсім 

припиняється розвиток рослин, знижується урожайність посівів. Велика 

інтенсивність сонячної радіації зумовлює розпад хлорофілу, внаслідок чого 

листя передчасно жовкне і опадає. 

Енергія сонця, яка випромінюється на землю, неоднакова протягом доби і 

вегетаційного періоду. Весною і восени, а також у ранішні і вечірні години, 

світловий потік відзначається меншою інтенсивністю, представлений більшою 

мірою довгохвильовими променями (помаранчевими, червоними, 

інфрачервоними). Помаранчево-червоні промені (600–710 нм) при невеликій 

тривалості освітлення (12 годин на добу) сприяють прискоренню росту і 

розвитку рослин короткого світлового дня, а при більш довготривалому 

освітленні –  розвитку рослин довгого світлового дня, але уповільнюють при 

цьому розвиток рослин короткого дня. Інфрачервоні промені (730–800 нм) 

нівелюють дію помаранчево-червоних променів, при цьому сприяють 

подовженню стебла у рослин.  

У літній же період та у полуденні години збільшується у спектрі 

світлового потоку інтенсивність короткохвильових променів (зелені, сині, 

фіолетові, ультрафіолетові), синьо-фіолетові промені зумовлюють прискорення 

проходження фаз органогенезу у рослин короткого світлового дня. Невеликі 
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дози ультрафіолетових променів (коротші за 300 нм) можуть також 

прискорювати ріст, але у великих – мають вітацидні властивості, тобто 

смертоносну дію [82, 206]. 

У ранньовесняних посівах однорічних культур тривалість світлового дня 

від сівби до збирання закономірно подовжується з 14 до 16 годин, а у літніх 

післяукісних і післяжнивних, навпаки, скорочується з 16 до 14 та з 15 до 11 

годин відповідно, що істотно впливає на ріст, розвиток і формування 

продуктивності рослин однорічних культур [290]. 

 У повторних посівах, внаслідок певної відмінності температурних умов, 

зволоження та інтенсивності світлового потоку і його спектрального складу, 

процеси росту та розвитку рослин однорічних культур деякою мірою 

змінюються відносно ранньовесняних посівів і проходять дещо по-іншому 

[130]. Так, наприклад, у літніх повторних посівах ліпші умови освітлення та 

температурного режиму при скороченні тривалості дня складаються для рослин 

культур короткого світлового дня (кукурудза, сорго, суданська трава, сорго-

суданкові гібриди, соняшник, соя), внаслідок чого тривалість їх вегетаційного 

періоду істотно скорочується відносно весняних посівів. При цьому у видів 

культур довгого світлового дня (ячмінь, овес, горох, вика, види гірчиці, редька 

олійна, ріпак) тривалість періоду вегетації у повторних посівах, навпаки, 

подовжується відносно ранньовесняних посівів [25]. 

У польових умовах температурний і світловий фактори, як правило, 

доцільно і необхідно регулювати за допомогою строку і способу сівби, норми 

висіву насіння і густоти травостою, напрямку розміщення рядків і вибору 

експозиції схилу відносно сторін світу [290]. 

Одним із найбільш важливих кліматичних факторів, який істотно впливає 

на рівень продуктивності різних сільськогосподарських культур в усіх 

ґрунтово-екологічних зонах України, є умови вологозабезпеченості. Особливо 

це стосується Степу, де характерною особливістю клімату є недостатня 

кількість атмосферних опадів, нерівномірний їх розподіл протягом року та 

перевищення показників випаровування вологи в теплий період року над її 



 62 

надходженням. У цьому регіоні основне накопичення вологи в ґрунті 

відбувається в осінньо-зимовий період при значному зниженні температури 

повітря, а її максимальне накопичення в кореневмісному шарі ґрунту 

спостерігається лише на початку весни. 

Дослідженнями встановлено, що при достатньому зволоженні ґрунту у 

весняний період ранні ярі однорічні культури формують відносно високі врожаї 

зеленої маси. Так, наприклад, на створення 22,0–24,0 т/га зеленої маси гороху в 

степовій зоні витрачається близько 1000–1300 м
3 

води, причому 62–66 % із 

запасів, нагромаджених в ґрунті в осінньо-зимовий період. Частка літніх опадів 

при цьому у формуванні врожаю гороху становить лише 34–38 %. Кукурудза, 

сорго, суданська трава, соя, що мають значно триваліший період вегетації та 

інші критичні періоди водоспоживання, використовують, як правило, більшою 

мірою атмосферні опади і залишок ґрунтової вологи в другій половині літа. 

Тому, при плануванні певних блоків виробництва зеленої маси в зеленому 

конвеєрі, науково обґрунтований підбір культур, різних за посухостійкістю та 

визначення оптимальних строків їх вирощування, має в цьому регіоні особливо 

важлике значення в одержанні гарантованих урожаїв однорічних культур 

[331, 332].  

Зазначимо, що в степовій зоні України всі складові технологій 

вирощування однорічних культур на зелений корм, зокрема видовий і сортовий 

добір культур, строки їх сівби, густота рослин, удобрення, догляд за посівами 

тощо повинні оцінюватися з точки зору впливу їх на нагромадження, 

збереження та раціональне використання вологи посівами протягом всього 

періоду вегетації рослин.   

Озимі однорічні культури мають важливе значення у польовому 

кормовиробництві та зміцненні кормової бази тваринництва. В посівах цих 

культур на зелений корм вирощують як озимі тонконогові (жито, пшениця, 

тритикале), так і озимі бобові (вика озима або волохата) та капустяні (суріпиця, 

ріпак, перко та інші види) культури. Одновидові або сумісні агрофітоценози 

цих культур використовують тепло, воду і світло осіннього і ранньовесняного 
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періодів для формування своєї продуктивності та є найкращими за строками 

звільнення площі для планування повторних післяукісних посівів. 

До групи однорічних культур, які рекомендують вирощувати в 

кормовиробництві з метою одержання їх зеленої маси для раннього строку 

використання, належать представники озимих зернових колосових видів 

родини тонконогових (Poaceae): жито озиме (Secale cereale L.), тритикале озиме 

(Triticosecale wittm. ex A. Camus – гібрид твердої пшениці озимої і жита) та 

пшениця озима (Triticum aestivum L. або Triticum vulgare). Ці культури, 

незважаючи на певні відмінності, мають досить схожі біологічні особливості. 

Вони відносяться до групи однорічних культур, хоч їх життєвий цикл росту і 

розвитку розділений на два періоди – осінній і весняно-літній. Фотоперіод у 

рослин цих видів тривалий, вони є рослинами довгого світлового дня. Озимі 

жито, тритикале і пшениця є видами холодостійкими, насіння їх починає 

проростати при температурі 1–2 °С (оптимальна температура проростання 14–

20 °С). Взимку, при достатньому розвитку рослин, можуть переносити 

зниження температури на глибині залягання вузла кущіння: жито озиме – до 

мінус 20–22, тритикале озиме – до мінус 18–20, пшениця озима – до мінус 16–

18 °С. Восени озимі зернові колосові припиняють вегетацію при температурі 2–

4 °С, а навесні – при таких же показниках її відновлюють. Подальший їх ріст і 

розвиток найкраще відбувається при температурі повітря 12–15 °С. 

Посухостійкість у рослин жита озимого слабка, а у рослин озимих тритикале і 

пшениці – середня. Коефіцієнт транспірації для формування абсолютно сухої 

біомаси культури у цих видів змінюється несуттєво і дорівнює 360 (жито 

озиме) – 375 (пшениця озима) м
3
/т.  

До родючості ґрунту пшениця озима досить вибаглива, добре росте на 

окультурених, родючих ґрунтах. ЇЇ рослини вимогливі до вмісту в ґрунті вологи 

і азотних сполук. Рослини тритикале менше вимогливі до родючості ґрунту, 

ніж пшениці озимої. Серед цих видів, жито озиме найменш вимогливе до умов 

росту. Коренева система його добре розвинена, засвоює важкорозчинні сполуки 

фосфору, воно може рости при підвищеній кислотності ґрунту (рН-5) – на 
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підзолистих, піщаних, торфо-болотних та інших ґрунтах, які малопридатні для 

вирощування пшениці і тритикале. 

Озимі зернові колосові мають соковиту зелену масу, придатну для 

згодовування всім видам сільськогосподарських тварин. На відміну від жита і 

пшениці, вегетативна маса тритикале озимого до настання укісної стиглості 

більш тривалий час зберігає високі кормові якості. В 100 кг зеленої маси цих 

культур, за збирання у фазі вихід рослин у трубку, міститься від 17 (жито 

озиме) до 20 (пшениця озима) кормових одиниць та від 2,3 (жито озиме) до 2,8 

(пшениця озима) кг перетравного протеїну. Внаслідок різної інтенсивності 

росту і розвитку, укісна їх стиглість настає почергово, тож і зелена маса цих 

культур у групі раннього строку використання може згодовуватися в умовах 

північного Степу України послідовно: жита озимого – з 1 по 10 травня, 

тритикале озимого – з 10 по 20, а пшениці озимої – з 20 по 30 травня [263, 267, 

437, 475]. 

У групі кормів раннього строку використання рекомендують також 

широко застосовувати, як цінний білковий компонент, озимі види капустяних 

культур: суріпицю (Brassica campestris L.), ріпак (Brassica napus oleifere Metzg.), 

перко (Percolare, гібрид пекінської капусти і суріпиці озимої) та тифон (Brassica 

rapa, гібрид китайської капусти з турнепсом) [44, 94, 116, 158, 352]. Як 

представники однієї родини (Brassicaceae), озимі капустяні мають дуже схожі 

біологічні особливості [26, 133, 387]. Фотоперіод у рослин цих видів тривалий, 

вони є рослинами довгого світлового дня. Озимі суріпиця, ріпак, перко і тифон 

є видами холодостійкими, насіння їх починає проростати при температурі 0–

1 °С. До тепла озимі капустяні культури невибагливі, проте вони більш чутливі 

до родючості ґрунту, зволоження і азотного живлення. Кращими для них є 

родючі, структуровані ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією.  

 Для доброї перезимівлі озимі капустяні в осінній період (за 50–60 діб 

вегетації) повинні утворити 5–10 листків прикореневої розетки з низько 

закладеною (на висоті 1,5–2 см над поверхнею ґрунту) точкою росту. Взимку, 

при оптимальному розвитку рослин, озимі капустяні можуть переносити значні 
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зниження температури – від -8 (перко) до -12 °С (суріпиця озима) [27, 179, 183, 

269, 312, 345, 390, 391]. Важливими господарсько-цінними особливостями 

озимих капустяних культур є скоростиглість та  підвищений вміст протеїну у 

зеленому кормі – укісна їх стиглість (фаза цвітіння) настає через 35–40 діб після 

відновлення весняної вегетації, а забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном у зеленій масі цих культур становить 135–146 г. На зелений корм їх 

вирощують в одновидових або сумісних посівах з озимими тонконоговими 

зерновими колосовими культурами [7, 110, 151, 308, 389, 393, 460].  

Серед бобових озимих однорічних культур у групі раннього строку 

використання, надзвичайно важливе значення, як високобілковий компонент 

агрофітоценозу,  має вика озима або волохата (Vicia villosa Roth.). Це рослина 

довгого світлового дня, холодостійка. Посухостійкість вики волохатої середня. 

Насіння культури починає проростати за температури 2–3 °С, її сходи добре 

переносять заморозки до -3– -4 °С. В зимовий період її рослини під невеликим 

шаром снігового покриву здатні витримувати короткочасні морози до -27 °С 

[243, 244].   

Стрижнева коренева система вики волохатої добре розвинена, має високу 

вбирну здатність, засвоює фосфорні і калійні речовини з важкорозчинних 

сполук ґрунту. Також, за допомогою бульбочкових бактерій, що живуть на 

коренях, рослини вики нагромаджують у ґрунті за вегетаційний період до 150–

170 кг/га фіксованого з повітря азоту. Вику волохату широко використовують 

як високобілковий компонент у змішаних посівах з озимими тонконоговими 

культурами. За кормовими якостями зеленої маси і сіна вика волохата 

перевищує вику яру. Суха її маса багата білковими речовинами та містить до 

22–24 % протеїну, багато вітамінів (В, С, D), провітамін А (каротин) та зольні 

речовини [65, 102, 412]. 

В групі однорічних культур середньораннього строку використання 

рекомендують як цінні компоненти, вирощувати ранні ярі зернові: ячмінь ярий 

(Hordeum sativum L.), тритикале яре (Triticosecale, гібрид твердої пшениці ярої і 

жита) та овес посівний (Avena sativa L.) – рослини довгого світлового дня, 
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холодостійкі. Зерно ячменю ярого і тритикале ярого починає проростати при 

температурі 1–2 °С, а вівса посівного – за температури 2–3 °С, їх сходи 

переносять короткочасні заморозки до -4– -5 °С. Ячмінь ярий, на відміну від 

тритикале і вівса, після сходів може витримувати короткочасне зниження 

температури повітря навіть до -7– -10 °С, при цьому майже все листя ячменю 

пошкоджується і відмирає, проте вузол кущіння, як правило, лишається живим 

і пагони кущіння та листя протягом тижня знову відростають. Посухостійкість 

ярих ячменю і тритикале – середня, а вівса – слабка. Транспіраційні 

коефіцієнти їх змінюються від 350 (ячмінь ярий) до 400 (овес посівний) м
3
/т. 

Суховійні явища овес переносить погано. До тепла і вологи ячмінь менш 

вибагливий, ніж інші зернові, але він більш чутливий до родючості ґрунту. 

Кращими для нього є родючі, структуровані ґрунти з нейтральною або 

слаболужною реакцією. Овес посівний до родючості ґрунту менш вимогливий, 

ніж ячмінь і тритикале, коренева система його добре розвинена, 

характеризується високою поглинальною здатністю. Добре росте овес навіть на 

бідних піщаних підзолистих ґрунтах, але характеризується підвищеними 

вимогами до азотних сполук і зволоження ґрунту. 

Ярі види родини тонконогових мають соковиту зелену масу, придатну 

для згодовування всім видам сільськогосподаських тварин. Їх зелена маса 

містить багато цукрів, протеїну, каротину та може використовуватися для 

виготовлення сінажу і трав’яного борошна. Вегетативна маса вівса, на відміну 

від інших ярих зернових (ячменю, пшениці, тритикале, жита), до настання 

укісної стиглості зберігає високі кормові якості та може використовуватися 

дещо триваліший час, в 100 кг його зеленого корму, зібраного у фазі викидання 

волоті, міститься до 22 кормових одиниць і до 2,4 кг перетравного протеїну. На 

зелений корм ярі зернові вирощують, як правило, в ранньовесняних та 

повторних сумісних агрофітоценозах з бобовими і капустяними культурами 

[10, 79, 120, 136]. 

У виробництві високоякісних зелених кормів середньоранньої групи 

важливе місце як високобілкові компоненти, займають однорічні бобові 
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культури горох посівний (Pisum sativum L.) і вика яра (Vicia sativa L.) – рослини 

довгого світлового дня, холодостійкі. Насіння гороху посівного починає 

проростати за температури 1–2 °С, а вики ярої – 2–3 °С. Сходи гороху 

посівного і вики ярої переносять короткочасні заморозки до -5– -6 та -3–-4 °С 

відповідно. Рослини цих бобових видів до тепла не дуже вибагливі, проте 

вибагливі до зволоження, особливо в період інтенсивного росту, під час 

бутонізації – цвітіння рослин (критичний період за споживанням вологи). 

Посухостійкість рослин гороху слабка, а рослин вики ярої – підвищена. 

Оптимальна середньодобова температура повітря в період вегетативного 

розвитку бобових культур становить 12–16 °С, генеративного (від початку 

росту бобів до закінчення наливу зерна) – 16–22 °С. Температура вище 26 °С – 

негативно впливає на кількість та якість їх врожаю. Росте вика яра добре на 

окультурених ґрунтах різних типів, окрім кислих. Горох посівний є більш 

вибагливим до родючості ґрунту, ніж вика [80, 188, 416].  

Клітковина в стеблі вики ярої за період вегетації накопичується повільно і 

її зелена маса довго не грубішає, що дає можливість використовувати цю 

рослину на зелений корм тривалий час – від бутонізації до фази утворення 

бобів. Зелена маса і сіно вики ярої містить велику кількість білка, в сухій її масі 

міститься до 15–19 % протеїну, багато вітамінів (В, С, D) та каротину 

(провітаміну А) [19, 119, 382].  

Найвищу протеїнову поживність зелена маса гороху має в період 

бутонізація – початок цвітіння, в 100 кг його зеленого корму, зібраного у фазі 

цвітіння, міститься до 16 кормових одиниць і до 2,6 кг перетравного протеїну. 

Горох посівний і вику яру вирощують в ранньовесняних та повторних посівах, 

їх використовують як високобілковий компонент для поліпшення протеїнової 

поживності корму у сумішках з ярими тонконоговими і капустяними 

культурами [1, 21, 49, 135, 414]. 

У групі однорічних культур середньораннього строку використання 

рекомендують як цінні білкові компоненти, вирощувати також і ярі капустяні 

культури: гірчицю білу (Sinapis alba L.) та редьку олійну (Raphanus sativus L. 
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var. oleifera Metzg.) – рослини довгого світлового дня, холодостійкі. Насіння 

цих представників родини капустяних (Brassicaceae) починає проростати за 

температури +1 °С, оптимальними показниками температури для його 

проростання є 15–20 °С. Сходи цих видів без істотних ушкоджень можуть 

переносити заморозки до -6– -7 °С. Період вегетації від сходів до настання 

укісної стиглості (фаза цвітіння) у гірчиці білої та редьки олійної короткий і 

дорівнює 40–45 діб. Гірчиця біла порівняно з редькою олійною дещо більш 

вибаглива до вологи, проте добре переносить короткочасні посухи. Редьку 

олійну вважають світлолюбною та менш тіньовитривалою, ніж гірчиця. В 

сумісних посівах з відносно невисокими компонентами (ячмінь, овес, горох) її 

рослини інтенсивно тягнуться до світла і намагаються  у травостої зайняти 

верхній ярус. Ростуть ці культури добре на середньосуглинкових ґрунтах, 

удобрених і достатньо зволожених, з реакцією ґрунтового розчину близькою до 

нейтральної. 

Висока цінність гірчиці білої і редьки олійної в польовому 

кормовиробництві визначається високим вмістом в їх вегетативній масі білка, в 

100 кг зеленого корму цих культур, зібраного у фазі цвітіння, міститься 10–14 

кормових одиниць та 1,6–1,8 кг перетравного протеїну. В польовому 

кормовиробництві ці капустяні культури використовують як високобілковий 

компонент для поліпшення протеїнової поживності зеленого корму та 

вирощують у сумішках з ярими тонконоговими і бобовими культурами як в 

основних, так і повторних посівах [39, 46, 61, 121, 153, 213, 251, 253, 309, 

347, 392]. 

Однією з основних культур середньої групи використання є кукурудза 

(Zea mays L.) – рослина короткого світлового дня, теплолюбна. ЇЇ насіння 

починає проростати за температури 8–9 °С, сходи переносять короткочасні 

заморозки до -2– -3 °С, але наприкінці вегетації зниження температури до -2 °С 

призводить до загибелі рослин.  Посухостійкість рослин середня. Кукурудза 

економно витрачає воду, транспіраційний коефіцієнт у неї невисокий – 

275 м
3
/т, проте сумарне водоспоживання її посіву в умовах Степу може 
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дорівнювати 3000 т/га води і більше. Культура світлолюбна, при значному 

затіненні росте слабо і не утворює качанів. Вибаглива до родючості ґрунтів і 

попередників. 

У кормовиробництві кукурудза по праву вважається найбільш 

продуктивною культурою, в 100 кг зеленої маси, зібраної у фазі викидання 

волоті, міститься 19 кормових одиниць та 1,3 кг перетравного поротеїну. 

Вирощують її на зелений корм в основних і післяукісних посівах сумісно з 

бобовими, сорговими та іншими видами культур [64, 122, 138, 140, 214, 218, 

380, 408].  

Обов’язковими культурами у групі рослин середнього строку 

використання в умовах недостатнього зволоження Степу є сорго цукрове 

(Sorghum saccharatum Poiry), сорго-суданкові гібриди (Sorghum vulgare Pers. 

sudanense (Piper) Stapt) і суданська трава (Sorghum sudanense (Piper.) Stapt) – 

рослини короткого світлового дня, теплолюбні, посухостійкі. Насіння сорго-

суданкових гібридів і суданської трави починає проростати за температури 8–

10 °С, сорго цукрового – 10–12 °С. Оптимальна температура для росту і 

розвитку цих видів рослин становить 28–32 °С. При температурі повітря 11 °С 

рослини соргових культур припиняють свій ріст, а при зниженні її показників 

до нуля і нижче – гинуть. Після сходів, протягом 4–5 тижнів, надземні органи 

цих рослин розвиваються дуже повільно і можуть пригнічуватися бур’янами. 

Інтенсивний ріст рослин відбувається одразу після завершення фази кущіння. 

До вологи ці культури невибагливі, економно її витрачають протягом всього 

вегетаційного періоду. В несприятливі періоди за зволоженням тимчасово 

можуть припиняти свій ріст, а після поліпшення вологозабезпечення – знову 

поновлюють вегетацію. Транспіраційний коефіцієнт у цих рослин дуже низький 

і дорівнює 200–230 м
3
/т. На зелену масу сорго цукрове і сорго-суданкові 

гібриди можна скошувати вже через 55–60 діб, суданську траву – через 60–65 

діб після сходів. Соргові культури мають надзвичайно цінну біологічну 

особливість – вони добре відростають після скошування. За сприятливих умов 

зволоження сорго і сорго-суданкові гібриди можуть формувати 2–3 укоси, а 

суданська трава – 3–4 укоси зеленої маси. 
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До ґрунту соргові культури невибагливі, можуть добре рости на ґрунтах 

різних типів (від піщаних до важких глинистих), навіть засолених, але кислі 

ґрунти для них непридатні. Добре реагують на внесення азотно-фосфорних 

добрив. 

У польовому кормовиробництві види соргових культур в умовах 

недостатнього зволоження вважаються одними з найбільш продуктивних, в 

100 кг зеленої маси сорго цукрового і сорго-суданкових гібридів, зібраної у фазі 

викидання волоті, міститься 17–18 кормових одиниць та 1,8–1,9 кг 

перетравного поротеїну. В 100 кг зеленої маси суданської трави міститься до 17 

кормових одиниць енергетичної поживності і 1,3 кг перетравного протеїну. 

Вирощують види соргових культур на зелений корм як в основних, так і в 

післяукісних посівах сумісно з соєю, кукурудзою та іншими видами 

посухостійких культур [66, 107, 212, 217, 290, 331, 344, 384].  

Амарант волотистий (Amarantus paniculatus L.) – нова і малопоширена 

однорічна культура, яку доцільно широко вирощувати в групі культур 

середнього строку використання. Рослина короткого світлового дня, 

теплолюбна, посухостійка. Насіння амаранту починає проростати за 

температури 8–10 °С, оптимальна температура для росту і розвитку його 

рослин становить 25–30 °С.  

Коренева система амаранту стрижнева, добре розвинена, 

характеризується високою поглинальною здатністю, до родючості ґрунту він 

середньовимогливий, росте навіть на бідних піщаних підзолистих ґрунтах, 

проте добре реагує на внесення азотних добрив і зволоження грунту. 

Найвищу якість зелена маса амаранту має при її збиранні у фазі 

викидання волоті. Поживність 100 кг зеленої маси амаранту при цьому 

становить 11 кормових одиниць та 1,6 кг перетравного протеїну. В сумісних 

посівах амарант добре росте з кукурудзою, сорго цукровим та сорго-

суданковим гібридом [108, 111, 115, 117, 242, 325, 441]. 

Серед великої різноманітності однорічних культурних рослин практично 

жодна з них не може повною мірою задовольнити потребу організму тварини в 
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поживних речовинах, вітамінах і мікроелементах. Основним завданням 

сучасного польового кормовиробництва є створення повноцінної кормової 

бази, що передбачає здійснити науково обґрунтований добір рослин різних 

видів на основі відомостей про вміст в їх вегетативній масі поживних речовин 

та урахування у повному обсязі потреб тварин для забезпечення в раціоні 

необхідного амінокислотного складу, вмісту важливих вітамінів і 

мікроелементів [274, 329, 336, 444]. 

Відомо, що якість зеленої маси і повноцінність раціонів для великої 

рогатої худоби (ВРХ) є оптимальною, якщо в ній у перерахунку на суху 

речовину міститься близько 15 % кальцію при цукрово-протеїновому 

співвідношенні 1:1–1,5. Підвищення якісних показників зелених кормів – це, 

передусім, збільшення в них вмісту білка [3, 5, 9, 147, 230, 292]. Рослинний 

білок зелених кормів містить 22 амінокислоти, в тому числі і ті, що вважаються 

незамінними, які не синтезуються в організмі тварин: аргінін, гістидин, лізин, 

метіонін, триптофан, треонін, валін, фенілаланін, лейцин та ізолейцин. За 

вмістом цих амінокислот зелені корми в декілька разів перевищують зерно 

ячменю, вівса, кукурудзи та інших зернових культур [325, 469, 479, 494]. 

Основним джерелом рослинного білка для тваринництва залишаються 

зелені корми. Їх якість в сучасних умовах у раціонах тварин, як правило, 

визначають не за вмістом у них білка, а за вмістом протеїну. Протеїн  об’єднує 

найбільш важливу групу органічних речовин. Дефіцит його в кормах є однією з 

основних причин неповноцінності раціонів годівлі тварин. До складу протеїну 

входять білки, які в свою чергу, складаються з амінокислот та білкових речовин 

(вільні амінокислоти, пептиди, алкалоїди). Дольова частка білків у протеїні 

зеленого корму однорічних культур змінюється від 60 до 90 % [51, 172, 239, 

240, 318, 322]. 

Протеїн у зеленому кормі є одним із найбільш важливих показників, у 

раціонах тварин його не можна замінити ніякими іншими речовинами. Так, в 

сухій речовині раціонів ВРХ повинно бути 13–17 %, свиней – 14–19, овець – 9–

13, птиці – 17–19 % сирого протеїну. Нестача його в кормах раціонів зумовлює 
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значні перевитрати, що, в свою чергу, спричиняє підвищення собівартості 

тваринницької продукції і призводить до зниження рентабельності її 

виробництва. Визначено, що в раціоні тварин нестача 1 % протеїну зумовлює 

перевитрату 1,5–2 % кормів [172, 201, 314, 320, 385, 405]. Так, дефіцит 20–25 % 

перетравного протеїну в зелених кормах спричиняє зниження продуктивності 

жуйних тварин на 30–34 % [210, 329, 367, 368, 445]. 

Одним із шляхів забезпечення сучасної галузі тваринництва 

повноцінними зеленими кормами є застосування у кормовиробництві моделі, 

принципи якої закладені самою природою – використання в агроекосистемі не 

традиційної, штучно сформованої монокультури на певній площі протягом 

вегетаційного періоду, а відтворення в ній біологічного різноманіття видів 

[492].  

К. А. Тимирязев [370] писав, що змішані посіви мають більшу листкову 

поверхню і енергію фотосинтезу. Вони краще використовують поживні 

речовини з ґрунту. При цьому бобові культури не погіршують якість азотного 

живлення злакових (тонконогових), тому що самі збагачують ґрунт азотом за 

рахунок біологічної фіксації його з повітря бульбочковими бактеріями. Змішані 

посіви забезпечують відносно сталу врожайність, менше залежать від погодних 

умов, бо певні види культур у сумішках менш чутливі до окремих 

несприятливих факторів середовища. 

Як свідчать літературні джерела, перевага багатокомпонентних сумішок 

перед одновидовими посівами полягає у вищій та стабільній продуктивності, 

при кращій збалансованості корму за перетравним протеїном, складом 

амінокислот, макро- і мікроелементів, а також в можливості триваліший час 

використовувати їх вегетативну масу у зеленому конвеєрі [313, 323, 337, 349, 

350, 428]. 

Створення штучних агрофітоценозів надзвичайно складна біологічна і 

господарська проблема, бо для утворення таких угрупувань рослин, як правило, 

використовують культури, що вирощують в одновидових посівах. У сумішках 

створюються дещо інші умови життєдіяльності рослин, які позитивно, 
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нейтрально, або й  негативно впливають на їхній ріст і розвиток. На цій основі 

необхідно розробити такі елементи технології вирощування, при яких були б 

створені оптимальні умови для росту і розвитку всіх компонентів та був 

забезпечений найвищий коефіцієнт використання ріллі [313]. 

Одним із основних чинників, який забезпечує високу продуктивність 

сумісних посівів однорічних культур на зелений корм, є правильний добір 

компонентів. Необхідно враховувати всю складність міжвидових взаємозв’язків 

у процесі їх сумісного росту і розвитку в агрофітоценозі. М. П. Елсуков і 

А. И. Тютюнников [127–129] рекомендують для сумісного агрофітоценозу 

використовувати рослини світлолюбні і тіньовитривалі, ті, що можуть вилягати 

та з міцним невилягаючим стеблом, стійкі до забур’янення і пошкодження 

шкідниками та ураження хворобами. Такі культури повинні добре освоювати 

родючий шар ґрунту, ефективно використовувати вологу, елементи живлення і 

сонячну енергію. 

Д. Я. Єфименко і В. В. Троценко [130] наголошують, що при вирощуванні 

сумісних посівів необхідно враховувати характер міжвидових взаємовідносин 

культур, який може суттєво змінюватися залежно від ґрунтово-кліматичних 

умов і способу сівби. Правильний добір культур для сумішок з урахуванням 

агрокліматичних ресурсів зони є однією з головних умов одержання високої 

продуктивності посівів [316]. 

На підставі отриманого експериментального матеріалу М. Ф. Лупашку 

[220] стверджує, що добір видів і сортів для сумісної сівби необхідно 

вирішувати на основі їх біологічних особливостей з урахуванням як ґрунтово-

кліматичних умов зони, так і мети вирощування культур у сумісних посівах. У 

агрофітоценози необхідно добирати культури за рядом спільних біологічних 

особливостей (озимі рослини чи ярі, відношення їх до температурного фактору, 

однакова тривалість вегетаційного періоду). Разом зі спільними біологічними 

особливостями, рослини повинні мати і ряд відмінних властивостей. 

Компоненти мусять почергово виявити максимальну потребу до умов 

вирощування в різний час вегетаційного періоду та мати ярусне розташування 
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листкового апарату і кореневої системи. Це дозволить рослинам більш 

раціонально використовувати сонячне світло, вологу, елементи живлення. У 

посушливих умовах рослини в складних агрофітоценозах повинні 

характеризуватись високою посухостійкістю та економним використанням 

вологи.  

Для кращого поєднання в агрофітоценозі рослини-компоненти повинні 

мати близькі темпи формування вегетативної маси, приблизно однаковий час 

настання укісної стиглості і схожі технології вирощування. 

З господарської сторони, культури при сумісному вирощуванні повинні 

відрізнятися високою продуктивністю і достатньою облиствленістю, а за 

якісними показниками відповідати зоотехнічним вимогам. 

За результатами досліджень, одержаних у степовій зоні України, 

А. І. Лівенський [210, 216] повідомляє, що успішне вирощування різновидових 

сумісних посівів залежить від біологічної сумісності культур. В 

агрофітоценозах при відсутності антагонізму між компонентами і присутності 

синергізму в асиміляції необхідних елементів життєдіяльності повніше 

використовується родючість ґрунту та інші фактори навколишнього 

середовища для формування врожаю, що підвищує продуктивність таких 

посівів. Важливу роль при цьому відіграє конкурентоспроможність 

компонентів. Рослини у яких інтенсивніше ростуть надземні органи, формують, 

як правило, більш розгалужену кореневу систему з підвищеною поглинальною 

спроможністю і зазвичай, мають перевагу в споживанні сонячної енергії, 

вологи, елементів живлення та інших екологічних факторів. Разом з тим, було 

встановлено, що конкурентоспроможність і взаємодія рослин в агрофітоценозах 

одних і тих же видів суттєво змінюється під впливом густоти і співвідношення 

компонентів та може бути спрямована в корисний для людини напрям шляхом 

застосування відповідних агротехнічних заходів. 

Інші дослідники [130, 169] стверджують, що в сумісних посівах найбільш 

важливе значення має співвідношення компонентів. Зазначено, що на початку 

вегетації, коли ріст і розвиток рослин-компонентів іде уповільнено, у них не 
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виникає особливої конкуренції за необхідні фактори навколишнього 

середовища. Але під час інтенсивного росту рослини посилено засвоюють 

поживні речовини і вологу, що зумовлює певне пригнічення рослин менш 

конкурентоспроможного компонента сумішки. В такому випадку доцільно при 

сівбі збільшувати дольову частку в сумішці менш конкурентного компонента 

або замінити його на інший.    

У сумішках фітоценотична конкуренція компонентів є механізмом 

саморегуляції системи з від’ємним зворотним зв’язком, що регулює щільність і 

ценотичну цілісність агрофітоценозу. Збільшення щільності травостою 

зумовлює посилення фітоценотичної конкуренції рослин-компонентів, що 

сприяє уповільненню процесів їх росту, розвитку та формування 

продуктивності. Загущення посіву веде до значної редукції вже сформованих 

структурних метамерів: передчасне опадання листя нижніх ярусів, редукції 

стебла, зниження маси елементів структури врожаю і самих рослин. Зменшення 

густоти рослин у сумісних посівах, навпаки, внаслідок зниження рівня 

конкуренції рослин-компонентів зумовлює стимулювання процесів їх росту і 

розвитку та сприяє підвищенню стійкості системи агрофітоценозу [203]. 

Деякі автори [169, 184, 500] вказують також, що за сумісного 

вирощування різні види рослин мають певні відмінності у потребі та 

інтенсивності споживання елементів живлення відносно їх одновидових 

посівів. Експериментальні дані F. Palmason [486] cвідчать, що в сумісних 

тонконогово-бобових посівах тонконогові рослини споживали мічений азот 

вдвічі інтенсивніше, ніж рослини в їх одновидових посівах. Конкуренція 

рослин за азот, внаслідок його більшої рухливості у ґрунті, порівняно з 

фосфором і калієм, відбувається в агрофітоценозах досить активно і 

починається ще на ранніх етапах органогенезу рослин.  

Дослідженнями багатьох авторів [84, 88, 145, 418, 423] встановлено, що 

при доборі компонентів для утворення штучних агрофітоценозів необхідно 

також враховувати фізіологічні і біохімічні особливості окремих видів рослин, 
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взаємовідношення їх надземних органів і кореневих систем та виділення ними 

фізіологічно активних речовин. 

Рослини через кореневу систему здатні виділяти в ґрунт сполуки, які 

надходять зовні, або ними синтезуються [339]. Дослідники [456] засвідчують, 

що в ювенільний період розвитку рослиного організму кореневі виділення 

становлять лише 7–10 % від надземної маси рослин, а протягом вегетаційного 

періоду – до 25 % від загальної їх маси. Через кореневу систему рослини також 

виділяють до 2–12 % засвоєного ними вуглецю, що за вегетаційний період 

приблизно дорівнює 0,3–7,2 т/га сухої речовини [86].  

Виділення коренів чи надземної частини рослин у сумішках можуть бути 

нейтральними або стимулювати і навіть пригнічувати проходження 

фізіологічних процесів у сусідніх рослин-компонентів інших видів [85, 87]. У 

складі кореневих виділень переважають органічні  кислоти, амінокислоти і 

цукри, а також специфічні речовини, які зумовлюють безпосередній або 

опосередкований (наприклад, через формування специфічної ризосферної 

мікрофлори) алелопатичний вплив на сусідні рослини [70, 176]. Найчастіше дію 

колінів дослідники пов’язують зі зміною ростових процесів. Але спектр їх дії 

значно ширший, вони впливають на проходження процесів поділу і 

диференціації клітин, ферментативних реакцій, дихання, фотосинтезу та 

переміщення пластичних речовин [30, 86, 265].  

На думку Д. Я. Єфименка і В. В. Троценка [130] кореневі виділення 

рослин посилюють або послаблюють вбирну здатність сусідніх рослин, 

створюючи між ними біологічний ланцюг обміну органічними і мінеральними 

речовинами. Рослинну формацію або агрофітоценоз при цьому необхідно 

розглядати як складну саморегулюючу систему з багатьох складових, які з 

часом істотно змінюються. Тому, при створенні штучних дво- або 

багатокомпонентних агрофітоценозів доцільно обов’язково враховувати також і 

алелопатичну активність рослин-компонентів. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, недостатня вивченість 

питання науково обгрунтованого складу компонентів та їх біологічних 

особливостей при створенні однорічних агрофітоценозів для конвеєрного 
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виробництва зелених кормів в умовах північної частини Степу України й 

зумовило проведення нами відповідних експериментальних досліджень у цьому 

напрямі. 

Розглянуті нами біологічні особливості однорічних культур при 

вирощуванні на кормові цілі, потреба рослин різних видів в основних факторах 

росту і розвитку, врахування взаємного впливу рослин-компонентів в сумісних 

агрофітоценозах, дозволяють науково обґрунтувати основні агротехнічні 

прийоми вирощування таких посівів для забезпечення високої продуктивності 

та підвищення якісних показників зеленого корму в умовах північного Степу 

України. 

Практичний досвід та чисельні наукові дослідження, проведені в різних 

ґрунтово-екологічних зонах, свідчать, що залежно від спеціалізації господарств, 

зелені корми агровиробники вирощують в різних типах сівозмін [9, 12, 63, 138]. 

Проте добре спланована кормова база повинна розміщуватися неподалік від 

тваринницьких комплексів і основуватися на спеціалізованих та прифермських 

сівозмінах, які забезпечують безперебійне конвеєрне надходження до ферм 

великої кількості зеленої маси з ранньої весни до пізньої осені [138, 241, 255, 

263, 264, 333, 334]. 

В технологіях вирощування однорічних культур одним з найбільш 

важливих і витратних агротехнічних елементів є основний обробіток ґрунту. 

Вітчизняні і закордонні джерела інформації свідчать, що прийомами обробітку 

ґрунту можливо істотно впливати на інтенсивність проходження основних 

біохімічних процесів як в ґрунті, так і рослинному організмі. Проте 

зазначається, що в  технології вирощування однорічних культур на зерно і корм 

при підготовці ґрунту значних відмінностей немає, але при використанні 

останньої в посівах не допускається застосування хімічних засобів захисту 

рослин [29, 32, 103, 266]. 

Повторні посіви однорічних культур особливо вимогливі до підготовки 

ґрунту та забезпеченості їх основними елементами живлення, внаслідок 

швидкого висихання вологи в період підвищених температур повітря в верхніх 

шарах ґрунту після збирання попередньої культури. Важливою вимогою до 
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підготовки ґрунту під повторні посіви є проведення її в максимально стислі 

строки, слідом за збиранням попередника. При цьому обробіток ґрунту під 

наступні культури має бути не лише своєчасним, але й якісним [22, 34, 50, 52, 

433]. Для забезпечення вирощування високих урожаїв однорічних кормових 

культур в післяукісних посівах важливо не допустити «розриву в часі» між 

збиранням попередника, обробітком ґрунту і сівбою. При цьому, для 

зменшення непродуктивного випаровування вологи рекомендується 

здійснювати поверхневий обробіток ґрунту широкозахватними лущильниками, 

плугами без полиць або комбінованими агрегатами з одночасним боронуванням 

і коткуванням [126, 139]. 

Для прискореної підготовки ґрунту під повторні посіви, науковці [81, 89, 

92, 93, 219, 222, 429] рекомендують проводити дискування стерні на глибину 

10–12 см або плоскорізний обробіток на глибину 18–22 см. Ефективним при 

цьому є використання для сівби однорічних культур сівалок СЗС-2,1, які 

поєднують за один прохід агрегату по полю декілька операцій – обробіток 

ґрунту, внесення добрив, сівбу та коткування.  

Аналіз літературного огляду свідчить, що в останні роки у вітчизняному 

землеробстві все більшого значення при вирощуванні однорічних культур 

набуває протиерозійний безполицевий обробіток ґрунту. Він базується на 

використанні плоскорізів, плоскорізів-глибокорозпушувачів, комбінованих 

агрегатів, чизель-культиваторів і чизель-глибокорозпушувачів та інших 

знарядь. Використання такої системи обробітку ґрунту сприяє ліпшому 

накопиченню і збереженню вологи, зумовлює зменшення ерозійних процесів 

ґрунту та забезпечує зниження енергетичних витрат [59, 60, 283, 286, 293, 395]. 

Важливим технологічним прийомом, який зумовлює підвищення 

урожайності однорічних культур на зелений корм, є застосування добрив. 

Вплив добрив на формування продуктивності і деякі показники якості корму 

при вирощуванні озимих тонконогових культур на зелений корм досить значні. 

З мінеральних добрив, що найбільше сприяють підвищенню урожаю та 

поліпшують його якість (збільшують вміст протеїну, зольних елементів, 

каротину), особлива роль належить азотним добривам. Кожний кілограм азоту, 
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внесеного під озимі жито і пшеницю (доза 90 кг/га), забезпечує 10–12 кг 

приросту сухої речовини, яка містить 2,0–2,3 кг сирого протеїну. Зазначено, що 

критичний вміст нітратів у зеленій масі жита і пшениці озимих відмічали лише 

при внесенні 160 кг/га д. р. азоту  [146]. 

Під озимі зернові і бобові культури при вирощуванні на зелений корм 

застосовують, як правило, дробне внесення азотних добрив: 25–30 кг/га під 

передпосівну культивацію або при сівбі, а навесні – вносять таку ж дозу добрив 

при підживленні рослин [348]. 

Покращання азотного живлення посівів озимих однорічних культур 

сприяло накопиченню у вегетативній масі і зерні рослин більшої кількості 

жиру, мінеральних речовин, зниженню вмісту клітковини, що зумовлювало 

суттєве підвищення їх якісних показників. Особливо істотно при збільшенні 

внесення доз азотних добрив, підвищувався в зеленому кормі вміст 

перетравного протеїну [62, 379]. 

Продуктивність посівів капустяних культур також суттєво залежить від 

забезпечення їх азотом, як восени, в період формування розетки листя, так і в 

період генеративного розвитку рослин. При надлишковому азотному живленні 

в осінній період у рослин озимих капустяних культур проходить інтенсивне 

накопичення вегетативної маси, вони формують надто розвинену розетку листя 

з високо закладеною точкою росту, переростають і в результаті цього 

втрачають зимостійкість. При недостатньому азотному живленні, навпаки, 

капустяні рослини уповільнено розвиваються, накопичують недостатню 

кількість пластичних речовин та мають низьку адаптивність до несприятливих 

умов зимівлі. Тому рівень мінерального живлення для видів капустяних рослин 

в осінній період повинен бути помірним, це сприяє формуванню оптимального 

розвитку рослин та їх високої зимостійкості [224, 288]. Під посіви озимих 

капустяних культур при вирощуванні на корм і насіння рекомендують вносити 

азотні добрива дозою 90–120 кг д. р., а під озимі тонконогово-бобові сумішки 

при вирощуванні на зелений корм – 45–60 кг д. р./га [335]. 

У ранньовесняних посівах ярі капустяні культури позитивно реагують на 

внесення підвищених доз основних елементів живлення, при цьому 
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урожайність зеленої маси у них підвищувалася у 1,5–2,0 рази [71, 299, 385]. На 

недостатньо родючих ґрунтах під посіви редьки олійної рекомендують на 

гектар вносити по 1 ц аміачної селітри і калійної солі та 2 ц суперфосфату [43, 

256]. В умовах зрошення, при програмуванні врожаю зеленої маси редьки 

олійної на рівні 30 т/га, за врахування у ґрунті невикористаних залишків 

основних елементів живлення, рекомендують вносити 100 кг д. р./га азоту та 75 

і 150 кг д. р./га – фосфору і калію відповідно [83]. 

У південному Степу в дослідах УНДІЗЗ (нині Інститут зрошуваного 

землеробства НААН) при вирощуванні на фоні застосування добрив N60P60K90 

сумісні посіви редьки олійної з вівсом забезпечили урожайність зеленої маси 

33,7 т/га та 4,16 т/га збору абсолютно сухої речовини, в той час як контрольна 

вівсяно-горохова сумішка сформувала врожайність лише 25,1 т/га зеленої маси 

і 3,42 т/га сухої речовини [346]. 

Внесення азотних добрив дозою N60 зумовлювало підвищення 

урожайності зеленої маси ранніх ярих сумішок ячменю з горохом, вівса з 

горохом та вівса з викою на 3,4–6,7 т/га, приріст сухої речовини від 

застосування добрив при цьому дорівнював 10–16 %. Підвищення урожайності 

зеленої маси пізніх ярих сумісних агрофітоценозів кукурудзи з соєю, сорго 

цукровим та суданською травою при застосуванні такої ж дози азоту 

дорівнювало 7,2; 9,2 та 10,1 т/га відповідно, при цьому приріст збору сухої 

речовини в посівах становив 33–46 % відносно контрольних сумішок на 

неудобреному фоні [236]. 

У повторних посівах при внесенні під передпосівну культивацію 

фосфорних добрив (P60) врожайність зеленої маси кукурудзи підвищувалась на 

3,1 т/га, на фоні N45P60 – на 9,5, а при застосуванні повного удобрення N45P60K60 

– на 13,6 т/га [134]. При інтенсивному використанні ріллі та одержанні на одній 

площі двох-трьох урожаїв зеленої маси на рік необхідно обов’язково 

забезпечувати проміжні посіви достатнім мінеральним живленням, що 

сприятиме одержанню високої урожайності не лише повторних посівів, але й 

наступних посівів основних культур [222, 410, 413]. 
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Результати експериментальних досліджень щодо ефективності 

вирощування однорічних культур свідчать, що строк і спосіб сівби та норма 

висіву насіння мають визначальний вплив на їх урожайність в любій ґрунтово-

екологічній зоні. Це зумовлюється не лише видом культури, але й зміною 

водного режиму, родючістю ґрунту, тривалістю періоду вегетації, світловим 

режимом і спектральним складом сонячного світла. Залежно від часу збирання 

попередньої культури строки сівби можна умовно розділити на осінні для 

озимих посівів, ранньовесняні – для ранніх ярих культур, весняні – для пізніх 

ярих просапних культур та літні – для повторних (післяукісних і післяжнивних) 

посівів. Строки сівби при цьому повинні відповідати біологічним особливостям 

культур, які планується вирощувати. Для озимих однорічних культур строки 

сівби повинні бути такими, щоб створити сприятливі умови для доброго 

осіннього розвитку рослин та їх кращого загартування і перезимівлі, для сівби 

ранніх і пізніх ярих культур – у весняний період при настанні оптимальної 

відповідної температури для кожного виду культури на глибині загортання 

насіння і задовільного зволоження посівного шару [193–195, 200,  296, 388, 439, 

463]. 

Спосіб розміщення рослин і оптимальна їх кількість на одиниці площі 

залежить, як правило, від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних і 

господарських властивостей видів культур, напряму їх використання, а також 

повинен ураховувати можливості застосування засобів механізації для 

проведення основних процесів вирощування [284, 366].  

Озимі тонконогові однорічні культури на зелений корм сіють в ті ж самі 

строки, що й на зерно. У степовій зоні, якщо їх планують вирощувати для 

подвійного використання – восени і навесні, їх сіють значно раніше, у другій 

декаді серпня, що забезпечує можливість одержання зеленої маси восени для 

випасу худоби, а потім використовувати навесні – у кінці квітня,  при настанні 

укісної стиглості [14, 25, 364]. 

Наукові установи Німеччини і Польщі рекомендують виробництву 

висівати жито озиме кормове у більш пізні строки при певному зниженні 
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температури повітря – у першій половині вересня, щоб зменшити можливі 

ризики пошкодження його сходів злаковими мухами [267, 269, 462, 468, 475]. 

Серед однорічних озимих культур вика озима або волохата більш 

вимоглива до строку сівби, ніж озимі тонконогові – жито і пшениця. Її 

рекомендують сіяти з таким розрахунком, щоб рослини до припинення осінньої 

вегетації утворили розвинуту кореневу систему та декілька гілок галуження 

стебла, в тому числі 2–3 гілки від прикореневих вузлів пагіноутворення [190]. 

Сівбу вико-тонконогових сумішок на зелений корм проводять, як правило, в 

більш ранні строки, ніж при вирощуванні на насіння, що зумовлює як вищу 

кормову продуктивність агрофітоценозу, так і збільшує дольову частку 

бобового компонента в загальній масі сумішки [65]. Озимі капустяні культури 

на зелений корм в одновидових посівах сіють у другій половині серпня – щоб 

культури змогли сформувати восени прикореневу розетку з 6–8 листків. У 

сумішках з житом озимі капустяні культури сіють одночасно в оптимальні 

строки сівби жита на зерно [102, 310]. 

Суцільний рядковий спосіб (ширина міжрядь 15 см) є кращим способом 

для сівби озимих тонконогових, капустяних і бобових і їх сумішок. Норма 

висіву насіння однорічних озимих культур в одновидових посівах в Степу 

України для жита та пшениці озимих становить 6,0–6,5 млн шт./га схожих 

насінин (на 25 % більше, ніж на зерно), вики озимої – 1,6–2,0 млн шт., ріпаку – 

2,7–3,0 млн шт., суріпиці озимої – 3,0 млн шт./га [334].  

Ранні ярі сумішки ячменю або вівса з горохом, викою ярою або 

капустяними культурами сіють рано навесні при фізичній стиглості ґрунту 

суцільним рядковим способом з такими нормами висіву насіння: ячмінь чи овес 

– 1,5–2,5 млн шт./га схожих насінин, горох – 0,6–0,8, вика яра – 0,9–1,8, 

капустяні культури – 1,0–2,0 млн шт./га схожих насінин [109, 357].  

Редьку олійну на зелений корм сіють суцільним рядковим способом 

(15 см), такі посіви в різних ґрунтово-екологічних зонах є більш урожайними 

порівняно з широкорядними (з шириною міжрядь 45, 60 і 70 см). Норма висіву 

насіння при вирощуванні на корм в одновидовому посіві залежно від умов 
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зволоження території змінюється від 2,0 до 3,0 млн шт./га схожого насіння [112, 

196, 252, 343].  

Пізні ярі однорічні культури на кормові цілі, залежно від виду вирощують 

як в широкорядних, так і у суцільних рядкових посівах. На зелений корм 

кукурудзу в степовій зоні висівають пунктирно з міжряддями 45 см при нормі 

висіву 70–80 кг/га схожого насіння, густота стояння її рослин перед збиранням 

повинна становити 250–280 тис./га. Сівба кукурудзи на зелений корм суцільним 

рядковим способом (ширина міжрядь 15 см), за даними автора, не має переваг 

перед пунктирним, при цьому унеможливлює проведення механізованого 

догляду за посівами [408].  

Сорго цукрове і сорго-суданкові гібриди на зелений корм сіють 

пунктирним способом з міжряддями 45–60 см з нормою висіву відповідно 0,5–

0,75 та 0,75–1,0 млн шт./га схожих насінин. Це дає можливість одержувати 

добре облиствлену зелену масу з великим вмістом протеїну та цукру. 

Суданську траву на зелений корм та сіно рекомендують висівати суцільним 

рядковим способом (15 см). Оптимальна густота травостою досягається при 

висіві 2,0–2,5 млн шт./га схожого насіння, або 25–27 кг/га [290].  

Кукурудзу і суданську траву в сумісних посівах на зелений корм 

рекомендується висівати різними способами: кукурудзу – широкорядно з 

міжряддями 30 см при нормі висіву 50 кг/га схожого насіння, а суданську траву 

– суцільним рядковим способом впоперек рядків кукурудзи нормою висіву 

насіння 20–25 кг/га [334]. Зазначимо, що останній спосіб сівби – перехресний, 

потребує для його проведення вдвічі більше витрат пального і праці, ніж 

традиційний – за один прохід зерно-трав’яної сівалки (СЗТ-3,6 А) [175]. 

Повторні посіви однорічних культур і їх сумішки після збирання першого 

врожаю, як правило, внаслідок недостатньої тривалості періоду вегетації та  

інших умов зволоження ґрунту і освітлення, не досягають максимального росту 

і розвитку рослин та потребують для них дещо меншої площі живлення. Для 

сівби післяукісних і післяжнивних посівів при цьому рекомендується 
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збільшувати норми висіву насіння однорічних культур на 10–30 % порівняно з 

весняними [24, 79]. 

Значна зміна поживності та перетравності вегетативної маси однорічних 

культур в період вегетації зумовлюють визначення оптимального строку їх 

збирання. Найбільш доцільними строками збирання травостоїв є такі терміни, 

коли з одиниці площі збирають зелену масу з вмістом найбільшої кількості як 

кормових одиниць, так і перетравного протеїну, при забезпеченості кормової 

одиниці не менше ніж 110 г перетравного протеїну, що відповідає зоотехнічним 

нормам. Травостої однорічних культур важливо скошувати в оптимальній фазі 

розвитку їх рослин, оскільки кожен день затримки зі збиранням посіву 

зумовлює внаслідок проходження у рослин фізіологічних процесів, підвищення 

енергетичної поживності їх зеленої маси як мінімум на 0,5 %, а протеїну – 

зниження на 1–2 % при істотному погіршенні показників його перетравності 

[272]. 

При визначенні оптимальних строків збирання однорічних культур за 

вирощування їх на корм доцільно враховувати максимальне накопичення 

зеленої маси та її біологічну повноцінність, ступінь поїдання як окремого її 

компонента, так і кормових сумішей, продуктивну ефективність корму та 

низьку собівартість його виробництва [166–168, 173, 177, 186, 342]. 

Результати експериментальних досліджень багатьох авторів свідчать, що 

передчасне збирання зеленої маси зумовлює низьку продуктивність посівів 

однорічних культур. Ранній строк збирання травостоїв призводить до суттєвого 

недобору як зеленої маси і сухої речовин, так і загального збору кормових 

одиниць і перетравного протеїну, а ранній випас тварин на таких посівах – до 

неповного з’їдання травостою та, як наслідок, до втрат урожаю зеленої маси. За 

пізнього скошування рослин зелена маса грубішає внаслідок збільшення в 

рослинах клітковини, знижуються її кормові якості, погіршується поїдаємість 

та перетравність [141, 291, 338, 360].  

За даними досліджень [138, 234, 241, 295, 378], озимі тонконогові 

однорічні культури найбільш інтенсивно накопичують надземну вегетативну 



 85 

масу в період від виходу рослин у трубку до початку колосіння, при цьому під 

час колосіння якість їх кормової маси різко знижується, суттєво підвищується в 

рослинах вміст клітковини та знижується вміст протеїну. 

Дослідники засвідчують, що за двоукісного використання озимих культур 

на корм осінні укоси негативно впливають на величину урожаю весняного [7, 

23, 323]. Жито озиме при його підкошуванні восени знижує врожайність 

весняного травостою дещо більше, ніж пшениця. При цьому висота осіннього 

скошування рослин істотно впливає на інтенсивність їх відростання навесні – 

низька висота зрізання рослин зумовлює повільніші темпи поновлення вегетації 

та накопичення вегетативної маси. 

Збирання сумісних посівів тритикале озимого з викою озимою 

рекомендують здійснювати перед початком фази колосіння у рослин тритикале. 

Вику доцільно збирати в період утворення бобів – формування насіння, коли 

рослини інтенсивно накопичують суху речовину та мають високий вміст білка. 

При збиранні бобової культури в цей період в зеленій масі на 1 кормову 

одиницю припадає від 214 до 265 г сирого білка [31, 237, 307]. 

Якість зеленої маси озимих капустяних культур у ранньовесняний період 

залежить від їх фази розвитку. Поживна цінність цих культур протягом 

вегетації неоднакова, при цьому підвищеними показниками якості вегетативна 

маса у видів капустяних відрізняється в період бутонізація – цвітіння [19, 358].  

За ранніх строків збирання тонконогово-бобових сумішок втрачається 

істотна частка збору як сухої маси, так і протеїну. Найвищу урожайність 

зеленої маси гороху посівного (15,94 т/га) одержано при його збиранні у фазі 

утворення бобів, проте кращими показниками якості його зелена маса 

відрізнялася у фазі цвітіння. Найвищий загальний збір кормових одиниць і 

перетравного протеїну посіви гороху посівного забезпечували при його 

збиранні у фазі утворення бобів [291, 320]. 

Гірчицю білу на зелений корм рекомендують збирати у фазі бутонізації, а 

в пізніші фази – використовувати як силосну масу. Глюкозиди, що містяться у 

зеленій масі, при силосуванні внаслідок впливу молочно-кислих бактерій 
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руйнуються, а силосна маса гірчиці білої сумісно з іншими культурами добре 

поїдається тваринами [261, 436]. 

 Редьку олійну на зелений корм збирають на початку фази цвітіння. При 

збиранні цієї культури у фазі бутонізації в її зеленій масі забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном становить 170 г, а при збиранні у фазі 

цвітіння – лише 130 г [43, 47, 355, 396, 431, 432].  

Результати досліджень [380, 408] свідчать, що при збиранні кукурудзи 

перед початком фази викидання волоті в її зеленій масі міститься до 1,69 % 

протеїну, на початку фази викидання волоті – 1,56, у фазі викидання волоті – 

1,53, а у фазі цвітіння – 1,40 %. Найбільший загальний збір поживних речовин з 

одиниці площі визначено при збиранні посівів кукурудзи перед початком фази 

викидання волоті. 

На зелений корм і сіно сорго цукрове і сорго-суданкові гібриди на 

зелений корм збирають за 7–10 діб до викидання волоті. За даними ВНДІ 

кукурудзи, вміст протеїну в зеленій масі сорго цукрового у фазі виходу рослин 

у трубку становить 1,39 %, в період 7–10 днів до викидання волоті – 1,42, а на 

початку викидання волоті – 1,21 %. Перетравність протеїну в ці періоди 

дорівнює відповідно 49,4; 49,7 і 25,8 %. У фазі повного викидання волоті вміст 

всіх поживних речовин у вегетативній масі рослин різко зменшується [290]. 

Збирання суданської трави на зелений корм, сіно або сінаж починають з 

кінця фази виходу рослин у трубку до початку фази викидання волоті [66, 290]. 

Оптимальна висота скошування її рослин, при якій забезпечується інтенсивне 

відростання пагонів отави, становить 8–10 см. Зелена маса суданської трави 

залежно від фази збирання та умов вирощування містить від 2,2 до 3,6 % 

протеїну [104, 163]. 

Оптимальним строком першого укосу сумісних посівів кукурудзи з 

суданською травою вважають скошування травостою за 7–10 діб до викидання 

волоті рослинами кукурудзи, а отави суданської трави – у фазі виходу у трубку 

її рослин при висоті травостою 60–80 см [160, 161, 365]. 
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Однорічні культури в повторних посівах, які мають неоднакову 

холодостійкість, рекомендують збирати в різні строки. Якщо прогнозується 

різке зниження температури нижче 10 °С, то, в першу чергу, необхідно 

скошувати сорго, сорго-суданкові гібриди, кукурудзу, соняшник і його сумішки 

з горохом, потім горохово-вівсяні та в останню чергу – овес і капустяні 

культури [230].  

На основі огляду і аналізу джерел наукової літератури з питань 

підвищення продуктивності однорічних кормових культур та зменшення 

дефіциту протеїну в зеленій масі, представлених у розділі 1 можна зробити 

наступні висновки:  

1. Питання можливого використання виду родини Амарантових – 

амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) на зелену масу і зерно в 

умовах північного Степу України не вивчали. 

2.  Науково обґрунтований добір видового складу однорічних культур для 

вирощування в озимих, ранніх і пізніх ярих сумісних агрофітоценозах на зелену 

масу в умовах північної частини степової зони вивчено недостатньо. 

3. Дані про закономірності росту і розвитку нових, малопоширених і 

традиційних однорічних культур в сумісних агрофітоценозах, формування їх 

продуктивності і якості зеленої маси залежно від видового складу, способу 

сівби і норми висіву насіння рослин-компонентів, рівня мінерального живлення 

та вологозабезпечення при вирощуванні на зелений корм і зерно в умовах 

північної частини Степу обмежені. 

4. Питання формування високопродуктивних агрофітоценозів при 

вирощуванні на одиниці площі двох-трьох урожаїв зеленої маси за рік, як 

фактора інтенсифікації польового виробництва в умовах недостатнього і 

нестійкого зволоження вивчені недостатньо.  

Таким чином, недостатня вивченість вищенаведених актуальних питань у 

цих напрямах і зумовила необхідність проведення нами відповідних польових, 

лабораторно-польових і лабораторних експериментальних досліджень.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ 

УКРАЇНИ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Урожай сільськогосподарських культур та його якість формуються під 

безпосереднім впливом складного комплексу метеорологічних та 

технологічних факторів. Провідна роль при цьому належить ґрунтовим і 

кліматичним умовам ґрунтово-екологічних зон. Урахування і господарська 

оцінка агрокліматичних ресурсів є необхідною умовою вибору ефективних 

прийомів технологій вирощування однорічних культур, спрямованих на більш 

повне задоволення біологічних потреб цих видів рослин в екологічних 

факторах навколишнього середовища для забезпечення їх оптимального росту і 

розвитку.  

Між рослинним організмом і довкіллям завжди існує тісний 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Вивчено значення зелених рослин, які за 

допомогою хлорофілу пов’язують сонячну енергію з усіма проявами життєвих 

процесів на землі [372]. Спрямоване регулювання зовнішніх умов життя рослин 

у сторону створення більш сприятливого навколишнього середовища, 

зумовлює покращання їх росту, розвитку та сприяє підвищенню 

продуктивності.  

У своїх наукових працях дослідники відмічають, що продуктивність 

землеробства більшою мірою залежить від родючості ґрунту та кліматичних 

умов конкретного регіону [227, 231, 297–299]. Тому у представленій 

дисертаційній роботі експериментальні дослідження технологічного 

регулювання процесів росту, розвитку та формування продуктивності амаранту 

волотистого та інших однорічних сільськогосподарських культур в озимих, 

ярих і післяукісних одновидових та сумісних агрофітоценозах буде 

розглядатися лише в безпосередньому взаємозв’язку з конкретними 

ґрунтовими, кліматичними і погодними умовами їх вирощування. 

 



 89 

2.1 Характеристика ґрунтового покриву, агрокліматичних та 

погодних умов 

Степова зона є основним регіоном України з виробництва зерна, кормів, 

овочів, продукції тваринництва і належить до найбільш освоєних ландшафтних 

територій. Загальна її площа дорівнює близько 24 млн гектарів, що становить 

майже 40 % території країни [13]. 

За ґрунтово-кліматичними умовами у зоні Степу виокремлюють дві 

підзони – південного Степу, яка охоплює північні райони Криму, південну 

частину Запорізької області, Херсонську область, південні і центральні райони 

Миколаївської області та північного Степу, в яку входять інші райони Одеської, 

Миколаївської і Запорізької областей, Дніпропетровська, Донецька, Луганська 

та південні і центральні райони Кіровоградської і південно-східні райони 

Харківської областей. 

Ґрунтовий покрив підзони північного Степу представлений переважно 

звичайними середньо- та малогумусними (4–6 %) чорноземами з товщиною 

гумусового шару 65–90 см, ґрунтоутворюючою породою яких є леси 

важкосуглинкового механічного складу. 

Експериментальна частина дисертаційної роботи виконана в 1987–

2013 рр. в Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових культур НААН 

України, розташованої в П’ятихатському районі Дніпропетровської області. Її 

географічне положення визначається як 48°39' північної широти та 33°51' 

східної довготи. Територія дослідної станції знаходиться на правобережному 

Придніпровському плато в межиріччі Інгульця і Саксагані і згідно 

агрокліматичному районуванню відноситься до північного Степу України 

[205]. 

Ґрунтові води в межах території дослідної станції на вододілах і схилах 

залягають на глибині 12–20 м і зволоження верхніх шарів ґрунту здійснюється, 

як правило, винятково за рахунок атмосферних опадів.     

За даними ґрунтового обстеження сільськогосподарських угідь дослідних 

господарств мережі наукової установи співробітниками агрохімічної 
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лабораторії інституту (нині лабораторія родючості ґрунтів ДУ ІЗК НААН) 

Н. В. Гниненка і Ю. Е. Кизякова [67], а також Дніпропетровської зональної 

агрохімічної лабораторії (нині Дніпровська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України») [268], ґрунти в межах діяльності Ерастівської дослідної станції 

представлені типовими для північної частини Степу України чорноземами 

звичайними малогумусними важкосуглинковими. Ґрунтотворною породою цих 

чорноземів є лесоподібні відкладення бурувато-палевого забарвлення, які 

характеризуються великою пористістю і рихлим складом. Леси містять велику 

кількість карбонатів (вуглекислих солей, кальцію і магнію) у вигляді суцільних 

або локальних відкладень, а часто і у формі окремих конкрецій, незасолених 

шкідливими для рослин солями і мають найбільш сприятливі фізичні і хімічні 

властивості для утворення на них ґрунтів з високою родючістю. Їх потужність 

за профілем на вододілах досягає 10–15 метрів і поступово зменшується по мірі 

зниження на схилах балок. Фізико-хімічні та мінералогічні особливості цих 

порід більшою мірою і визначають родючість ґрунту. 

За даними Н. В. Гниненка і Ю. Е. Кизякова [67], чорнозем звичайний 

малогумусний має таку морфологічну будову профілю: гумусний горизонт 

(від 0 до 38–46 см) темно-сірий, рихлий, важкосуглинковий з нечітко 

вираженою грудкувато-зернистою структурою, сильно зруйнованою пилувато-

грудкуватою – в орному шарі (0–30 см). Товщина гумусового шару ґрунту в 

середньому дорівнює 62–65 см. Гумусово-перехідний горизонт (від 38–46 до 

60–65 см) бурувато-сірий, рихлий, має грудочкувато-горіхову структуру. Від 

60–65 до 80–90 см залягає сірувато-бурий нерівномірно забарвлений 

перехідний горизонт. Материнська порода (глибше 80–90 см) – карбонатний, 

важкосуглинковий лес, з малим вмістом гумусу у верхній частині, яка доволі 

сильно розпушена ґрунториями. Скипання карбонатів від розчину 10 % соляної 

кислоти спостерігається на глибині 50–60 см (табл. 2.1).  

Щільність твердої фази ґрунту та його об’ємна маса збільшуються по 

профілю з глибиною та змінюються в межах: питома маса від 2,65 (у шарі 0–
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30 см) до 2,73 г/см
3 

(у шарі 100–150 см), об’ємна – відповідно від 1,22 до 

1,37 г/см
3 
[68, 268].  

Таблиця 2.1 

Агрофізичні властивості чорноземів звичайних середньопотужних 

малогумусних важкосуглинкових Ерастівської дослідної станції  

(за даними Н. В. Гниненка та Ю. Е. Кизякова) 

Шар 

ґрунту 

Щільність 

твердої фази 

Об’ємна 

маса 

Найменша 

вологоємність 

Вологість стійкого 

в’янення рослин 

Діапазон 

активної 

вологи 

см г/см
3
 г/см

3
 мм  % мм  % мм 

0–30 2,65 1,22 106,8 29,2 40,6 11,1 66,2 

30–70 2,68 1,31 129,0 24,7 60,2 11,5 68,8 

70–100 2,71 1,39 94,1 22,5 45,2 10,8 48,9 

100–150 2,73 1,37 151,6 22,1 77,0 11,2 74,6 

0–100 2,68 1,31 329,9 25,4 146,0 11,2 183,9 

0–150 2,70 1,33 481,5 24,3 223,0 11,2 258,5 

 

Вологоємність орного шару ґрунту достатньо висока та істотно варіює по 

горизонту: в шарі 0–10 см – 30,5–31,5 %, 10–20 см – 27,0–29,0 % і 20–30 см 

25,0–27,0 % до маси абсолютно сухого ґрунту. Запас недосяжної рослинам 

вологи у метровому шарі ґрунту становить близько 150 мм, а запас вологи, що 

відповідає найменшій вологоємності у цьому шарі, сягає 330 мм. Ступінь 

вологості, при якій рослини переходять у стан стійкого в’янення, дорівнює 

10,8–11,5 % до маси абсолютно сухого ґрунту. 

Вміст гумусу в орному шарі (0–30 см) коливається в межах від 4,0 до 

4,5 % (за Тюріним). Зі збільшенням глибини по профілю його кількість помітно 

зменшується і на глибині 30–40 см складає 3,0–3,5 %, а на глибині 40–60 см – 

лише 1,9–2,4 %. Поглинені основи в орному шарі представлені кальцієм (27,9–

31,2 %) та магнієм (4,9–5,6 мг-екв./100 г абсолютно сухого ґрунту), тобто 

кальцій насичує поглинаючий комплекс на 80 %. Реакція ґрунтового розчину 

близька до нейтральної (рН водяної витяжки – 6,5–7,0). Запаси поживних 

речовин в орному шарі становлять: загальний вміст азоту – 0,23–0,26 % (за 

К’єльдалем), тобто низький, що потребує для забезпечення високого рівня 

продуктивності сільськогосподарських культур обов’язкового внесення азотних 
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добрив. Вміст рухомого фосфору середній – 0,11–0,16 % (за Чириковим), 

обмінного калію високий – майже 2 % (за Чириковим), що є достатнім 

відповідно для задовільного та нормального живлення рослин. 

Кліматичні особливості в межах діяльності Ерастівської дослідної станції 

являються характерними для північної частини Степу України з помірно 

континентальним кліматом, що підтверджується коливаннями добової і річної 

амплітуд температури повітря, а також істотними відхиленнями від 

багаторічних показників річних ізотерм погодних умов [205]. 

Згідно метеорологічних спостережень Комісарівської метеостанції, 

розташованої на території Ерастівської дослідної станції та даних А. О. Бабича і 

А. А. Бабич-Побережної [13], середня річна кількість атмосферних опадів в її 

межах за останні 114 років спостережень становить 454,6 мм. (табл. 2.2, 

дод. Б.1). 

Таблиця 2.2 

Середньомісячна і річна кількість опадів за десятиліттями і місяцями в 

умовах Ерастівської дослідної станції, мм (Комісарівська метеостанція,  

за даними А. О. Бабича та А. А. Бабич-Побережної) 

 

Роки 

Місяць Сума 

за 

рік 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1900–1910 14,8 14,9 22,0 36,1 43,4 72,2 59,1 33,9 21,6 27,4 27,0 24,2 396,6 

1911–1920 20,3 12,1 20,1 22,0 34,8 64,4 47,7 54,6 36,2 32,0 27,9 29,8 402,0 

1921–1930 10,0 9,0 13,8 29,9 55,8 53,6 38,2 36,6 25,7 28,3 22,4 23,9 347,1 

1931–1940 21,6 20,9 22,5 49,8 29,5 47,3 60,8 45,9 39,4 37,6 29,5 28,7 433,5 

1941–1950 24,4 31,0 20,2 28,8 40,1 89,0 58,6 33,5 19,4 37,4 32,3 28,5 443,1 

1951–1960 34,0 30,4 19,4 34,7 34,2 49,1 43,2 50,2 25,4 41,2 36,5 28,4 426,6 

1961–1970 52,0 34,4 28,4 33,0 47,4 53,8 37,7 37,9 31,9 34,8 35,7 55,4 482,3 

1971–1980 32,0 28,4 33,8 44,7 58,7 62,0 76,7 48,7 38,1 26,5 43,0 39,8 532,3 

1981–1990 37,1 28,9 20,3 36,7 35,5 74,8 54,1 47,8 32,7 42,1 39,1 37,9 487,0 

1991–2000 30,1 30,5 40,9 40,3 48,1 67,3 39,3 58,6 52,3 32,6 42,3 38,9 521,3 

2001–2010 41,8 37,7 36,0 18,3 47,6 65,2 64,3 31,4 50,4 45,7 43,7 33,0 515,2 

2011–2013 37,9 24,0 31,6 26,6 50,4 57,4 61,1 49,5 39,1 53,8 11,6 37,2 480,3 

Середнє за 

1900–2013 
29,3 25,3 25,4 33,8 43,4 63,3 52,9 43,8 34,2 35,6 33,9 33,7 454,6 

 

Розподіл їх за місяцями і порами року вкрай нерівномірний. За місяцями 

упродовж року в регіоні спостерігається, характерне для зони, збільшення 

середньомісячної кількості опадів за десятиліттями від 25,3–25,4 мм у лютому і 
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березні до 63,3 мм – у червні, після чого вона поступово зменшується до 

33,7 мм у грудні.  

Особливістю вологозабезпеченості території дослідної станції є те, що 

основна кількість атмосферних опадів випадає влітку – 35,2 % від річної їх 

кількості, в інші пори року їх кількість істотно зменшується і дорівнює весною 

– 22,6 %, восени – 22,8 % та взимку – 19,4 %. Так, у середньому за 114 років 

влітку надходило атмосферних опадів у 1,6 раза більше, ніж весною, в 1,5 раза 

– ніж восени та в 1,8 раза більше, ніж взимку. При цьому основна кількість 

опадів (307 мм) припадає на теплий період року (квітень – жовтень).  

В межах дослідної станції спостерігаються великі варіювання кількості 

опадів за десятиліттями як річної, так і сезонної, причому весною вона 

змінюється від 38 до 129 мм, влітку – від 128 до 187, восени – від 76 до 140, 

взимку – від 43 до 142 мм. Значно більшим було варіювання щорічної кількості 

опадів. За весь період спостережень варіювання щорічної кількості 

атмосферних опадів за сезонами року було в межах: весна – 33,0–217,1 мм, літо 

– 25,4–305,0, осінь – 5,5–269,8, зима – 7,8–245,6 мм, що свідчить про великий 

дефіцит вологи за сезонами в окремі роки та часто проявляється зливовий їх 

характер. Ефективність таких атмосферних опадів невисока і дорівнює близько 

24–28 %, а решта води витрачається на стікання в низини, річки, озера, ставки 

та випаровування з поверхні ґрунту. 

Для забезпечення високого і сталого рівня урожайності однорічних 

кормових культур, враховуючи істотну нерівномірність розподілу атмосферних 

опадів як місячних і сезонних, так і річних від їх багаторічної кількості, 

важливе значення в умовах північної частини степової зони має спрямування 

всіх агротехнічних прийомів технологій вирощування на накопичення, 

збереження і раціональне використання ґрунтової вологи посівами впродовж 

всього періоду вегетації. 

Гідротермічний режим вегетації польових культур в умовах дослідної 

станції характеризується перевагою випаровування над надходженням 

атмосферних опадів. За вегетаційний період, за даними Комісарівської 
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метеостанції, як правило, надходить близько 270–290 мм атмосферних опадів, 

протягом всього календарного року – від 347 до 521 мм. 

Середньорічна температура повітря за період 1900–2013 рр. в межах 

діяльності Ерастівської дослідної станції складає 8,2 °С, при цьому значення 

середньомісячної багаторічної ізотерми повітря становлять: у січні – -5,0 °С, 

лютому – -4,5, березні – 0,6, квітні – 8,8, травні – 15,6, червні – 19,2, липні – 

21,4, серпні – 20,3, вересні – 14,7, жовтні – 8,2, листопаді – 2,1, грудні – -2,5 °С 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Середньомісячна (багаторічна) температура повітря в умовах Ерастівської 

дослідної станції, °С  (Комісарівська метеостанція, за даними А. О. Бабича  

та А. А. Бабич-Побережної) 

Роки 
Місяць Середнє 

за рік І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1900–1910 -5,5 -3,8 0,3 7,5 15,9 19,3 21,4 19,6 14,8 8,2 0,3 -3,4 7,9 

1911–1920 -4,2 -5,2 1,1 9,2 14,1 18,3 20,7 19,6 14,3 7,2 1,4 2,4 7,9 

1921–1930 -4,8 -6,8 0,1 8,3 16,7 19,4 21,8 20,7 14,9 8,6 3,5 -4,0 8,2 

1931–1940 -5,7 -5,6 -0,1 8,0 15,3 19,5 22,4 20,8 14,8 8,8 2,6 -3,6 8,1 

1941–1950 -7,5 -4,3 -0,4 8,6 15,7 19,1 20,6 19,8 15,0 7,2 1,7 -2,0 7,8 

1951–1960 -4,1 -5,1 -0,1 8,0 15,2 19,9 22,3 20,8 14,0 7,8 0,8 -2,0 8,0 

1961–1970 -6,6 -4,4 0,4 9,1 15,6 19,1 20,9 20,2 14,9 8,5 3,2 -2,5 8,2 

1971–1980 -6,5 -3,9 1,2 9,4 15,1 18,6 20,0 19,4 14,3 7,3 2,7 -1,8 8,0 

1981–1990 -3,9 -4,4 0,7 8,8 15,7 18,7 20,2 19,8 14,8 8,4 1,2 -2,0 8,2 

1991–2000 -3,7 -3,0 1,3 9,7 15,0 19,5 21,7 20,2 14,5 8,8 0,9 -2,9 8,5 

2001–2010 -3,3 -2,4 2,7 9,6 16,0 19,6 22,4 21,9 15,7 9,1 3,9 -2,0 9,4 

2011–2013 -3,5 -5,5 0,6 11,2 18,7 21,7 23,2 21,2 15,1 9,3 3,8 -0,8 9,6 

Середнє за 

1900–2013 
-5,0 -4,5 0,6 8,8 15,6 19,2 21,4 20,3 14,7 8,2 2,1 -2,5 8,2 

 

Мінімальна температура повітря спостерігається, як правило, у січні та 

лютому (-14,4 і -15,0 °С), максимальна – у липні і серпні (24,6 і 25,5 °С). В 

окремі роки у травні температура повітря на 13 годину дорівнює 21 °С, у серпні 

– 27 °С, а іноді досягає 40 °С.  

Зазначимо, що внаслідок глобального потепління клімату у північній 

частині Степу також спостерігаються істотні зміни температурного режиму за 

сезонами року. Так, в середньому за 114 р. спостережень середня температура 

повітря, за даними Комісарівської метеостанції, становила: весною – 8,3 °С, 
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влітку – 20,3, восени – 8,3 та взимку – -4,0 °С. За цей період в регіоні відмічено 

певне підвищення показників температури повітря: середня температура 

весняної пори року на початку ХХІ століття (2001–2010 рр.), порівняно з 

початком ХХ століття (1900–1910 рр.), або через 100 років, підвищилася від 7,9 

до 9,4 °С (тобто на   1,5 °С), літа – від 20,1 до 21,3 (на 1,2 °С), осені – від 7,8 до 

9,6 (на 1,8 °С), зими – від -4,2 до -2,6 (на 1,6 °С) (дод. Б.2). Такі зміни 

гідротермічного режиму зумовлюють необхідність їх обов’язкового урахування 

як при доборі видового складу однорічних агрофітоценозів, так і при розробці 

та удосконаленні елементів зональних технологій їх вирощування на зелений 

корм, зерно і насіння. 

Вологість повітря в умовах Степу є одним з найважливіших параметрів 

атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе 

рослина в даний період часу. Разом з атмосферними опадами вона є 

визначальним метеорологічним фактором, який зумовлює формування 

величини врожаю. Відносна вологість визначається кількістю в повітрі водяної 

пари та розраховується відношенням абсолютної вологості до її максимального 

значення при даній температурі. Основним джерелом вологи в повітрі є вода, 

що випаровується з відкритої водної поверхні, ґрунту, рослин. Оптимальною 

для росту, розвитку та формування високої продуктивності 

сільськогосподарських рослин вважається, як правило, відносна вологість 

повітря в межах 70–80 %.  

Середня річна відносна вологість повітря в межах діяльності Ерастівської 

дослідної станції в середньому за 114 років, за даними Комісарівської 

метеостанції, дорівнює 75 %, у тому числі за січень вона становить 87 %, лютий 

– 85, березень – 81, квітень – 65, травень – 63, червень – 66, липень – 65, 

серпень – 64, вересень – 68, жовтень – 77, листопад – 86, грудень – 89 % 

(табл. 2.4).  

Характерною для регіону особливістю зміни величини відносної 

вологості повітря протягом року є її поступове зниження від січня до травня від 

87 до 63 %, а в літні місяці – утримується на рівні 64–66 %, понижуючись в 
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період посухи до 30–20 %. Восени відносна вологість повітря поступово 

підвищується до 68–86 %, а взимку – до 85–89 %. При цьому у приземному 

шарі відносна вологість повітря завжди має добові і річні зміни, які є 

протилежними показникам ізотерми повітря – зниження температури повітря 

зумовлює підвищення його вологості і навпаки. 

Таблиця 2.4 

Середньомісячна (багаторічна) відносна вологість повітря в умовах 

Ерастівської дослідної станції, % (Комісарівська метеостанція, за даними 

А. О. Бабича та А. А. Бабич-Побережної) 

Роки 
Місяць Середнє 

за рік І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1900–1910 89 88 87 71 63 70 65 65 65 74 89 89 76 

1911–1920 91 91 86 69 68 69 68 71 73 78 88 91 78 

1921–1930 90 87 82 73 66 67 60 62 69 77 88 90 78 

1931–1940 87 83 81 72 61 64 63 66 68 80 86 86 75 

1941–1950 87 84 82 67 61 65 69 66 65 76 86 88 75 

1951–1960 88 85 82 69 62 60 58 60 68 77 86 89 74 

1961–1970 86 86 84 69 62 63   61   61 65 76 88 90 74 

1971–1980 84 84 81 68 64 64 68 65 69 76 87 89 75 

1981–1990 85 82 78 68 61 68 67 64 69 75 85 87 74 

1991–2000 86 83 81 68 63 67 64 67 71 76 84 88 75 

2001–2010 86 83 76 61 61 66 67 62 70 79 86 87 74 

2011–2013 89 81 75 62 63 64 65 66 72 81 82 87 74 

Середнє за 

1900–2013 
87 85 81 68 63 66 65 64 68 77 86 89 75 

 

Зазначимо, що протягом періоду вегетації сільськогосподарських культур 

в умовах північної частини Степу відносна вологість повітря знаходиться на 

межі нижнього оптимуму, а в окремі періоди (від декількох тижнів до декількох 

місяців) може знижуватись до критичної межі або нижче неї. Пониження 

відносної вологості повітря до 30 % і нижче погіршує умови життя рослин, в 

такі періоди посіви страждають від термічного стресу та дефіциту вологи, що 

зумовлює істотне зниження їх урожайності.  

Сезонні особливості кліматичних умов в межах діяльності дослідної 

станції є характерними для північної частини степової зони України. Початком 

весняного сезону прийнято вважати дату переходу середньодобової 

температури повітря через позначку 0 °С, що в регіоні відбувається в першій 
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половині березня. Повне розмерзання ґрунту зазвичай спостерігається 

наприкінці другої – початку третьої декад березня, а до 3–5 квітня поверхневий 

його шар прогрівається до 5 °С на глибині 10 см. Весняний період відрізняється 

швидким наростанням температури повітря. Стійкий перехід середньодобової 

температури повітря через позначку 5 °С відмічається у третій декаді березня, 

через позначку 10 °С – на початку другої декади квітня, через позначку 15 °С – 

у першій декаді травня. 

Тривалість вегетаційного періоду в межах дослідної станції становить від 

200 до 230 днів при сумі активних температур (вище 5 °С) 3100–3300 °С, при 

цьому тривалість теплого періоду року (травень – вересень) при багаторічній 

сумі ефективних температур (вище 10 °С) близько 1220–1270 °С, дорівнює 165–

175 діб. Навесні, під час стійкого настання середньодобової температури 

повітря 5 °С, як верхній шар, так і ґрунтовий профіль зазвичай містять 

найбільші запаси продуктивної вологи, що є достатнім для росту озимих 

агрофітоценозів та одержання дружних сходів ранніх ярих однорічних 

кормових культур за ранньовесняних строків сівби. 

Літній період починається переходом середньодобової температури 

повітря через позначку 15 °С і продовжується до вересня. На початку літа 

стоїть малохмарна, тепла погода, яка поступово переходить в суху і жарку з 

високими температурними показниками. У літній сезонний період 

встановлюються високі середньодобові температури повітря. У травні 

температура повітря досягає 19–21 °С, червні – 23–24 °С, у липні – 25–27 °С. 

Відносна вологість повітря в квітні змінюється від 50 до 75 %, з травня по 

вересень – від 40 до 70 % і тільки восени досягає 64–77, а взимку – 87–90 %. У 

посушливі роки в теплий період вона може знижуватися до 20–30 %, у вологі – 

підвищуватися до 60–70 %.  

Враховуючи нерівномірний характер розподілу атмосферних опадів в 

регіоні впродовж вегетації сільськогосподарських культур, досить високі 

показники температури у літні місяці та часті вітри, здебільшого східного 

напрямку, в рослинництві доцільно враховувати також й негативну дію 
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суховіїв. У поєднанні з низькою відносною вологістю повітря суховійні вітри 

обезводнюють тканини рослин, зумовлюють їх запал. Подібні посухи із 

суховіями у північній підзоні Степу трапляються кожні шість років, а взагалі 

повторюваність середніх та сильних посух складає близько 20–30 %, тобто 

кожний третій–четвертий рік – посушливий [41]. 

Зниження показників температури повітря восени відбувається дещо 

повільніше, ніж підвищення її навесні. За початок осіннього періоду прийнято 

вважати дату переходу середньодобової температури через позначку 10 °С, яка 

календарно настає у першій декаді жовтня. Кількість похмурих днів у цей 

період збільшується до 54–72 %, відносна вологість при цьому підвищується і в 

жовтні досягає 75–80 %. Закінчення періоду вегетації рослин відбувається при 

переході середньодобової температури через позначку 5 °С. Перші осінні 

заморозки бувають, як правило, в кінці вересня – на початку жовтня. 

Початок зимового періоду визначається восени при переході 

середньодобової температури нижче позначки 0 °С, це настає в кінці листопада 

і закінчується у першій декаді березня. Тривалість холодного періоду з 

середньодобовою температурою нижче 0 °С, як правило, становить 110–120 

діб. Зима в межах діяльності дослідної станції, характерна для зони, 

малосніжна, із нестійким сніговим покривом та періодичними відлигами. 

Сніговий покрив зберігається в північній частині зони в більшості років лише 

від 70 до 110 діб. Середня висота снігового покриву варіює від 7 до 16 см, а в 

окремі зими протягом кількох тижнів він може бути взагалі відсутнім. 

Відсутність постійного снігового покриву та різкі коливання температури 

повітря взимку можуть сприяти утворенню льодяної кірки, що часто є однією із 

причин пошкодження або часткової загибелі озимих культур. 

Основні елементи погоди у роки досліджень (1987–2011 рр.) наведені за 

даними Комісарівської метеостанції та були типовими для підзони північного 

Степу України (табл. 2.5, дод. Б.3–Б.6). Виключення складали атмосферні 

опади, які вимірювали на метеорологічному пункті дослідного поля, що давало 

більш точне уявлення про величину опадів, тому що грозові зливові дощі в зоні 

часто мають локальний характер. У середньому за 25 років, у період 
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проведення наших досліджень, середньорічна кількість опадів у межах 

Ерастівської дослідної станції становила 506,8 мм, що на 11,5 % більше 

багаторічної норми. 

Таблиця 2.5 

Гідротермічні умови вегетації однорічних кормових культур у роки 

проведення досліджень (за даними Комісарівської метеостанції,  

середнє за 1987–2011рр.) 

Показники 
Місяці 

Період 

вегетації 

ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х V–ІХ ІV–Х 

Температура 

повітря,°С  

1987–2011 рр. 9,4 15,4 19,4 21,9 20,3 14,9 8,7 18,4 15,7 

багаторічні 8,8 15,6 19,2 21,4 20,3 14,7 8,2 18,2 15,5 

Атмосферні

опади, мм 

1987–2011 рр. 29,8 46,0 70,6 51,3 44,4 50,7 37,2 263,0 330,0 

багаторічні 33,8 43,4 63,3 52,9 43,8 34,2 35,6 237,6 307,0 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

1987–2011 рр. 65 63 68 66 64 71 76 66 68 

багаторічні 68 63 66 65 64 68 77 65 67 

Гідро-

термічний 

коефіцієнт 

1987–2011 рр. – 0,96 1,21 0,76 0,71 1,13 – 0,95 – 

багаторічні – 0,90 1,10 0,80 0,70 0,78 – 0,85 – 

 

Середня температура повітря за періоди з показниками вище 5 °С (квітень 

– жовтень) і 10 °С (травень – вересень) протягом вегетації була на 1,1 і 1,3 % 

відповідно вище середньої багаторічної, а кількість опадів за ці періоди 

перевищувала багаторічні показники відповідно на 25,4 (тобто на 10,7 %) і 

27,0 мм (тобто на 7,5 %). Відносна вологість повітря за теплий період року була 

вища на 1 % за багаторічну, а середні умови зволоження території під час 

проведення експериментальних досліджень протягом періоду вегетації рослин 

за період з температурою повітря вище 10 °С (травень – вересень) 

характеризувалися як помірного зволоження (ГТК= 0,95 при багаторічній 

ГТК= 0,85, тобто умови недостатнього зволоження). 

Метеорологічні умови у роки проведення досліджень істотно 

відрізнялись, що певним чином впливало на кормову, зернову і насіннєву 

продуктивність як озимих, так і ранніх та пізніх ярих, а також післяукісних 

однорічних агрофітоценозів. Визначення коефіцієнтів суттєвості відхилень 

погодних умов конкретного року від середніх багаторічних показників 

проводили за формулою 2.1 [157]: 
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Kc i  ,       (2. 1) 

де Кс – коефіцієнт суттєвості відхилень елементу погоди, 

     Хі – елемент погоди конкретного року, 

    Х – показник елемента погоди середньої багаторічної, 

    σ – середнє квадратичне відхилення елементів погоди. 

Рівень коефіцієнтів суттєвості відхилень відповідає градації: -1 ≤ Кс ≤ 1 – 

умови близькі до звичайних, 1 < Кс ≤ 2; -2 ≤ Кс < -1 – умови суттєво відрізняються 

від середніх багаторічних, -2 > Кс > 2 – умови наближені до рідкісних. 

Аналіз середньодобових місячних температур повітря періодів вегетації 

однорічних кормових культур упродовж 1987–2011 рр. свідчить про те, що 

значення коефіцієнтів суттєвості відхилень цього елемента погоди від 

багаторічних показників варіювали в переважній більшості (тобто 82 % від 

загальної кількості) у діапазоні від -0,5 до 0,5, що згідно з градацією умов є 

близьким до середніх (рис. 2.1). Суттєві і рідкі умови зниження температури 

повітря відносно багаторічних показників, про які свідчать від’ємні значення 

коефіцієнтів згідно градації, відмічали лише в окремі місяці (відповідно у квітні 

1987 р., Кс = -1,1 і у серпні 2009 р., Кс = -2,3). Суттєве підвищення температури 

повітря відмічено у вересні 1994 р. (Кс = +1,0) та у серпні 2010 р. (Кс = +1,1). 

Решта значень цього коефіцієнту знаходилась у межах, близьких до 

звичайних, при цьому більша їх частина перевищувала норму, що свідчить про 

температурні зміни та певне потепління умов у зоні проведення досліджень. 

Аналіз коефіцієнтів суттєвості відхилень показників кількості опадів 

протягом вегетації однорічних культур свідчить, що надмірна кількість опадів 

за роки проведення досліджень, коли умови зволоження суттєво відрізнялися 

від середніх багаторічних (1 ≤ Кс ≤ 2), була відмічена протягом 28 місяців 

(тобто 18,6 %), наближених до рідких (Кс  > 2) – 7 місяців (тобто 4,7 % від 

загальної їх кількості) (рис. 2.2). 

Кількість коефіцієнтів суттєвості відхилень місячної суми атмосферних 

опадів від багаторічних показників, яка мала від’ємні значення, тобто опадів 

було менше норми за роки досліджень становила 10 місяців (або 6,7 % від їх 

загальної кількості). 
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Рис. 2.1 Коефіцієнти суттєвості відхилень від багаторічних значень показників середньодобових температур 

повітря протягом періоду вегетації однорічних культур, 1987–2011 рр. 

 
Рис. 2.2 Коефіцієнти суттєвості відхилень від багаторічних значень показників кількості опадів протягом 

періоду вегетації однорічних культур, 1987–2011 рр. 
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Зазначимо, що в 1987–2011 рр. за час вегетації однорічних культур 

відмічали 45 місяців, коли умови за кількістю атмосферних опадів суттєво 

відрізнялись від середніх багаторічних, що свідчить про значну нерівномірність 

розподілу опадів у північній частині степової зони – посушливі умови вегетації 

змінювалися вологими, при цьому атмосферні опади часто надходили у вигляді 

злив.  

Найбільш сприятливими за зволоженням і температурним режимом були 

1988, 1990, 1995–1997, 1999–2001, 2003, 2004, 2007, 2008 і 2010 рр., річна 

кількість атмосферних опадів становила 103,5–151,0 % від багаторічної норми 

при відхиленні середньорічної температури повітря від багаторічних 

показників на 0,7–2,6 °С (табл. 2.6, дод.  Б.3, Б.4). 

Таблиця 2.6 

Кількість атмосферних опадів в роки проведення досліджень  

(за даними Комісарівської метеостанції) 

Місяць, період 

Середня кількість атмосферних опадів (мм) в роки 

Середнє 

багаторічне 

посушливі і сухі   

(1987, 1989, 

1991, 1992, 1998, 

2006) 

 недостатньо 

зволожені  

(1993, 1994, 

2002, 2005, 2009, 

2011) 

вологі 

(1988, 1990, 

1995, 1996, 1997, 

1999, 2000, 2001, 

2003, 2004, 2007, 

2008, 2010) 

Січень 27,2 25,6 40,7 29,3 

Лютий 17,8 29,3 38,5 25,3 

Березень 35,8 36,3 34,8 25,4 

Квітень 26,0 26,2 33,2 33,8 

Травень 43,2 40,9 49,6 43,4 

Червень 78,3 65,1 69,6 63,3 

Липень 35,4 54,6 57,0 52,9 

Серпень 34,7 32,3 54,4 43,8 

Вересень 27,6 37,8 67,3 34,2 

Жовтень 33,8 40,9 37,0 35,6 

Листопад 41,6 25,5 46,4 33,9 

Грудень 21,3 45,2 39,0 33,7 

За період 

вегетації (ІV–Х) 
279,0 297,8 368,1 307,0 

Середнє за рік 422,5 459,7 567,4 454,6 

 

У недостатньо зволожені роки (1993, 1994, 2002, 2005, 2009, 2011) річна 

кількість опадів дорівнювала 98,7–102,8 % від багаторічної норми при 
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варіюванні середньорічної температури повітря відносно середньої 

багаторічної на 0,5–1,3 °С. Більш жорсткі погодні умови склались різною мірою 

у посушливі роки (1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2006). Річна кількість опадів 

при цьому становила 82,5–97,3 % від середньобагаторічної, до того ж вони 

розподілялись протягом року вкрай нерівномірно. Відхилення середньорічних 

показників температури повітря в посушливі роки від багаторічної норми 

дорівнювало 0,5–2,5 °С.  

Сприятливі умови забезпечення вологою за зимовий період склалися у 

1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000, 2003/2004, 2004/2005, 2009/2010 і 

2010/2011 роках. Поповнення запасів вологи за грудень – лютий при цьому 

було в 1,2–1,6 раза більшим від середніх багаторічних показників, що сприяло 

накопиченню у метровому шарі ґрунту найбільших за роки досліджень запасів 

продуктивної вологи на період відновлення весняної вегетації озимих та на час 

сівби ранніх і пізніх ярих однорічних культур. 

Незадовільне зволоження протягом зимових місяців відмічено у 

1988/1989, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1996/1997, 2001/2002, 2005/2006 та 

2007/2008 роках. Кількість атмосферних опадів за грудень – лютий при цьому 

становила лише 58,2–84,0 % від середніх багаторічних показників, що 

негативно вплинуло на процеси накопичення запасів продуктивної вологи в 

ґрунті та певним чином погіршувало умови вегетації однорічних кормових 

культур як в озимих, так і у ранньовесняних посівах. Середньомісячна 

температура повітря в ці зими була за деякі місяці в межах багаторічної норми, 

а в окремі місяці – відхилялась від неї на 0,1–7,3 °С. Проте в деякі роки 

(1986/1987, 1995/1996, 1996/1997, 2002/2003, 2005/2006, 2009/2010 і 2010/2011) 

спостерігалося суттєве похолодання, коли в окремі місяці середня температура 

повітря була нижча на 1,2–7,7 °С від багаторічної, що зумовлювало часткове 

пошкодження і випадання рослин з травостою в озимих агрофітоценозах. 

Затяжна і прохолодна весна спостерігалась у 1987, 1988, 1992, 1996, 1997 

і 2003 рр., що призводило до затримки початку весняно-польових робіт від 10 

до 14 діб. Рання і тепла весна та достатня кількість вологи у ґрунті в 1989, 1990, 
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1999, 2001, 2002, 2007, 2008 рр. при сівбі забезпечили одержання дружніх 

сходів однорічних ранніх ярих культур майже на два тижні раніше від середніх 

багаторічних строків. 

Вологозабезпеченість рослин у період першої половини вегетації, у роки 

досліджень, характеризувалась суттєвою нерівномірністю. Сприятливим за 

зволоженням цей період був у 1992–1995, 1997, 2000, 2001, 2008 і 2011 рр. 

Кількість атмосферних опадів за березень – червень при цьому дорівнювала 

191,8–261,6 мм, що перевищувало середні багаторічні дані на 15,6–57,7 %. 

Періоди без суттєвих опадів при цьому тривали не більше 10–12 діб. 

Температурні показники першої половини вегетації та відносна вологість 

повітря були близькими до норми. Середньомісячна температура повітря з 

березня по червень підвищувалась  від 0 до 19 °С з незначним її коливанням по 

роках. 

Несприятливі погодні умови у весняно-літній період під час вегетації 

озимих і ранньовесняних посівів однорічних культур склались у 1998, 2002, 

2003, 2005, 2009 і 2010 рр., кількість атмосферних опадів за березень – червень 

при цьому дорівнювала 117,8–148,1 мм або 71,0–89,3 % від багаторічних 

показників. Періоди без суттєвих опадів тривали від 17 до 20 діб. 

Середньомісячна температура повітря за травень і червень в ці роки була на 

1,6–5,4 °С вища від середньої багаторічної. Зниження відносної вологості 

повітря до 30 % і нижче при цьому складало від 11 до 17 діб. Недостатнє 

зволоження, підвищені температури та низька вологість повітря сприяли появі 

на поверхні ґрунту розгалуженої мережі тріщин і призводили до передчасного 

підсихання листя нижніх ярусів у рослин, що певною мірою впливало на 

кормову, зернову і насіннєву продуктивність як озимих, так і ярих 

агрофітоценозів.   

Друга половина вегетації характеризувалась нерівномірним розподілом 

атмосферних опадів, що вплинуло на ріст, розвиток і продуктивність рослин як 

у пізніх ярих, так і у післяукісних посівах. Сприятливі умови забезпечення 

вологою посівів однорічних культур у цей час були відмічені у 1988, 1995–
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1997, 2000, 2002–2004, 2008 і 2010 рр. Кількість атмосферних опадів за липень 

– жовтень при цьому складала від 196,8 до 291,2 мм, що перевищувало середню 

багаторічну норму на 18,2–74,9 %. Періоди без істотних опадів тривали від 11 

до 14 діб. Середньомісячна температура повітря за липень – вересень була 

близькою до багаторічних показників і лише у деякі місяці в окремі роки 

відхилялась від сердньобагаторічних показників на 0,8–4,2 °С. Середньомісячна 

вологість повітря з липня по жовтень закономірно підвищувалась від 64 до 

77 % з деяким її коливанням за роками. Зниження відносної вологості до 30 % і 

нижче спостерігалось при цьому від 9 до 13 діб.  

Посушлива погода з недостатнім зволоженням у другій половині вегетації 

спостерігалась у 1987, 1992, 1993, 1999, 2001, 2005 і 2006 рр. Кількість 

атмосферних опадів за липень – жовтень при цьому складала від 77,8 до 

138,3 мм, що становило лише 46,7–83,1 % від середньої багаторічної. Періоди 

без істотних опадів в окремі роки тривали від 17 до 28 діб. Середньомісячна 

температура за липень – вересень в більшості місяців перевищувала багаторічні 

показники на 1,2–4,6 °С. Кількість днів з відносною вологістю повітря нижче  

30 % змінювалась по роках від 19 до 32 діб. Недостатнє і нерівномірне 

зволоження при підвищеній температурі і низькій відносній вологості повітря 

призводило, у найбільш посушливі роки, до підсихання у рослин листя нижніх 

ярусів та випадання із травостою післяукісних агрофітоценозів найменш 

посухостійких компонентів. 

Таким чином, метеорологічні умови протягом двадцяти п’яти років 

досліджень достатньою мірою відображають агроекологічні та кліматичні 

ресурси північної частини степової зони України. Різноманітний характер 

гідротермічних умов дозволив всебічно оцінити реакцію однорічних кормових 

культур на вплив ґрунтово-кліматичного і погодного факторів та визначити 

ефективність розроблених агротехнічних прийомів при їх вирощуванні на корм, 

зерно і насіння в озимих, ранніх і пізніх ярих та післяукісних агрофітоценозах. 

Тому одержані висновки досліджень і пропозиції виробництву мають високу 

наукову й практичну цінність та можуть бути використані і впроваджені в 
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північній частині Степу України при вирощуванні однорічних кормових 

культур. 

2.2 Агротехнічні умови та методи експериментальних досліджень 

Для вирішення поставлених задач по дослідженню технологічних 

прийомів підвищення продуктивності амаранту волотистого та інших 

однорічних культур та якості корму залежно від елементів інтенсифікації їх 

вирощування закладалися польові одно- і двофакторні досліди, проводилися 

лабораторні і супутні експериментальні дослідження з обробкою одержаних 

результатів методами статистичного аналізу. Проведено 15 польових дослідів, 

кожен з яких вивчався не менше трьох років та шість дослідів виробничого 

випробування. В одно- і двофакторних польових дослідах ділянки 

розміщувалися систематично (послідовно) або методом рендомізації у два 

яруси. Посівна площа ділянок становила 80–152 м
2
, облікових – від 50–60 до 

90–139 м
2
, повторність три-чотириразова.  

Програмою досліджень було заплановано і закладено наступні досліди: 

№ 1. Порівняльна зернова і кормова продуктивність амаранту 

волотистого і пізніх ярих однорічних культур. У досліді висівали амарант 

волотистий (сортозразок R-158), кукурудзу (гібрид Піонер 3978), сою (сорт 

Терезинська 24) і просо кормового і зернового напрямів використання (сорти 

Харківське кормове і Миронівське 51). Розмір облікової ділянки 70 м
2
 при 

чотириразовій повторності. 

№ 2. У модельному дрібноділянковому досліді визначено оптимальні 

параметри глибини загортання насіння амаранту волотистого 

(сортозразок R-158). Після вирівнювання, допосівного або до- і післяпосівного 

прикочування насіння розміщували в борозенки на глибину 2, 4, 6, 8, 10 см і 

загортали вологим шаром ґрунту. Ширина міжрядь 45 см. Дослід закладали 

після випадання дощу. Облікова площа 4,5 м
2 
при чотириразовій повторності. 

№ 3. Вплив способу сівби і норми висіву на продуктивність амаранту 

волотистого. Фактор А – спосіб сівби: суцільний рядковий (15 см) і 

широкорядний (45 і 70 см). Фактор В – норма висіву: 0,75; 1,0; 1,25 і 1,50 кг/га 

схожих насінин. Використовували американський сортозразок амаранту 
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волотистого R-158. Облікова площа суцільних рядкових і широкорядних 

ділянок дорівнювала відповідно 90 і 105 м
2
 при триразовій повторності. 

№ 4. Продуктивність амаранту волотистого залежно від строку 

збирання і висоти скошування рослин за двоукісного використання. Фактор 

А – строк збирання: перший укіс амаранту проводили при формуванні 

господарсько-корисного врожаю зеленої маси, наступні – з інтервалом 7 діб, 

збирання отави здійснювали при зниженні середньодобової температури 

повітря до 10 °С. Фактор В – висота скошування рослин: 5, 15 і 25 см. Висівали 

амарант волотистий кормового призначення сорт Атлант. Облікова площа 

ділянки 150 м
2
, повторність – триразова. 

№ 5. Вплив рівня мінерального живлення на кормову і зернову 

продуктивність амаранту волотистого. Мінеральні добрива вносили під 

передпосівну культивацію у дозах: без добрив (контроль), N60P60, N60K30, P60K30, 

N30P30K30, N60P60K30 і N90P90K30. Висівали амарант волотистий зернового 

призначення перспективного сорту Дніпровський 1. Облікова площа ділянки 

150 м
2 
, повторність – триразова. 

№ 6. Зернова продуктивність амаранту волотистого залежно від 

строку збирання. Облік врожаю зерна проводили в чотири строки: перший – 

повна стиглість зерна в нижній частині волоті основного суцвіття, другий – 

повна стиглість зерна в нижній і середній частинах основного суцвіття, третій –  

повна стиглість зерна у всій волоті основного суцвіття, четвертий –  повна 

стиглість зерна в основному суцвітті і суцвіттях другого порядку. Висівали 

амарант волотистий зернового призначення перспективного сорту 

Дніпровський 1. Облікова площа ділянки 150 м
2 
, повторність – триразова. 

№ 7. Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів жита 

озимого з тифоном залежно від розміщення і співвідношення компонентів. 

У схему досліду включали одновидові посіви жита озимого (контроль) і 

тифону. Сумісні агрофітоценози сіяли суцільно при загальній нормі висіву 

культур 150 % (до одновидових посівів) при співвідношенні тонконогового і 

капустяного компонентів 25 + 125; 50 + 100; 75 + 75 %, а також до схеми 

досліду було залучено варіант смугового розміщення рослин, де капустяний і 
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тонконоговий компоненти сіяли окремо смугами шириною, що дорівнювала 

проходу сівалки. Облікова площа ділянки 150 м
2 
, повторність – триразова. 

№ 8. Вплив підтримуючих культур, норми висіву і співвідношення 

компонентів на кормову і насіннєву продуктивність вики волохатої. 

Вивчали три тонконогові підтримуючі культури: тритикале озиме (гібрид 

Донське 288); середньорослий сорт пшениці озимої (Альбатрос одеський) та 

короткостебловий сорт пшениці озимої (Одеська напівкарликова) за норми їх 

висіву по 50 і 60 % від одновидового посіву. Вику волохату (сорт Полтавська 

77) висівали в сумішках нормою 50, 75 і 100 % від висіву в одновидовому 

посіві. Розмір облікової ділянки 100 м
2 
при чотириразовій повторності. 

№ 9. Формування насіннєвої продуктивності вики волохатої в 

сумісних агрофітоценозах залежно від строку сівби. В досліді 

використовували шість строків сівби: 15 серпня, 25 серпня, 5 вересня, 

15 вересня, 25 вересня і 5 жовтня. Вику волохату (сорт Полтавська 77) висівали 

сумісно з короткостебловою пшеницею озимою (сорт Одеська напівкарликова). 

Облікова площа ділянки 100 м
2 
при триразовій повторності. 

№ 10. Насіннєва продуктивність озимих вико-пшеничних посівів 

залежно від дози мінеральних добрив і строку  їх внесення. Мінеральні 

добрива вносили під основний обробіток ґрунту: без добрив (контроль), Р40, 

Р40К40, N40Р40К40, N40Р60К40, N40Р90К40, N60Р60К40, N60Р90К40 і N60Р90К60. 

Передбачався також варіант з внесенням N40Р60К40 під  основний обробіток 

ґрунту і  N20 – при підживленні. Облікова площа ділянки 148,5 м
2
, повторність – 

триразова. 

№ 11. Особливості формування продуктивності ранньовесняних 

агрофітоценозів залежно від їх видового складу. Видовий склад 

ранньовесняних сумішок та норми висіву насіння (млн. шт./га): ячмінь (2,5) + 

горох (1,4); ячмінь (2,5) + горох (0,7) + редька олійна (1,0); тритикале яре (2,5) + 

вика яра (1,8); тритикале яре (2,5) + редька олійна (2,0);  тритикале яре (2,5) + 

вика яра (0,9) + редька олійна (1,0); овес (2,5) + вика яра (1,8); овес (2,5) + 
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редька олійна (2,0);  овес (2,5) + вика яра (0,9) + редька олійна (1,0). Облікова 

площа ділянки 138,6 м
2 
при триразовій повторності. 

№ 12. Вплив способу сівби і норми висіву на кормову та насіннєву 

продуктивність редьки олійної. Фактор А – спосіб сівби: суцільний рядковий 

(15 см), широкорядний (45 і 70 см). Фактор В – норма висіву: суцільних посівів 

1,0–4,0 млн шт./га з інтервалом 1,0 млн шт., широкорядних – 0,5–1,0 млн шт./га 

з інтервалом 0,25 млн шт./га схожих насінин. Облікова площа ділянок 

суцільного посіву 138,6 м
2
, широкорядного – 151,2 м

2
, повторність – триразова. 

№ 13. Кормова продуктивність сумісних посівів кукурудзи з 

амарантом волотистим залежно від способу розміщення і співвідношення 

компонентів. Схема досліду включала одновидові широкорядні (45 см) посіви 

кукурудзи і амаранту волотистого, а також сумісні агрофітоценози з 

розміщенням обох компонентів в одному рядку (50 % + 50 %) і чергуванні рядів 

1:1, 1:2, 2:1 при співвідношенні 50 + 50; 33,5 + 66,5; 66,5 + 33,5; 79,0 + 46,0 та 

100 + 50 % (амарант суцільно) до норми висіву насіння культур в одновидовому 

посіві. В досліді висівали кукурудзу – ранньостиглий гібрид Дніпровський 

193 МВ і амарант волотистий сорт Атлант. Облікова площа ділянок 151,2 м
2
, 

повторність – триразова. 

№ 14. Ефективність сумісних агрофітоценозів кукурудзи і соргових 

культур з амарантом волотистим. Видовий склад пізніх ярих 

агрофітоценозів і норми висіву (млн шт./га схожого насіння): кукурудза на 

зелений корм (0,28), сорго цукрове (1,0), сорго-суданковий гібрид (1,2), амарант 

волотистий (0,65). У сумісних широкорядних (45 см) посівах розміщення 

тонконогових компонентів і амаранту волотистого на площі здійснювалося при 

чергуванні рядів 2:1 та відповідно у співвідношенні 79,0 + 46,0 % до норм 

висіву культур в одновидовому посіві, загущення кожного компонента на 

площі становило 12,5 %. Облікова площа ділянок 151,2 м
2
, повторність – 

триразова. 

№ 15. Вплив мінерального живлення на кормову продуктивність 

жита озимого і післяукісної кукурудзи з суданською травою. Мінеральні 
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добрива вносили під основний обробіток ґрунту: без добрив (контроль), 

N40P40K40, N60P60K60, N90P60K60, N120P60K60 і N120P90K60. Передбачалися також 

варіанти з внесенням частки добрив (N30, N30P30, N60P30) – під післяукісний 

посів. Облікова площа ділянок 138,6 м
2
, повторність – триразова. 

Крім одного модельного дрібноділянкового і чотирнадцяти польових 

дослідів на Ерастівській дослідній станції Державної установи Інститут 

зернових культур в різні роки було проведено шість дослідів з виробничої 

перевірки розроблених технологічних прийомів вирощування однорічних 

культур. Схеми польових експериментальних дослідів більш детально  

наводяться у відповідних розділах дисертаційної роботи. 

Попередником озимих агрофітоценозів на корм і насіння була 

трикомпонентна яра сумішка ячменю з горохом посівним і редькою олійною на 

зелений корм, а амаранту волотистого, редьки олійної та ранніх і пізніх ярих 

агрофітоценозів – пшениця озима на зерно. Одразу після збирання 

трикомпонентної сумішки і пшениці озимої, без розриву в часі, ґрунт 

обробляли дисковими лущильниками на глибину 6–8 см, після відростання 

бур’янів – проводили повторне лущення на глибину 10–12 см. Під посіви 

озимих агрофітоценозів здійснювали безполицевий основний обробіток ґрунту 

на глибину 12–14 см та передпосівну культивацію на глибину 5–7 см. Зяблеву 

оранку під ярі посіви, для зменшення непродуктивного випаровування вологи, 

проводили на глибину 20–22 см в кінці серпня при зниженні середньодобової 

температури повітря. Мінеральні добрива вносили під основний обробіток 

ґрунту згідно існуючих зональних рекомендацій. Весною в два сліди важкими 

зубовими боронами здійснювали ранньовесняне «закриття вологи» та 

вирівнювання поверхневого шару ґрунту при досягненні ним фізичної 

стиглості. Допосівну культивацію проводили культиватором зі стрілчастими 

робочими органами на глибину 5–7 см. 

Сівбу озимих агрофітоценозів здійснювали восени в оптимальні строки 

для сівби озимих зернових колосових культур. Редьку олійну і ранні ярі 

сумішки сіяли на початку весняних польових робіт, амарант і пізні ярі – при 

прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 12–14 °С. Спосіб сівби озимих і ранніх 
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ярих сумішок суцільний рядковий з міжряддями 15 см, амаранту і пізніх ярих – 

широкорядний з міжряддями 45 см. Глибина загортання насіння тонконогових і 

бобових видів культур складала 5–7 см, капустяних – 2–3, амаранту – 1–2 см. З 

метою покращання умов для проростання насіння проводили післяпосівне 

ущільнення ґрунту кільчасто-зубчатими котками. Для забезпечення 

рівномірного висіву насіння на ділянках, крупно- і дрібнонасінні компоненти 

сумішок сіяли окремо за два проходи сівалки. Для висіву амаранту, насіння 

культури змішували з баластним матеріалом (сухим просіяним піском) в 

пропорції 1:10, а дискові сошники сівалки СН-16 обладнували ребордами – 

обмежувачами глибини загортання насіння, які, як правило, застосовуються при 

сівбі дрібнонасінних багаторічних трав. Всі інші агротехнічні умови 

проведення дослідів, крім тих технологічних прийомів, які вивчали, були 

загальноприйняті у зоні для вирощування однорічних кормових культур. 

Для визначення рівня зернової і кормової продуктивності амаранту і 

традиційних ярих кормових культур пізнього строку сівби висівали амарант 

волотистий (Amaranthus paniculatus L.), кукурудзу (Zea mays L.), сою (Glycine 

hispida Maxim, Moench.) і просо (Panicum miliaceum L.). В одновидових посівах 

амаранту волотистого при розробці прийомів технології його вирощування на 

зелену масу і зерно використовували сорти кормового і зернового напрямків 

використання. 

В озимих агрофітоценозах, при вирощуванні на корм, зерно і насіння для 

забезпечення конвеєрного надходження зелених кормів, висівали тифон 

(Brassica rapa) сумісно з житом озимим (Secale cereale L.), а вику волохату або 

озиму (Vicia villosa Roth.) з тритикале озимим (Triticosecale wittm. ex A. Camus) 

і пшеницею озимою (Triticum aestivum L.). 

У ранньовесняних сумішках висівали ячмінь ярий (Hordeum sativum 

Jessen.), овес посівний (Avena sativa L.), тритикале яре (Triticosecale), горох 

посівний (Pisum sativum L.), вику яру (Vicia sativa L.) і редьку олійну (Raphanus 

sativus L. var. oleifera Metzg.). Під передпосівну культивацію вносили 

мінеральні добрива дозою N40P40K40. 
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До пізніх ярих агрофітоценозів були дібрані сумішки кукурудзи (Zea 

mays L.), сорго цукрового (Sorghum saccharatum Poiry) і сорго-суданкового 

гібрида (Sorghum vulgare Pers. sudanense (Piper) Stapt) з амарантом волотистим  

(Amarantus paniculatus L.), а також як контрольні варіанти – одновидові посіви 

цих культур. Під передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива 

N60P60K40. 

При інтенсивному використанні кормових площ в умовах північної 

частини Степу, одразу після збирання жита озимого (Secale cereale L.) на 

зелений корм проводили поверхневий обробіток ґрунту і  здійснювали сівбу 

кукурудзи (Zea mays L.) сумісно з суданською травою (Sorghum sudanense 

(Piper.) Stapt). 

Збирання врожаю зеленої маси амаранту волотистого проводили у фазі 

цвітіння волотей, а при вирощуванні на зерно – при повній його стиглості в 

нижній і середній частинах волоті основного суцвіття. 

Облік врожаю вегетативної маси озимих сумішок, залежно від розвитку 

підтримуючої культури, здійснювали у фазі початок – масове цвітіння 

капустяної або бобової рослин та перед колосінням рослин тонконогових 

компонентів. Збирання врожаю зерна (насіння) сумішок проводили роздільним 

способом при побурінні 65–75 % бобів нижнього і середнього ярусів на 

рослинах вики волохатої. Підбирання і обмолот валків здійснювали після їх 

висихання у ранкові години для зменшення втрат зерна і насіння.  

Збирання врожаю зеленої маси сумісних ранніх ярих тонконогово-

бобових агрофітоценозів здійснювали у фазі цвітіння рослин бобового 

компонента, а тонконогово-капустяних і тонконогово-бобово-капустяних – у 

період початок цвітіння – утворення стручків у капустяних рослин, перед 

колосінням (викиданням волоті) тонконогових культур.  

Облік врожаю зеленої маси редьки олійної проводили у фазі цвітіння її 

рослин. Збирання врожаю насіння культури здійснювали роздільним способом. 

Скошували травостої «на звал» при побурінні на рослинах 75 % стручків 

нижнього і середнього ярусів, а підбирання і обмолот валків – після їх 

висихання, але в ранкові години для зменшення втрат насіння. 
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Збирання і облік врожаю пізніх ярих і післяукісних агрофітоценозів 

проводили за 7–10 діб до викидання волоті тонконоговими культурами, 

амаранту волотистого – у фазі цвітіння, а укіс отави соргових культур і 

амаранту волотистого – при зниженні середньодобової температури повітря до 

10 °С. 

Польові й лабораторні дослідження та виробничу перевірку результатів 

наукових розробок виконували відповідно з методикою польових дослідів [105, 

131,  245–247, 250, 397]. Експериментальні роботи містили також різні супутні 

спостереження і дослідження, за допомогою яких ми намагались виявити 

механізм впливу тих чи інших елементів технологій на умови росту, розвитку і 

формування продуктивності однорічних кормових культур як в одновидових, 

так і сумісних посівах. В польових і лабораторно-польових дослідах з 

однорічними культурами проводили наступні спостереження і дослідження: 

1. Фенологічні спостереження. Настання основних фаз розвитку 

однорічних культур здійснювали методом підрахунку на 10 закріплених 

типових рослинах по діагоналі ділянки на кожному варіанті двох несуміжних 

повторень. За початок фази приймали день, коли вона настає не менше ніж у 

10 % рослин, а за повну фазу – у 75 %. У рослин амаранту відмічали такі фази 

розвитку: сходи, стеблування, викидання волоті, цвітіння, утворення і налив 

зерна, повну його стиглість. У рослин зернових тонконогових відмічали сходи, 

кущіння, вихід у трубку, колосіння (викидання волоті), налив зерна та молочну, 

воскову і повну його стиглість, у рослин бобових – сходи, розгалуження, 

стеблування, бутонізацію, цвітіння, формування бобів, налив зерна, зелену і 

повну стиглість. У рослин капустяних культур відмічали фази розвитку: сходи, 

розетку листків, стеблування, бутонізацію, цвітіння, утворення стручків, повну 

стиглість насіння. У рослин озимих культур відзначали також припинення 

осінньої і відновлення весняної вегетації. У рослин сорго і сорго-суданкового 

гібрида відмічали наступні фази: сходи, 4–5 листків, кущіння, вихід у трубку, 

викидання волоті та цвітіння, у рослин кукурудзи – сходи, 5–6 листків, 9–10 

листків, 13–16 листків, викидання волоті та цвітіння. 
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2. Опис особливостей росту і розвитку рослин. Звертали увагу на 

загальний стан рослин у посіві, відмічали ураження їх хворобами і ушкодження 

шкідниками, зважали на всі інші причини, що впливають на рослини в посівах 

протягом періоду вегетації. 

3. Облік густоти рослин в одновидових посівах і сумішках проводили по 

діагоналі кожної ділянки в двох несуміжних повтореннях на постійно 

закріплених площадках по 0,25 м
2 

у чотириразовій повторності. На них 

рахували кількість рослин кожного виду і кількість бур’янів у період повних 

сходів та перед збиранням. У дослідах з озимими культурами облік густоти 

рослин проводили також перед припиненням осінньої вегетації і навесні – після 

її відновлення. 

4. Виміри висоти рослин здійснювали в динаміці по основних фазах росту 

та розвитку і перед збиранням на корм або насіння на 30 постійно закріплених 

рослинах кожного виду на всіх ділянках у двох несуміжних повтореннях. 

5. Приріст надземної маси проводили у період настання основних фаз 

росту і розвитку амаранту, капустяних, бобових і тонконогових рослин. У двох 

несуміжних повтореннях відбирали по 50 типових рослин, зважували їх у 

сирому вигляді, а потім із них відбирали середні зразки для визначення вмісту 

абсолютно сухої речовини термостатно-ваговим методом. Вміст абсолютно 

сухої речовини визначали в кожному варіанті досліду за компонентами, 

шляхом висушування двох зразків по 100 г до абсолютно сухого стану в 

сушильній шафі за температури 105 С. 

Початок обліку розпочинали при накопиченні агрофітоценозами 

урожайності зеленої маси не менше 5,0–7,0 т/га при висоті рослин не нижче 30–

40 см, подальші визначення здійснювали з інтервалом 7–10 діб.  

6. Площу листкової поверхні вимірювали методом «висічок» у всіх видів 

рослин в одновидових і кожного компонента в сумісних посівах. Для цього на 

кожній ділянці у двох несуміжних повтореннях відбирали по 50 типових 

рослин кожного виду і визначали масу їх листя. Потім із середнього зразка, що 

вміщав у себе листя із усіх ярусів, трубкою з відомим діаметром вибивалось по 



 

 

115 

60 висічок, визначали їх масу і обчислювали площу. Знаючи масу і площу 

висічок та масу листя у 50 рослин, обчислювали площу їх листкової поверхні. 

Враховуючи густоту кожного виду рослин на дану фазу проводили розрахунок 

асиміляційної поверхні листя на одиницю площі посіву. 

7. Ботанічний склад травостою досліджували методом пробного снопа. 

Для цього перед збиранням культур на зелену масу по діагоналі кожної ділянки 

на двох несуміжних повтореннях відбирали по одному пробному снопу масою 

3,0 кг і розбирали його на компоненти. Зважуванням знаходили дольову частку 

кожного компонента в сумішці. 

8. Чисту продуктивність фотосинтезу розраховували у період настання 

основних фаз росту і розвитку однорічних культур і обчислювали за формулою 

Кідда, Веста і Бріггса (2.2) [277, 279]: 

Ф ч. пр. = (В2 – В1) / [(Л1 + Л2 ) / 2] × Т,                           (2.2) 

де: Ф ч. пр. – чиста продуктивність фотосинтезу, г/см
2 
на добу; 

В1, В2 – маса сухої речовини рослин на початку і наприкінці облікового 

періоду Т (10 днів); 

(Л1 + Л2 ) / 2 –  середня площа листкової поверхні на початку і наприкінці 

того ж облікового періоду. 

9. Морфологічну структуру рослин перед збиранням агрофітоценозів на 

зелений корм досліджували на кожній ділянці двох несуміжних повторень на 25 

типових рослинах кожного виду. Елементи структури врожаю (листя, стебла, 

суцвіття) визначали ваговим методом. 

Аналіз структури урожаю тонконогових рослин в одновидових і сумісних 

посівах при вирощуванні на зерно враховував кількість рослин, їх кущистість 

(загальну та продуктивну), кількість продуктивних стебел, висоту рослин, 

довжину колосу, кількість колосків та зернин у колосі, масу 1000 зернин. 

Структурні елементи врожаю амаранту, капустяних і бобових культур на зерно 

і насіння досліджували шляхом відбору зразків на 1 м
2
,  визначали масу рослин, 

підраховували кількість гілок першого та другого порядку, кількість стручків 

або бобів на одній рослині, масу і кількість зерна в 10 волотях (амарант), 
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стручках або бобах та масу 1000 зернин. 

10. Хімічні аналізи рослин і зерна здійснювали в лабораторії родючості 

ґрунтів ДУ Інститут зернових культур НААН. Аналітичні дослідження корму 

проводили за наступними методиками: сирий протеїн, загальний азот – за 

К’єльдалем з помноженням на коефіцієнт 6,25; сиру клітковину – по Геннібергу 

і Штомману; сирий жир – шляхом екстрагування в апараті Сокслета за 

Рушковським; сиру золу – методом сухого озолення; БЕР – розрахунковим 

методом; калій – на полуменевому фотометрі; фосфор – фотоколометричним 

методом. Розрахунок вмісту кормових одиниць в сухій речовині визначали на 

основі хімічних аналізів з урахуванням перетравності поживних речовин [58, 

101, 318, 381]. 

11. Кормову продуктивність агрофітоценозів, збирання і облік врожаю 

виконували шляхом скошування і зважування вегетативної маси на всій площі 

облікової частини кожної ділянки. Збір абсолютно сухої речовини 

підраховували після визначення термостатно-ваговим методом відсотку сухої 

речовини в кожному компоненті травостою. 

Облік врожаю зерна (насіння), за винятком амаранту, проводили шляхом 

скошування жниварками, а підбір і обмолот сухих валків здійснювали фінським 

малогабаритним комбайном «Sampo 500». Зерно, одержане з облікової площі 

кожної ділянки зважували, а потім відбирали середній зразок для визначення 

дольової частки виходу кожного компонента в заліковій масі при стандартній 

вологості. Облік врожаю зерна амаранту проводили методом відбору «пробного 

снопа» при подальшому обмолоті волотей на лабораторній стаціонарній 

малогабаритній молотарці. 

12. Зразки ґрунту з дослідної ділянки аналізували в лабораторії родючості 

ґрунтів ДУ Інститут зернових культур НААН. Вміст нітратів у ґрунті 

обчислювали спектрометричним методом на приладі СФ-16 (іонометричний 

метод згідно ГОСТ 26951-86), рухомих форм фосфору – за Ф. В. Чириковим 

(ДСТУ 4115-2002) і обмінного калію – за А. Л. Масловою (ДСТУ 4115-2002) 

[359]. 

13. Вологість ґрунту визначали в шарах 0–10, 10–20, 20–40, 40–60, 60–80 і 
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80–100 см термостатно-ваговим методом перед сівбою, у період повних сходів, 

перед збиранням на корм і зерно (насіння) шляхом відбору зразків ґрунту та їх 

зважування до і після висушування при температурі 105 С. При вирощуванні 

посівів озимих культур та їх сумішок, розрахунки вологості ґрунту здійснювали 

також восени перед припиненням осінньої вегетації і навесні – після 

відновлення вегетації рослин. 

Сумарне витрачання вологи одновидовими і сумісними посівами 

однорічних культур за вегетаційний період розраховували методом водного 

балансу за формулою (2.3): 

                                         Е = О + (Wh – Wk),                                (2.3) 

 де   Е – сумарне водоспоживання за розрахунковий період, м
3
/га; 

   О – атмосферні опади за період, м
3
/га; 

 Wh – запас вологи в активному шарі ґрунту на початку вегетаційного  

(розрахункового) періоду, м
3
/га; 

Wk – запас вологи в активному шарі ґрунту в кінці вегетаційного 

(розрахункового) періоду, м
3
/га. 

Коефіцієнт витрачання вологи посівами за вегетаційний період визначали 

за формулою (2.4): 

 

     Кв = 
Е 

,                                            (2.4) 
У 

де Кв – коефіцієнт витрачання вологи посівами за період, м
3
/т; 

     Е – сумарне витрачання вологи за той же період, м
3
/га; 

     У – урожайність зеленої маси (збір абсолютно сухої речовини), 

насіння (зерна), т/га. 

14. Обробка, узагальнення і аналіз результатів польових і модельних 

дослідів, а також різноманітних спостережень і досліджень проводилась за 

допомогою сучасних методів математичної статистики (кореляційного, 

регресійного і дисперсійного аналізів), методів апроксимації емпіричних 

результатів, методів аналогій і екстраполяцій. 
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Розрахунок коефіцієнту кореляції (r), котрий відображає залежність 

значень одного з факторів з невизначеною кількістю значень іншого, проводили 

за формулою (2.5): 

                            
  

  22

 








yYxX

yYxX
r ,          (2.5) 

де –   Σ (Х – x ) і Σ (Y – y ) – центральні відхилення для ознак X й Y від 

середніх значень x та y;   

                Σ (Х – x )
2
 і Σ (Y – y )

2
 – сума квадратів центральних відхилень по ряду 

Х та ряду Y. 

15. Регресійний аналіз даних зі складанням графічної моделі лінії регресії 

з метою виявлення взаємозв’язку кількісних показників результативних ознак 

при зміні факторіальних на одиницю вимірювання  проводили за формулою    

(2.6): 

                      y = ax + b,                                                    (2.6) 

де  y – функція; 

      a – первісне значення функції, що дорівнює величині відрізка, який 

відсікається теоретичною прямою регресії на осі ординат; 

      b – аргумент; 

      x – коефіцієнт пропорційності лінійної функції, який характеризує 

швидкість зміни (функції) при зміні (аргументу) на одиницю виміру.  

16. Економічну і біоенергетичну оцінки ефективності розроблених 

прийомів технологій вирощування однорічних культур у одновидових і 

сумісних агрофітоценозах на зелену масу, зерно або насіння проводили згідно 

існуючих рекомендацій [18, 202, 248, 249, 417]. Окремі питання використаних 

методик при проведенні експериментальних досліджень викладені у 

відповідних розділах дисертаційної роботи. 

В усі роки закладання дослідів і проведення експериментальних 

досліджень, автор особисто приймав безпосередню участь у визначенні 

наукової концепції, розробці схем дослідів, їх закладці, проведенні польових 
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робіт, збиранні врожаю, супутніх обліках і спостереженнях, узагальненні 

одержаних експериментальних даних, написанні річних і заключних звітів.  

За даними грунтово-кліматичних та погодних умов за роки проведення 

досліджень, представлених у розділі 2 можна зробити наступні висновки: 

1. Грунтово-кліматичні умови місця екпериментальних досліджень та 

метеорологічні умови в роки їх проведення в достатній мірі відповідають 

агрокліматичним ресурсам зони.  

2. Відхилення від середніх багаторічних значень фактичних показників 

температури повітря і кількості атмосферних опадів, за винятком деяких 

місяців в окремі роки, не наближалися до критичних. 

3. Відмічені окремі періоди, які негативно впливали на прцеси росту, 

розвитку і продуктивність рослин однорічних культур як в одновидових 

посівах, так і озимих, ярих та післяукісних агрофітоценозах. 

4. Умови проведення експериментальних досліджень, виробничої 

перевірки отриманих результатів і впровадження їх у виробництво при 

застосуванні комплексу технологічних прийомів вирощування амаранту 

волотистого та високопродуктивних однорічних озимих, ранніх і пізніх ярих та 

післяукісних агрофітоценозів репрезентативні для північної підзони Степу 

України.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ РОСЛИН АМАРАНТУ ВОЛОТИСТОГО  

 

Спроби інтродукції амаранту в культуру в світовій землеробській 

практиці розпочалися ще на початку ХХ століття. В колишньому СРСР вперше 

звернули увагу на цю рослину на початку тридцятих років, коли під 

керівництвом академіка М. І. Вавилова створювалась насіннєва колекція 

світових рослинних ресурсів [42]. Одним із перших у Російській Федерації, в 

1931–1941 рр. можливість інтродукції і акліматизації амаранту вивчав 

Г. М. Шликов з метою виявлення найбільш придатних його видів для 

використання як зернової, круп’яної та кормової культури. Проте, на початку 

40-х років експериментальні дослідження з новою культурою було припинено, 

а рослину оголосили непридатною для вирощування внаслідок можливого 

засмічення полів її насінням [434]. В республіках колишнього СРСР 

дослідження культури амаранту було поновлено лише в середині 80-х років ХХ 

століття. 

В Україні експериментальні дослідження доцільності інтродукції 

амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) було розпочато у відділі 

кормовиробництва ВНДІ кукурудзи за завданням Держагропрому СРСР (лист 

№ 284-10/101-70 від 19.12.1985 р.) та надання для науково-дослідної роботи 

1 граму насіння американського білозерного сортозразка R-158. 

Програмою експериментальних досліджень, затвердженою Центральною 

спеціалізованою науково-технічною радою (ЦСНТР) при Державному комітеті 

Ради Міністрів СРСР по науці і техніці від 16.12.1985 р., було передбачено у 

1986 р. розмножити насіннєвий матеріал амаранту волотистого сортозразка     

R-158 і провести оцінку індивідуальної продуктивності його рослин, а у 1987–

1989 рр. – здійснити порівняльну оцінку традиційних в зоні однорічних культур 

пізнього строку сівби – кукурудзи,  сої та проса з  амарантом  волотистим  за  

рівнем урожайності зерна, зеленої маси та їх поживністю. 
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У 1986 р. через недостатню кількість насіннєвого матеріалу сортозразка, 

надісланого для вивчення, насіння амаранту волотистого висівали вручну 

широкорядним способом з міжряддями 70 см по 40 шт./м
2
 у два рядки, 

оточених з усіх боків пунктирним посівом кукурудзи, що дозволило виключити 

умови вільного росту і розвитку рослин та імітувати фактори екологічного 

середовища, наближені до звичайних широкорядних посівів. На період 

збирання середня висота рослин амаранту волотистого сортозразка R-158 

становила 87,1 см і змінювалася від 60 до 130 см, маса рослин – від 90,3 до 

1174,5 г. Така невирівняність рослин у посіві зумовлювалась певною 

нерівномірністю глибини загортання насіння та недостатньою кількістю вологи 

у посівному (0–4 см) шарі грунту, що сприяло одержанню недружних сходів 

(деякі з’явились лише після атмосферних опадів) та вплинуло на ріст, розвиток 

і рівень формування індивідуальної продуктивності рослин. У середньому 

зернова продуктивність однієї рослини амаранту волотистого в умовах року 

становила 5,53 г, при цьому маса 1000 зернин і коефіцієнт розмноження 

дорівнювали відповідно 0,7 г і 7968. 

3.1 Зернова і кормова продуктивність амаранту волотистого та пізніх 

ярих однорічних культур 

Польові експериментальні дослідження рівня зернової і кормової 

продуктивності амаранту волотистого і традиційних ярих кормових культур 

пізнього строку сівби (Лівенський А. І., Дідик М. З., Дудка М. І., 1987–1989 рр.) 

здійснювали в стаціонарі відділу кормовиробництва в Ерастівській дослідній 

станції ВНДІ кукурудзи (нині ДУ Інститут зернових культур НААН України). 

У досліді висівали амарант волотистий (Amaranthus paniculatus L., сортозразок 

R-158), кукурудзу (Zea mays L., гібрид Піонер 3978), сою (Glycine hispida 

Maxim. Moench., сорт Терезинська 24) і просо кормового і зернового напрямків 

використання (Panicum miliaceum L., сорти Харківське кормове і Миронівське 

51).  

Агротехнічні умови були загальноприйняті в зоні для вирощування ярих 

культур пізнього строку сівби. Попередник – озима пшениця на зерно. Під 

допосівну культивацію вносили нітроамофоску дозою N60P60K60. Сівбу 
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амаранту здійснювали сівалкою СН-16 широкорядно з міжряддями 70 см за 

температури грунту на глибині загортання насіння 14–16 °С. Задана густота 

рослин при вирощуванні на зерно складала 360 тис. шт./га, а на зелений корм – 

700 тис. шт./га. Глибина загортання насіння 2–3 см. 

Кукурудзу на зерно і зелений корм та сою на зерно висівали широкорядно 

(70 см) з нормами висіву відповідно 55, 280 і 500 тис. шт./га схожих насінин. 

Просо на зерно і зелений корм сіяли широкорядним (45 см) і суцільним 

рядковим способами, норма висіву становила відповідно 2,5 і 3,5 млн шт./га 

схожих насінин. Глибина загортання насіння кукурудзи 5–7, а сої і проса – 4–

5 см. Розмір посівної ділянки 105 м
2
, облікової – 70 м

2
 при чотириразовій 

повторності. 

Збирання і облік урожаю зеленої маси і зерна амаранту волотистого 

здійснювали у фази цвітіння та воскової стиглості зерна. Кукурудзу і просо на 

зелений корм збирали за 7–10 діб до викидання волоті, а на зерно – відповідно у 

фазі повної стиглості та при достиганні 80–85 % зернин у волоті. Сою на зерно 

збирали у фазі повної стиглості при підсиханні і побілінні бобів та вологості 

зерна в межах 14–16 %. 

Слід зазначити, що в умовах недостатнього і нестійкого зволоження 

північної частини степової зони України при природному вологозабезпеченні 

на час сівби однорічних ярих теплолюбних культур пізнього строку сівби, яким 

є амарант, верхній шар грунту на глибину 3–5 см, як правило, пересихає, що 

ставить під загрозу одержання дружних повних сходів дрібнонасінних культур. 

Тільки в роки, коли в цей період випадають дощі, можна забезпечити задану 

або близьку до неї густоту сходів. 

Спостереження, проведені у період сівба – сходи, показали, що повні 

сходи амаранту волотистого, у середньому за роки досліджень, з’явились на 17 

добу, кукурудзи, проса і сої відповідно на 9, 8 і 13 добу після сівби. 

Зазначимо, що найбільш вразливим елементом в технології вирощування 

амаранту в умовах недостатнього і нестійкого зволоження є ненадійність 

одержання сходів культури і забезпечення заданої густоти стояння рослин за 

роками. Так, у 1987 р., при достатній кількості вологи, сходи амаранту 
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волотистого з’явились на 9–12 добу після сівби. В 1988 і 1989 рр., коли в період 

сівба – сходи поверхневий шар ґрунту швидко пересихав, одиничні сходи 

рослин були відмічені на 7–10 добу, а більшість – тільки після випадання дощів 

на 19–26 добу після сівби. При цьому відмічено різке зниження польової 

схожості насіння. Як наслідок, зрідженість та різновіковість рослин негативно 

вплинули і на загальний рівень продуктивності посівів. 

Серед років досліджень найбільш сприятливим за зволоженням був 

вегетаційний період 1987 року. Запаси продуктивної вологи в 0–10 см шарі 

грунту за сівби 18 травня становили 9,3 мм, кількість опадів за період сходи – 

цвітіння рослин і сходи – воскова стиглість зерна амаранту волотистого 

дорівнювала відповідно 113,2 і 162,0  мм, гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за 

Г. Т. Селяніновим за ці періоди дорівнював відповідно 1,10 і 0,95 (тобто умови 

підвищеного зволоження і умови помірного зволоження). В сприятливих 

умовах зволоження, навіть при страховій надбавці до норми висіву насіння, яка 

перевищувала необхідну кількість рослин у три рази, фактична густота сходів 

амаранту волотистого при вирощуванні на зерно і корм становила відповідно 

283 і 509 тис./га. У посушливих умовах 1988 р. за сівби культур 8 травня, коли 

запаси продуктивної вологи в 0–10 см шарі грунту складали лише 5,6 мм, а 

значення показників ГТК для періодів від сходів до фази цвітіння і воскової 

стиглості зерна відповідно 0,90 і 0,88 (умови недостатнього зволоження), 

фактична густота сходів амаранту волотистого у посіві була найменшою і 

дорівнювала відповідно лише 89 і 368 тис./га. У 1989 р. – середньому за 

зволоженням, запаси продуктивної вологи у 0–10 см шарі ґрунту під час сівби 

(14 травня) пізніх ярих культур становили 7,8 мм, гідротермічний коефіцієнт за 

періоди сходи – цвітіння та сходи – воскова стиглість зерна амаранту 

волотистого становив відповідно 1,03 і  0,82 (умови оптимального зволоження і 

умови недостатнього зволоження). При цьому густота сходів амаранту 

волотистого, який вирощували на зерно і зелену масу, становила відповідно 121 

і 428 тис./га. На посівах кукурудзи, сої і проса у зв’язку з більшою глибиною 

загортання насіння, де грунт лишався достатньо вологим, густота сходів була 

близькою до рекомендованої. 
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Фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин однорічних 

пізніх ярих культур протягом вегетаційного періоду свідчать, що фази поява 

волоті, цвітіння (строк збирання на зелений корм) і воскова стиглість зерна у 

рослин амаранту волотистого, в середньому за три роки, відмічені на 36, 54 і 96 

добу після сходів. Утворення рослинами кукурудзи 3-го, 5-го листка, фази 

поява волоті і повної стиглості зерна настали на 10, 19, 68 і 119 добу. Фази 

бутонізації, цвітіння, утворення бобів та повної стиглості зерна у рослин сої 

відмічені відповідно на 36, 49, 62 і 128 добу, а фази кущіння, вихід у трубку, 

поява волоті та повної стиглості зерна у рослин проса наставали на 20, 34, 59 і 

112 добу після сходів.  

Враховуючи, що густота рослин є одним із вирішальних чинників, які 

впливають на рівень продуктивності посівів, більш вірогідними для 

порівняльної оцінки амаранту волотистого з традиційними культурами пізнього 

строку сівби, на наш погляд, є експериментальні дані, одержані у 1987 р. 

(табл. 3.1, 3.2).  

Таблиця 3.1 

Порівняльна зернова продуктивність амаранту волотистого і однорічних 

культур пізнього строку сівби, т/га 

Культури
*
 

Урожайність зерна Збір з 1 га
**

 Перетравного 

протеїну на    

1 кормову 

одиницю, г 
1987 р. 1988 р. 1989 р. середнє 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

Амарант 1,76 1,43 1,57 1,59 1,73 0,160 92,5 

Кукурудза 4,96 3,15 4,79 4,30 4,89 0,277 56,6 

Соя 1,58 1,10 1,03 1,24 1,64 0,357 217,7 

Просо 3,30 2,42 2,59 2,77 2,65 0,224 84,5 

HIP05, т/га 0,13 0,08 0,11 – – – – 

Примітка: 
*
Період вегетації амаранту волотистого, кукурудзи, сої і проса при 

вирощуванні на зерно становив 96, 119, 128 і 112 діб відповідно. 
**

 Продуктивність культур в 

середньому за 1987–1989 рр. 

Урожайність амаранту волотистого у 1988 і 1989 рр. була дещо знижена, 

внаслідок певної зрідженості посівів. Проте, ці дані можуть об’єктивно 
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характеризувати варіювання повноти сходів і урожайності культури по роках у 

зоні недостатнього і нестійкого зволоження. 

Аналіз продуктивності пізніх ярих культур свідчить, що амарант 

волотистий є високопродуктивною культурою. Так, у 1987 р., коли погодні 

умови дозволили одержати густоту рослин при вирощуванні на зерно 283 тис. 

шт./га, його посіви за урожайністю зерна перевищували сою в 1,1 раза, але в 1,9 

і 2,8 раза відповідно поступались просу і кукурудзі. Разом з тим, слід зазначити, 

що на відміну від крупнонасінних культур, які в степовій зоні України за 

природного зволоження більш надійно по роках забезпечують необхідну 

повноту сходів, на посівах амаранту волотистого спостерігалось значне 

варіювання як показника польової схожості насіння (в 2,3 раза), так і 

врожайності зерна (в 1,2 раза). 

Таблиця 3.2 

Кормова продуктивність амаранту волотистого і пізніх ярих однорічних 

культур в період їх укісної стиглості, т/га 

Культури
*
 

Урожайність зеленої маси Збір з 1 га
**

 Перетравного 

протеїну на    

1 кормову 

одиницю, г 
1987 р. 1988 р. 1989 р. середнє 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

Амарант 35,0 33,15 27,30 31,82 6,11 2,30 0,364 158,3 

Кукурудза 46,75 42,30 37,95 42,33 8,89 4,46 0,331 74,2 

Просо 39,45 37,15 32,60 36,40 7,50 4,82 0,376 78,0 

HIP05, т/га 3,5 2,5 2,8 – – – – – 

Примітка: 
*
Період вегетації амаранту волотистого, кукурудзи і проса при 

вирощуванні на зелений корм становив 54, 63 і 59 діб відповідно. 
**

 Продуктивність культур 

в середньому за 1987–1989 рр. 

Поживна якість зерна і зеленої маси амаранту та інших культур вивчалась 

співробітниками групи кормовикористання відділу кормовиробництва ВНДІ 

кукурудзи (Телятников М. Я., 1989). За даними цих досліджень, в 100 кг сухої 

речовини зерна амаранту волотистого міститься 109 кг кормових одиниць і 

10,1 кг перетравного протеїну, в такій же кількості зерна кукурудзи – 

відповідно 114 і 6,4 кг, сої – 132 і 28,8 кг, проса – 98 і 8,8 кг. У 100 кг сухої 

речовини вегетативної маси амаранту волотистого при збиранні у фазі цвітіння 
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міститься 37,6 кг кормових одиниць і 6,0 кг перетравного протеїну, в такій же 

кількості сухої вегетативної маси кукурудзи – відповідно 50,2 і 3,7 кг, проса – 

64,3 і 5,0 кг. За вмістом перетравного протеїну в зерні і сухій надземній масі 

амарант волотистий значно перевищує кукурудзу і просо, поступаючись лише 

сої. За енергетичною ж поживністю зерна він не має переваги над кукурудзою і 

соєю, а надземної маси – також і перед просом. 

Корм із амаранту волотистого має достатньо високу протеїнову 

поживність. В його зерні на кожну кормову одиницю припадає на 38,8 % 

більше перетравного протеїну, ніж у зерні кукурудзи і на 8,6 % більше, ніж у 

зерні проса, а в його зеленій масі забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном у 2 рази вища, ніж у тонконогових рослин. 

Збір же поживних речовин з гектара залежав, певною мірою, від 

продуктивності посівів культури. У 1987 р., коли повнота сходів і урожайність 

амаранту волотистого були найбільшими, за збором кормових одиниць при 

вирощуванні на зерно він поступався кукурудзі і просу, а за кількістю 

перетравного протеїну – також і сої. Внаслідок несприятливих погодних умов, 

які склалися в 1988 і 1989 рр., посіви амаранту волотистого виявились значною 

мірою зрідженими, що негативно вплинуло на формування рівня його 

продуктивності. 

Також з’ясовано, що внаслідок нерівномірності дозрівання частка зерна 

амаранту волотистого до збирання осипається, проте білозерна форма культури 

не утворювала на наступний рік падалиці. Насіння таких форм амаранту можна 

використовувати для сівби в польових і кормових сівозмінах без наслідків 

негативного впливу як на фітосанітарний стан наступних посівів, так і загальну 

культуру землеробства. 

За результатами експериментальних досліджень можна зробити наступні 

висновки: 

– амарант волотистий є високопродуктивною культурою як при вирощуванні на 

зерно, так і на зелений корм; 



 

 

127 

– поряд з кукурудзою він може вирощуватись в умовах Степу як за природного 

зволоження, так і на зрошенні, а також у районах з сприятливим забезпеченням 

вологою для гарантованого одержання дружних і повних сходів; 

– насіння білозерних форм амаранту можна використовувати для сівби у 

польових і кормових сівозмінах без наслідків негативного впливу як на 

фітосанітарний стан наступних посівів, так і загальну культуру землеробства. 

У зв’язку з тим, що технологія вирощування амаранту волотистого в 

умовах північної частини Степу України недостатньо вивчена, доцільно 

провести дослідження по розробці і адаптації основних прийомів його 

вирощування стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов, це дозволить 

повніше розкрити потенційні можливості цієї культури і дасть можливість 

зробити більш об’єктивну оцінку його ефективності.  

Зазначимо також, що для успішного вирощування амаранту волотистого 

необхідна відповідна система машин, насамперед сівалки, або пристосування 

до існуючих сівалок для рівномірного висіву насіння масою 1000 шт. 0,6–0,8 г і 

нормою 0,5–0,7 кг/га, а також пристосування до зернозбиральних комбайнів, 

які б запобігали значним втратам зерна культури під час збирання. 

 

3.2 Вплив площі живлення та глибини загортання насіння на  

ріст і розвиток амаранту волотистого 

 

Успішна інтродукція амаранту як культури в північній частині Степу 

України певною мірою залежить від ефективності розробки і адаптації 

елементів технології його вирощування стосовно конкретних грунтово-

кліматичних умов. Для досягнення високого рівня реалізації продуктивності 

культури необхідно за рахунок технологічних і агротехнічних заходів 

вирощування забезпечити посіви протягом вегетаційного періоду необхідною 

кількістю та оптимальним співвідношенням факторів навколишнього 

середовища (теплом, світлом, водою, поживними речовинами, повітрям), 

дефіцит кожного з них є обмежуючим чинником, який істотно впливає на 
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інтенсивність ростових і продукційних процесів. У зв’язку з цим, важливого 

значення набуває також дослідження закономірностей формування врожаю, 

визначення критичних фаз під час вегетативного і репродуктивного розвитку 

рослин та вивчення факторів, які особливо впливають на процеси росту в 

умовах регіону.  

За кліматичними умовами північна частина Степу України 

характеризується нестійким і недостатнім зволоженням. За період вегетації 

амаранту (травень – вересень) в цьому регіоні випадає близько 200–220 мм 

дощу. Однак, у багатьох випадках опадів буває значно менше. Іноді 

спостерігається їхня недостатність у період сівба – сходи, часто у фазі 

стеблування рослин та під час утворення і формування генеративних органів, а 

також нерівномірність їх розподілу найчастіше спостерігається у другій 

половині вегетації, коли відбувається запліднення квіток, утворення, налив та 

дозрівання зерна. 

Одним із найважливіших критичних періодів для рослин, як правило, є 

період сівба – сходи, від якого залежить формування оптимальної густоти 

рослин та загальної продуктивності посіву. Для моделювання оптимальних 

параметрів процесу проростання потрібно створити для насіння кожного виду 

рослин оптимальні умови, забезпечити в ґрунті найкраще співвідношення 

факторів навколишнього середовища – води, тепла і повітря. 

Основним обмежуючим чинником в регіоні під час сівби пізніх ярих 

зернових культур, до яких належить і амарант, за умови природного 

забезпечення факторами середовища, є вода. Сухе насіння містить лише 

зв’язану воду, яка практично не приймає участі в обміні речовин. Тому, перш 

ніж почнеться проростання насіння, залежно від видових і сортових 

особливостей, воно повинно поглинути певну кількість води, необхідну для 

активації ферментів в клітинах зародку і ендосперму та створення потрібних 

умов для проходження біохімічних реакцій з розщеплення складних органічних 

сполук. Більш прості продукти, одержані внаслідок розкладу запасних речовин 
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ендосперму насіння, використовуються для утворення нових клітин пагону і 

корінців, а також як енергетичний матеріал для процесів дихання. 

Поглинання води, при набубнявінні насіння, залежить від властивості 

його оболонок та хімічного складу запасних поживних речовин. Відомо, що 

багате на білки насіння бобових культур поглинає від 75 (вика) до 145 % 

(конюшина червона) вологи відносно маси насіння, тонконогових – від 25 

(просо) до 76 % (овес), капустяних – від 51 (ріпак) до 68 % (редька олійна). 

Найбільшими показниками поглинання води при набубнявінні відрізняється 

насіння льону (161 %) і цукрових буряків (168 %), що зумовлюється значним 

поглинанням води їх оболонками, багатими на слизоподібні  поліцукриди [82]. 

З метою визначення поглинальної здатності насіння амаранту 

волотистого зернового (американський сортозразок R-158) і кормового 

призначення (сорт Атлант, власник Інститут кормів і сільського господарства 

Поділля НААН) нами проведений ряд лабораторних дослідів. Вивчення 

динаміки бубнявіння насіння в початковий період органогенезу проводили в 

спеціальних ємностях для проростання термостатним методом при температурі 

+20 
о
С. В кожному варіанті досліду в цих ємностях розміщували по 1000 

насінин амаранту, з яких для визначення динаміки поглинання води перші пів 

доби відбирали по 100 шт. насінин культури через кожні 2 години, а наступні 

визначення – через 12 і 24 години. Підрахунок енергії проростання насіння 

здійснювали через 3 доби (72 години), а лабораторну його схожість – через 7 

діб (168 годин). Досліди закладали в чотириразовій повторності (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Поглинальна здатність, енергія проростання і лабораторна схожість 

насіння амаранту волотистого 

Сорт 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Тривалість поглинання води насінням, 

години Енергія 

проростання 

насіння, % 

Лабораторна 

схожість 

насіння, % 

2 4 6 8 10 12 24 48 

кількість поглинутої води до маси 

насіння, % 
R-158 0,6 26 37 43 52 61 67 75 81 39 84 

Атлант 0,6 7 10 16 23 32 38 47 62 27 78 
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Перед закладкою досліду насіння зразків амаранту волотистого містило 

11 (сорт Атлант) і 12 % (сортозразок R-158) зв’язаної води. Лабораторні 

дослідження показали, що насіння сортів амаранту мало різну потребу у 

кількості води для активації процесів проростання. Більшою інтенсивністю і 

загальною здатністю поглинання води відрізнялось біле насіння сортозразка   

R-158, яке за 12, 24 і 48 годин після зволоження поглинуло води відповідно в 

1,8; 1,6 і 1,3 раза більше, ніж насіння чорнозерного сорту Атлант, що 

зумовлювалось, на наш погляд, різною товщиною і проникністю насінних 

оболонок. Разом з тим, насіння сортозразка R-158 мало кращі показники енергії 

проростання (на 12 %)  і  лабораторної схожості (на 6 %).  

Вибір строку сівби – одне із найважливіших питань вирощування любої 

сільськогосподарської культури. Тепло навесні в північній частині Степу під 

час сівби пізніх ярих культур не є обмежуючим фактором для проростання 

насіння. Потрібні температурні показники для конкретної культури 

обґрунтовано добирають виходячи з біологічних її особливостей та регулюють, 

як правило, строками сівби. 

За багаторічними метеорологічними даними Комісарівської метеостанції 

(П’ятихатський район, Дніпропетровська область) стійкий перехід 

середньодобової температури повітря через 10 
о
С відмічається в середині ІІ 

декади квітня, а через 15 
о
С – в кінці І декади травня. Перехід до стійких 

значень середньої добової температури повітря вище 10 
о
С,  як правило, 

співпадає з початком інтенсивного росту більшості рослин та середніми 

строками сівби теплолюбних культур. Середня тривалість періоду з 

температурами повітря вищими 10 
о
С у регіоні становить 165 діб при сумі 

температур (вище 10 
о
С)  2880 

о
С [2]. 

За даними А. В. Фісюнова, насіння дикорослих представників родини 

Амарантових (Amaranthaceae), які найбільш поширені в степовому регіоні 

України – щириці звичайної (Amaranthus retroflexus L.),  лободової (A. blitoides 

S. Wats.) і білої (A. albus L.) характеризуються широким температурним 

діапазоном проростання. Мінімальна температура початку проростання насіння 
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щириці звичайної і лободової, як правило, становить 6–8 
о
С, а щириці білої – 8–

10 
о
С. Максимальна температурна межа можливого проростання насіння цих 

видів щириці складає 50–52 
о
С, що на 16–20 

о
С більше ніж у насіння ярих 

ячменю і пшениці. Сходи дикорослих видів амаранту можуть з’являтися з 

глибини ґрунту від 3 (щириця звичайна) до 8 см (щириці лободова і біла) [400]. 

Культурні види амаранту належать до теплолюбних культур і мають 

високі вимоги до теплового режиму, особливо в період сівба – сходи. 

Недотримання строків сівби призводить до часткової, а в окремих випадках і до 

повної втрати врожаю. У разі ранніх строків сівби при достатній зволоженості 

ґрунту і ліміті тепла, насіння тривалий час не проростає, на процеси дихання 

витрачається частина запасних органічних речовин, крім того, при 

набубнявінні, поряд з проникненням води у насіння, водночас з нього в ґрунт 

виділяються вуглеводи, які залишаються навколо насіння, що створює 

можливість його ураження пліснявими грибами. Як наслідок, затримка з 

появою сходів може призвести до загибелі частини насіння. З іншого боку, 

одержання сходів при пізніх строках сівби, особливо дрібнонасінних культур, 

до яких належить і амарант, у регіоні досить проблематичне через надто 

швидке пересихання верхнього шару ґрунту. 

Рекомендації дослідників щодо початку сівби амаранту у різних 

ґрунтово-екологічних зонах мають широкий температурний діапазон. За 

даними досліджень І. М. Магомедова, одержаними в Російській Федерації, 

прогрівання ґрунту до 9–10 
о
С під час сівби амаранту волотистого є достатнім 

для одержання своєчасних і дружних сходів [225].  

В умовах західного Лісостепу України кращим для одержання повних 

сходів і найбільшої урожайності зеленої маси і зерна виявився строк за сівби 

амаранту через 10–20 діб після переходу середньодобової температуру повітря 

через позначку 5 
о
С  [340].  

За результатами досліджень Кримського СГІ, найбільша урожайність 

зеленої маси (82 т/га) амаранту на зрошенні формується за сівби при 

прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 10 
о
С. За сівби насіння при прогріванні 
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ґрунту на глибині 10 см до 17 
о
С тривалість періоду сівба – сходи 

скорочувалась у два рази і становила 8–10 діб, урожайність зменшувалась на  

9,4 %, а забур’яненість посіву – збільшувалась на 35 % [273].  

Американські дослідники L. Weber та C. Kaufman пропонують сіяти 

амарант за умови прогрівання грунту на глибині загортання насіння до 15–18 
о
С  

[502]. 

Використовуючи багаторічні метеорологічні показники та результати 

експериментальних досліджень, одержаних в інших ґрунтово-екологічних 

зонах, можна теоретично визначити межі оптимальних строків та тривалість 

періоду сівби амаранту волотистого в умовах північної частини Степу України 

(табл. 3.4). 

Багаторічні метеорологічні показники середньодобових температур 

повітря і стійкого прогрівання ґрунту на глибині 5 см за період квітень – 

травень в зоні проведення досліджень мають тенденцію поступового 

підвищення за часом. Нижня межа допустимих строків сівби амаранту, при 

яких можливе одержання сходів, є стійке прогрівання ґрунту до 10 
о
С на 

глибині 5 см, що спостерігається, як правило, за середньодобових показників 

температури повітря 9,7 
о
С та надходить, за багаторічними даними, в середині 

другої декади квітня (16 квітня). 

Таблиця 3.4 

Динаміка наростання середньої багаторічної добової температури ґрунту і 

повітря у весняний період (за даними Комісарівської метеостанції) 

Середньодобова 

температура, 
о
С 

Дати настання температур 

02.04 16.04 21.04 06.05 15.05 24.05 

Ґрунт на глибині  

5 см 
5,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 

Повітря 3,4 9,7 11,8 13,9 16,5 18,6 

 

Проте, діапазон температур прогрівання ґрунту, які забезпечують 

одержання своєчасних і дружних сходів, за умови наявності вологи у посівному 

шарі, становить 12–18 
о
С, що співпадає з багаторічними показниками 

середньодобової температури повітря від 11,8 до 16,5 
о
С та настає в середньому 
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від 21 квітня до 15 травня. Тобто, теоретично визначений за багаторічними 

метеорологічними умовами оптимальний строк сівби амаранту волотистого в 

північній частині Степу триває з початку третьої декади квітня до середини 

травня і може становити близько 25 діб. 

З метою визначення оптимальних параметрів глибини загортання насіння 

амаранту в 1993–1995 рр. нами були проведені модельні дрібноділянкові 

польові досліди. Насіння амаранту сортозразка R-158 висівали на глибину 2, 4, 

6, 8 і 10 см. Після вирівнювання і прикочування поверхневого шару ділянки 

зубчасто-кільчастим котком, на поверхні ґрунту спеціальним маркером 

позначали боріздки відповідної глибини (2, 4, 6, 8, 10 см) довжиною 2,0 м, на 

дні яких вручну рівномірно розміщували по 100 насінин амаранту. Ширина 

міжрядь дорівнювала 45 см. Насіння в боріздках присипали вологим шаром 

ґрунту до рівня поверхні. Після сівби половину засіяної площі ділянки 

впоперек сівби прикочували зубчасто-кільчастим котком. Облікова площа 

ділянки становила 4,5 м
2
 при чотириразовій повторності. В досліді визначали 

польову схожість насіння, тривалість періоду сівба – сходи та здійснювали 

фенологічні спостереження і біометричні виміри рослин протягом вегетації від 

появи сходів до фази цвітіння. 

Дослід закладали в 1993, 1994 і 1995 рр. після випадання дощу відповідно 

20 (22,1 мм), 15 (9,7 мм) і 22 (15,5 мм) травня. Запаси продуктивної вологи у 

шарі ґрунту 0–10 см на час сівби амаранту становили відповідно 15,8; 12,3 і  

13,5 мм. Температура ґрунту на глибині 5 см по роках варіювала неістотно і 

знаходилась в межах 17,0 (1994 р.) – 19,3 
о
С (1995 р.). 

У своєму розвитку рослини амаранту, як і інших культур, залежать від 

суми ефективних температур (СЕТ). СЕТ якоїсь із діб вираховують 

відніманням показника базової ефективної температури для культури певного 

виду (коли розпочинається її розвиток) від середньодобової температури. 

Базовою ефективною температурою повітря для амаранту вважається 

середньодобова температура 10 
о
С. 
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Дослідженнями встановлено, що повні сходи амаранту волотистого з 

глибини 2 і 4 см на фоні застосування допосівного прикочування, в середньому 

за роки досліджень, відмічено відповідно на 7 і 10-у добу після сівби і 

потребувало для цього суми ефективних температур відповідно 70,9 і 92,3 
о
С. 

Збільшення глибини загортання до 6–10 см призводило до подовження 

тривалості періоду сівба – сходи на 2–10 діб та потребувало для появи сходів 

додаткової суми ефективних температур від 17,5 до 73,3 
о
С (табл. 3.5). 

Глибина загортання насіння істотно впливала і на польову схожість 

насіння амаранту. Найбільшу польову схожість (65,3 %), у середньому за 1993–

1995 рр., мало насіння висіяне на глибину 2 см. Збільшення глибини загортання 

насіння від 4 до 8 см призводило до зниження цього показника на 5,0–48,0 %. З 

глибини 10 см сходи амаранту було одержано лише у 3,7–5,3 % насіння. 

При вирощуванні дрібнонасінних культур у традиційних технологіях 

обов’язковим агротехнічним прийомом є прикочування. Допосівне 

прикочування ґрунту кільчасто-зубчатими котками забезпечує оптимальне 

ущільнення насіннєвого ложе, що сприяє рівномірному розміщенню насіння та 

кращому притоку вологи по капілярах з нижніх шарів ґрунту в зону його 

розміщення. 

Застосування в досліді такого агротехнічного заходу як післяпосівне 

прикочування певною мірою впливало на інтенсивність появи сходів, що 

зумовлювалось кращим контактом насіння з ущільненим посівним шаром 

ґрунту та призводило до більш інтенсивного набубнявіння і проростання. Так, 

наприклад, найбільш суттєве скорочення тривалості періоду сівба – сходи (на   

2 доби) та збільшення польової схожості насіння амаранту волотистого (на 6,4–

8,0 %) відмічено при застосуванні післяпосівного прикочування ґрунту за 

загортання насіння на глибину 2–4 см. Проведення цього агрозаходу після сівби 

насіння амаранту волотистого на більшу глибину (6–10 см) мало менший вплив 

як на величину показника польової схожості, так і на тривалість періоду від 

сівби до появи сходів, що зумовлювалось, на наш погляд, меншим ступенем 

ущільнення глибшого шару ґрунту. 
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Таблиця 3.5  

Польова схожість насіння амаранту волотистого, сума ефективних температур і тривалість періоду сівба – сходи 

залежно від  глибини загортання та прикочування 

Глибина 

загор-

тання 

насіння, 

см (А) 

Прикочування 

ґрунту (В) 

Польова схожість насіння, % 
Сума ефективних температур 

повітря (вище 10 
 о
С), 

о
С за період  

Тривалість періоду сівба –  сходи, 

діб 

1993 р. 1994 р. 1995 р. 
серед-

нє 
1993 р. 1994 р. 1995 р. 

серед-

нє 
1993 р. 1994 р. 1995 р. 

серед-

нє 

2 допосівне 72 59 65 65,3 42,3 87,5 82,8 70,9 7 9 6 7 

до- і післяпосівне 78 64 73 71,7 31,7 77,7 57,5 55,6 5 7 4 5 

4 допосівне 65 55 61 60,3 57,3 98,7 121,0 92,3 10 11 9 10 

до- і післяпосівне 71 62 66 66,3 48,1 87,5 96,3 77,3 8 9 7 8 

6 допосівне 47 41 44 44,0 70,4 111,2 147,8 109,8 12 13 11 12 

до- і післяпосівне 51 46 48 48,3 64,1 107,4 133,9 101,8 11 12 10 11 

8 допосівне 19 16 17 17,3 88,3 115,9 172,8 125,7 13 15 14 14 

до- і післяпосівне 21 17 19 19,0 81,6 112,3 161,5 118,5 12 14 13 13 

10 допосівне 2 3 6 3,7 110,7 122,1 199,8 144,2 17 18 17 17 

до- і післяпосівне 4 5 7 5,3 110,7 122,1 199,8 144,2 17 18 17 17 

НІР05 

А 2,38 2,41 2,11 – – – – – – – – – 

В 1,51 1,53 1,33 – – – – – – – – – 

АВ 3,37 3,41 2,98 – – – – – – – – – 
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Дослідження росту і розвитку рослин амаранту волотистого у період сходи 

– цвітіння показало, що глибина загортання насіння при сівбі є одним із 

найважливіших елементів технології, а її вплив на рослини спостерігається 

протягом всього періоду вегетації (табл. 3.6). 

Встановлено, що такий елемент технології як глибина загортання насіння 

істотно впливає не тільки на тривалість періоду сходи – цвітіння, але й на 

рівень біометричних показників рослин. Так, наприклад, збільшення глибини 

загортання насіння від 2 до 10 см сприяло продовженню періоду вегетації 

рослин від появи сходів до цвітіння волотей у середньому за три роки на 15–

17 діб та потребувало для настання фази цвітіння додаткової акумуляції суми 

ефективних температур від 199,5 до 217,7 
о
С. Одночасно у рослин амаранту 

волотистого відмічено суттєве зменшення інтенсивності ростових процесів. 

Найбільший приріст висоти (1,6–1,7 см/добу) і маси (0,87–0,93 г/добу) 

відмічено у рослин за мілкого (2 см) загортання насіння. 

За умови глибокого (10 см) загортання насіння інтенсивність формування 

лінійного приросту і вегетативної маси у рослин зменшувалась відповідно в 

2,5–2,7 і 3,0–3,2 раза. Разом з тим, незважаючи на подовження тривалості 

періоду сходи – цвітіння, при збільшенні глибини загортання насіння від 2 до 

10 см на фоні застосування до- і післяпосівного прикочувань, у рослин 

амаранту волотистого зменшувались висота рослин (на 9,1–51,0 %), довжина 

волоті (на 9,7–59,1 %), кількість сформованих листків (на 8,9–52,9 %) і площа 

корисної асиміляційної поверхні (на 9,6–59,0 %). 

Вибір площі живлення рослин – одне із найбільш важливих питань 

вирощування любої сільськогосподарської культури. Від його правильного 

вирішення залежить не тільки рівень і якість урожаю, але й можливість 

механізації технологічного процесу, а значить і витрати праці на одиницю 

продукції. У посівах з різною щільністю травостою складаються і різні умови 

забезпечення рослин необхідними факторами довкілля (волога, елементи 

живлення, світло), що опосередковано впливає на поглинання рослинами 

фізіологічно активної радіації, інтенсивність процесів фотосинтезу і дихання, а 

як наслідок, змінюється архітектоніка рослин, елементи структури врожаю. У 

випадку надмірного зрідження посівів виключається можливість отримання 

високих врожаїв, що зумовлюється, як правило, нездатністю рослин повною 

мірою компенсувати нестачу поліпшенням показників елементів структури їх 

індивідуальної продуктивності. 
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Таблиця 3.6 

Біометричні показники рослин амаранту волотистого у фазі цвітіння залежно від глибини загортання насіння і 

прикочування, 1993–1995 рр. 

Глибина 

загортання 

насіння,  

см (А) 

Прикочування 

ґрунту (В) 

Тривалість 

періоду сходи –

цвітіння, діб 

Сума 

ефективних 

температур 

повітря, 
о
С 

Висота 

рослин, см 

Довжина 

волоті,  

 см 

Маса, г Листя на 1 рослину 

рослини волоті 
кількість, 

шт. 
площа, см

2
 

2 
допосівне 52 463,7 83,5 21,3 45,0 12,3 33 754,0 

до- і післяпосівне 50 445,5 86,3 21,5 46,5 12,5 34 758,3 

4 
допосівне 54 480,6 76,0 18,0 41,3 11,0 31 685,3 

до- і післяпосівне 52 461,8 78,5 18,5 42,0 11,3 30 668,5 

6 
допосівне 57 509,2 67,3 14,5 36,3 9,5 27 564,0 

до- і післяпосівне 56 498,5 68,5 15,3 36,5 9,3 27 562,3 

8 
допосівне 62 553,4 56,0 10,5 28,0 7,3 22 462,5 

до- і післяпосівне 62 553,4 56,5 10,3 28,3 7,5 21 456,0 

10 
допосівне 67 663,2 42,5 6,5 19,5 4,8 16 309,3 

до- і післяпосівне 67 663,2 42,3 6,0 19,0 4,8 16 311,5 

  НІР05 

А – – 1,53–2,61 0,55–0,88 1,21–1,59 0,39–0,64 0,99–1,22 25,53–29,64 

В – – 0,97–1,65 0,35–0,56 0,76–1,00 0,25–0,40 0,63–0,77 16,15–18,75 

АВ – – 2,16–3,69 0,78–1,25 1,71–2,23 0,55–0,90 1,40–1,72 36,11–41,92 
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За умови нераціонального розміщення на площі, або надмірного загущення 

посіву, рослини неефективно використовують сонячне світло, вологу та 

поживні речовини ґрунту, внаслідок чого також спостерігається зниження 

загальної продуктивності посіву. 

 З метою розробки елементів технології вирощування в 1993–1995 рр. 

перед нами було поставлено також завдання експериментально визначити 

оптимальні норми висіву та ефективні схеми розміщення рослин амаранту 

волотистого на площі для формування високопродуктивних посівів при 

використанні на зелену масу і зерно. У польовому досліді використовували 

американський сортозразок амаранту волотистого R-158 і застосовували 

суцільний рядковий (15 см) і широкорядні (45 і 70 см) способи сівби за норми 

висіву 0,75; 1,0; 1,25 і 1,5 кг/га схожих насінин. Мінеральні добрива дозою 

N40P40K40 вносили під передпосівну культивацію. Облікова площа суцільних і 

широкорядних ділянок дорівнювала відповідно 90 і 105 м
2
 при триразовій 

повторності. Попередником в дослідах була пшениця озима на зерно. 

Агротехнічні умови, крім тих, що вивчали, були загальноприйняті в зоні для 

вирощування дрібнонасінних культур пізнього строку сівби.  

У 1993, 1994 і 1995 рр. амарант волотистий висівали відповідно 21, 16 і 23 

травня після випадання напередодні 22,1; 9,7 і 15,5 мм дощу. Запаси 

продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–10 см на час сівби становили відповідно 

15,8; 12,3 і 13,5 мм. Температура ґрунту на глибині 5 см на час сівби по роках 

істотно змінювалась і знаходилась в межах від 13,7 (1995 р.) до 21,1
 о

С 

(1993 р.). 

Сходи амаранту на широкорядних (45 і 70 см) посівах у середньому за 

три роки відмічено на 7 добу після сівби, що потребувало для їх появи 

накопичення СЕТ (вище 10
 о

С) 62,2
 о

С. На ділянках суцільного рядкового 

(15 см) способу сівби повні сходи амаранту волотистого з’являлися на 1–2 доби 

пізніше порівняно з широкорядними посівами, що потребувало додаткової 

акумуляції СЕТ від 12,9 до 21,4
 о

С. Різниця в часі появи сходів амаранту за 

різних способів сівби зумовлена, на наш погляд, більш щільним розміщенням 
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дрібного насіння в рядках широкорядних посівів, що дало можливість 

проросткам амаранту дещо легше і швидше прорости через посівний шар 

ґрунту. 

Оцінка польової схожості насіння амаранту у нашому досліді показала, 

що в умовах природного зволоження на посівах зі звичайним рядковим (15 см) 

способом сівби її показник був дещо нижчим, ніж на широкорядних (45 і 70 см) 

і в середньому по способу сівби становив близько 49,8 % (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вплив норми висіву і способу сівби на польову схожість насіння та густоту 

рослин амаранту волотистого в період сходів 

Норма висіву 

(В) 
Польова схожість насіння, % 

Густота рослин в період сходів,  

тис. шт./га 

кг/га 
млн 

шт./га 
1993 р. 1994 р. 1995 р. середнє 1993 р. 1994 р. 1995 р. середнє 

Суцільний рядковий, 15 см (А) 

0,75 1,25 51 37 42 43 638 463 525 542 

1,0 1,67 55 40 46 47 919 668 758 785 

1,25 2,08 60 45 51 52 1248 936 1060 1081 

1,50 2,50 64 50 56 57 1600 1250 1400 1417 

Широкорядний, 45 см 

0,75 1,25 54 41 47 47 675 513 588 592 

1,0 1,67 59 47 50 52 985 785 835 868 

1,25 2,08 63 52 56 57 1310 1082 1165 1186 

1,50 2,50 66 54 58 59 1650 1350 1450 1483 

Широкорядний, 70 см 

0,75 1,25 58 43 50 50 725 538 625 629 

1,0 1,67 63 51 54 56 1052 852 902 935 

1,25 2,08 67 57 60 61 1394 1186 1248 1276 

1,50 2,50 69 59 62 63 1725 1475 1550 1583 

НІР05 

А 1,53 1,39 1,42 1,39–1,53 – – – – 

В 1,77 1,60 1,64 1,60–1,77 – – – – 

АВ 3,07 2,78 2,83 2,78–3,07 – – – – 

 

Одержані результати підрахунків кількості сходів амаранту волотистого 

свідчать, що незалежно від способу сівби, зі збільшенням норми висіву його 

насіння спостерігається тенденція до підвищення його польової схожості. Так, 

збільшення норми висіву від 0,75 до 1,5 кг/га сприяло підвищенню його 

польової схожості на суцільних рядкових (15 см) посівах в середньому на 14 %, 

а на широкорядних з міжряддями 45 і 70 см – відповідно на 12 і 13 %, що 
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дозволило збільшити густоту сходів амаранту в 2,5–2,6 раза. Зазначимо, що на 

польову схожість насіння також істотно впливав і спосіб його розміщення на 

площі. Так, наприклад, при однаковій найменшій нормі висіву (0,75 кг/га) 

польова схожість на суцільному рядковому (15 см) посіві в середньому за роки 

досліджень становила 43 %, а при більш густому розміщенні насінин у рядку в 

широкорядних (45 і 70 см) посівах відмічено збільшення показника польової 

схожості відповідно на 4 і 7 %. Аналогічна закономірність проявлялась на 

суцільних рядкових і широкорядних посівах також і при інших нормах висіву 

насіння. 

Спостереження за розвитком амаранту протягом вегетації показали, що 

його рослини, незалежно від способу сівби і норми висіву насіння, в початкові 

фази свого розвитку після появи сходів відрізнялись уповільненим ростом. 

Спочатку на поверхні ґрунту з’явились сім’ядольні листочки ростків, які 

протягом трьох–чотирьох діб перетворились на листочки шириною 2–3 мм і 

довжиною 4–5 мм. Диференціація стебла у рослин на міжвузля й зачатки 

листків проходила після появи двох справжніх листків. На початку 

вегетативного розвитку суттєвих відмінностей у тривалості періодів та часі 

настання фенологічних фаз у рослин амаранту волотистого за різного розміру і 

форми площі живлення окомірно не спостерігалось. Проте, починаючи з фази 

появи волотей, неоднакові умови вирощування посівів, зумовлені різним 

розміщенням рослин та різною їх густотою стояння на площі, певною мірою 

впливали на тривалість міжфазних періодів та терміни настання фаз розвитку. 

Так, за сівби амаранту суцільним рядковим (15 см) способом з найменшою 

ваговою нормою (0,75 кг/га схожих насінин) відмічена найменша тривалість 

міжфазних періодів (в межах норми висіву), а фази стеблування рослин, поява 

волоті,  цвітіння, утворення насіння та воскова його стиглість, в середньому за 

роки досліджень, настали відповідно на 15, 36, 50, 74 і 110 добу після сходів і 

потребували для настання суми ефективних температур 123,1; 301,8; 460,5; 

693,2 і 948,4 
о
С відповідно. Разом з тим, на широкорядних посівах, за такої ж 

норми висіву, тривалість міжфазних періодів під час стеблування – воскова 
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стиглість зерна взагалі  подовжувалась від трьох до п’яти діб, що потребувало 

додаткової акумуляції СЕТ від 27,4 до 45,2
 о

С. Збільшення норми висіву від 

0,75 до 1,5 кг/га схожих насінин, незалежно від способу сівби, призводило до 

скорочення періоду вегетації від сходів до укісної стиглості рослин (фаза 

цвітіння) на 1–3, а до воскової стиглості зерна – на 2–4 доби. 

Фенологічні дослідження показали, що амарант волотистий чутливо 

реагує на зміну навколишнього середовища, а швидкість проходження фаз 

органогенезу у нього в роки з різними погодними умовами відзначається 

різною інтенсивністю. Так, недостатня кількість опадів в окремі періоди росту 

рослин на фоні підвищених температур сприяла прискореному розвитку 

амаранту волотистого. Це особливо чітко проявилось у 1994 р. (гідротермічний 

коефіцієнт за Г. Т. Селяніновим періоду сходи – цвітіння дорівнював 0,84, 

тобто умови недостатнього зволоження), коли тривалість періоду сходи – 

цвітіння у амаранту волотистого була найкоротша і залежно від способу сівби 

та норми висіву становила 48–50 діб. Понижені температури з сприятливим 

рівнем зволоження (1993 р), ГТК цього періоду вегетації дорівнював 1,27 

(тобто умови доброго зволоження), навпаки, зумовлювали затримку розвитку 

рослин, що подовжувало їх вегетацію від 4 до 10 діб. Одержані  нами 

результати фенологічних досліджень розвитку амаранту погоджуються з 

даними ряду авторів, які одержали аналогічні результати в інших ґрунтово-

кліматичних умовах [54, 69]. 

Інтенсивність формування вегетативної маси кормовими культурами має 

важливе значення у кормовиробництві. Розкриття закономірностей росту і 

накопичення зеленої і абсолютно сухої маси та визначення її поживності, дає 

можливість вірно визначити оптимальні строки використання цієї культури у 

системі виробництва кормів. 

Біометричні виміри лінійного росту рослин амаранту протягом вегетації 

показали, що в початковий період (сходи – стеблування, 14–15 діб після повних 

сходів) темпи приросту висоти рослин були дещо більшими на широкорядних 

(45 і 70 см) посівах, проте, чіткість відмінностей між прийомами, що вивчались, 
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при цьому не спостерігалась. У період початку гілкування рослин (через 29–30 

діб після повних сходів), коли рослини уже вступають в конкуренцію за 

життєво необхідні фактори екологічного середовища (світло, вологу, елементи 

живлення), темпи середньодобового лінійного приросту на ділянках з більш 

високими нормами висіву (1,25–1,50 кг/га) були дещо більшими, ніж на 

ділянках з висівом 0,75–1,0 кг/га, незалежно від способу сівби (табл. 3.8, 

дод. В.1). 

У подальшому, в період цвітіння – утворення зерна, у рослин амаранту 

волотистого відмічалась вища інтенсивність лінійного приросту на ділянках з 

меншими нормами висіву (0,75–1,0 кг/га), як при широкорядному способі сівби 

з міжряддями 45 і 70 см, так і суцільному рядковому. При більших нормах 

висіву та, як наслідок, і густоті стояння, рослини в цей період були дещо в 

гірших умовах забезпечення вологою, елементами живлення та освітлення. 

Найбільші показники лінійного приросту у рослин амаранту волотистого 

залежно від розміру і форми площі живлення відмічено за широкорядного (45 і 

70 см) способу сівби. 

Таблиця 3.8 

 

Середньодобовий лінійний приріст рослин амаранту волотистого залежно 

від норм висіву і способів сівби (1993–1995 рр.), см/добу 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Міжфазні періоди 

сходи – 

стеблу-

вання 

стеблу-

вання –

гілкування 

гілкування 

– поява 

волотей 

поява 

волотей  –

цвітіння 

цвітіння –

утворення 

зерна 

утворення 

зерна –

воскова 

стиглість 

Суцільний 

рядковий,  

15 см 

0,75 0,37 1,68 1,30 2,69 1,25 0,07 

1,0 0,39 1,77 1,47 2,74 1,20 0,05 

1,25 0,41 1,86 1,65 3,02 1,18 0,05 

1,50 0,41 1,96 1,57 2,85 1,02 0,03 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 0,37 1,84 1,93 2,73 1,28 0,09 

1,0 0,36 1,97 1,98 2,98 1,31 0,07 

1,25 0,37 2,05 2,17 2,62 1,18 0,04 

1,50 0,36 2,17 1,97 2,47 1,16 0,04 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 0,34 2,01 2,13 2,79 1,08 0,06 

1,0 0,36 2,12 2,18 3,05 1,06 0,05 

1,25 0,39 2,23 2,33 2,57 1,01 0,04 

1,50 0,37 2,40 2,15 2,33 0,98 0,03 
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Залежно від проходження фаз органогенезу в дослідах встановлені 

особливості в темпах формування лінійного приросту надземної частини у 

рослин амаранту волотистого протягом вегетації. Найменший середньодобовий 

лінійний приріст у його рослин на початку вегетації відмічено в період сходи – 

стеблування (1–15 діб після сходів), який незалежно від способу і норми висіву, 

становив 0,37–0,39 см, що було зумовлено більш інтенсивним ростом і 

формуванням у цей період підземної частини рослин – кореневої системи. 

У подальшому, у амаранту волотистого відмічено два періоди 

інтенсивного росту – під час подовження стебла і утворення гілок першого 

порядку (міжфазний період стеблування – гілкування) та від часу появи 

волотей, їх росту до цвітіння (міжфазний період поява волотей – цвітіння). У ці 

періоди середньодобові лінійні прирости рослин у висоту були найбільші і 

залежно від розміру і форми площі живлення становили відповідно 1,68–2,40 і 

2,39–3,05 см.  

Зазначимо, що розгалуження стебла і утворення гілок першого порядку у 

рослин спостерігалось лише за суцільного рядкового (15 см) способу сівби і 

найменших (0,75–1,0 кг/га) норм висіву насіння. Наприкінці вегетації, після 

утворення зерна, в період його дозрівання ростові процеси у рослин майже 

припинились. Середньодобовий лінійний приріст рослин у період утворення 

зерна – воскова стиглість дорівнював лише 0,03–0,09 см. 

Висота рослин амаранту волотистого під час збирання на зелений корм 

(фаза початок цвітіння волотей) за суцільного способу сівби залежно від норми 

висіву насіння змінювалась від 76,2 до 82,7, а за широкорядних способів (45 і 

70 см) – від 82,3 до 90,2 см. Зазначимо, що збільшення показника висоти 

рослин у цей період на суцільних рядкових (15 см) і широкорядних (45 см) 

посівах спостерігалось при збільшенні норми висіву насіння від 0,75 до 1,25, а 

на широкорядних (70 см) – лише при збільшенні норми висіву від 0,75 до 

1,0 кг/га. У подальшому, перед збиранням амаранту волотистого на зерно (фаза 

воскової стиглості зерна) висота його рослин за суцільного способу сівби 

змінювалась від 107,2 до 112,8 см, а на широкорядних (45 і 70 см) посівах – від 

109,4 до 122,4 см. 
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Важливим господарсько-цінним показником, який характеризує кормові 

культури, є інтенсивність накопичення надземної маси. За даними ряду авторів, 

амаранту характерне швидке накопичення вегетативної маси [75, 300, 438]. 

Одержані нами результати досліджень показали, що амарант волотистий на 

початку вегетації має невелику листкову поверхню і в зв’язку з цим 

абсолютний приріст вегетативної маси його рослин є відносно незначним. Крім 

того, всі сформовані в процесі фотосинтезу органічні речовини у цей час, як 

правило, використовувалися для утворення кореневої системи і листкового 

апарату. 

Відмічено, що швидкість утворення амарантом волотистим вегетативної 

маси певною мірою залежала від фази розвитку його рослин. Наприклад, 

середньодобовий приріст маси рослин амаранту волотистого на ділянках 

суцільного рядкового (15 см) способу сівби за мінімальної (0,75 кг/га) норми 

висіву в період сходи – гілкування (1–29 доба після сходів) становив лише   

22,2 г/м
2
, а в період гілкування – поява волотей (30–36 доба) інтенсивність 

приросту його маси була у 6,4 раза вища і досягала максимальної величини – 

142,2 г/м
2
 (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Накопичення надземної маси у рослин амаранту волотистого залежно від 

способу сівби і норми висіву насіння (1993–1995 рр.), г/м
2
 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Фази розвитку 

гілкування 
поява 

волотей 
цвітіння 

утворення 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Суцільний 

рядковий,  

15 см 

0,75 665 1518 2431 2893 2945 

1,0 782 1768 2794 3325 3386 

1,25 830 1901 3068 3642 3698 

1,50 868 1953 2781 3295 3354 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 601 1369 2191 2614 2658 

1,0 667 1512 2537 3012 3063 

1,25 785 1773 2802 3310 3345 

1,50 812 1812 2494 2948 2987 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 535 1221 1942 2325 2365 

1,0 645 1464 2299 2712 2772 

1,25 668 1503 2175 2563 2609 

1,50 686 1426 2032 2426 2470 
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Під час утворення генеративних органів (міжфазний період поява волотей 

– цвітіння, 37–50 доба після сходів) у рослин амаранту волотистого 

спостерігалось зменшення темпів росту надземної маси, середньодобовий 

приріст їх маси на ділянках суцільного способу сівби за найменшої норми 

висіву насіння (0,75 кг/га) в цей час становив 65,2 г/м
2
. Найменший 

середньодобовий приріст вегетативної маси (19,3 і 1,4 г/м
2
) амаранту 

волотистого на ділянках цього варіанту спостерігався у рослин після фази 

цвітіння, відповідно в періоди цвітіння – утворення зерна (51–74 доба) і 

утворення зерна – воскова його стиглість (75–110 доба). 

На накопичення вегетативної маси амаранту волотистого також істотно 

впливали як розмір площі живлення рослин, так і її форма. Причому, при 

однаковій нормі висіву кількість накопиченої зеленої маси значно залежала від 

способу розміщення рослин на площі і була більшою при рівномірному їх 

розміщенні. Так, наприклад, якщо зелену масу амаранту з площі 1 м
2
 у фазі 

цвітіння (укісна стиглість), в середньому за роки досліджень, на ділянках 

суцільного рядкового (15 см) способу сівби і норми висіву 0,75 кг/га прийняти 

за 100 %, то на широкорядних посівах з міжряддями 45 і 70 см за такої ж норми 

висіву надземна вегетативна маса з одиниці площі становила відповідно 90,1 і 

79,9 %. В інші фази розвитку рослин (гілкування, поява волотей, утворення 

зерна і його дозрівання) відмічена аналогічна залежність. 

Незалежно від способу сівби, збільшення норми висіву насіння і як 

наслідок – густоти стеблостою, призводило до зменшення індивідуальної маси 

рослин. Так, за суцільного рядкового (15 см) способу сівби і найменшої норми 

висіву (0,75 кг/га) маса 50 рослин амаранту у фазі цвітіння дорівнювала 2642 г. 

Збільшення норми висіву насіння від 0,75 до 1,5 кг/га призводило до зменшення 

маси 50 зелених рослин до 1617 г або на 33,5 %. Аналогічна залежність 

відмічена як в інші фази розвитку, так і в межах інших способів сівби. 

Приріст вегетативної маси (637 і 611 г/м
2
 відповідно) при досягненні 

травостоєм укісної стиглості в суцільних рядкових (15 см) і широкорядних 

(45 см) посівах спостерігався за збільшення норми висіву від 0,75 до 1,25 кг/га, 
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що відбувалось за рахунок збільшення кількості рослин (на 65,2–54,2 %) на 

одиниці площі. У широкорядних посівах (70 см) приріст зеленої маси (на 

357 г/м
2
) у амаранту волотистого відмічено за збирання на зелений корм лише 

при збільшенні норми висіву від 0,75 до 1,0 кг/га, це зумовлювалось 

зменшенням інтенсивності процесів формування вегетативної маси при 

більшому загущенні рослин у рядку. Подальше загущення травостою за 

збільшення норми висіву при вказаних способах сівби призводило до 

зменшення накопичення зеленої маси. 

Враховуючи різний вміст у зеленій масі рослин амаранту волотистого сухої 

речовини залежно від періоду вегетації, агротехнічних прийомів, умов 

зволоження тощо, більш точним показником, який характеризує інтенсивність 

формування посівами біологічної маси протягом періоду вегетації, є динаміка 

накопичення його рослинами абсолютно сухої речовини. 

Визначення вмісту абсолютно сухої речовини у вегетативній масі рослин 

свідчить, що амаранту волотистому характерний досить високий вміст води в 

листостеблових тканинах протягом вегетації від сходів до настання воскової 

стиглості зерна. У фазі гілкування його зелена маса залежно від способів сівби і 

норм висіву насіння містила від 15,2 до 15,9 % сухої речовини (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Динаміка вмісту абсолютно сухої речовини в листостебловій 

масі рослин амаранту волотистого,% (1993–1995 рр.)  
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По мірі росту і розвитку вміст сухої речовини в рослинах амаранту 

волотистого збільшився в середньому по досліду на 1,0–5,2 %. Так, середній 

вміст сухої речовини в надземній частині рослин у фази поява волотей, цвітіння 

і утворення зерна становив відповідно 16,5; 18,4 і 19,5 %. Найбільший середній 

вміст сухої речовини в рослинах амаранту був визначений у фазі воскової 

стиглості зерна і дорівнював 20,7 %. 

Загущення травостою при збільшенні норми висіву від 0,75 до 1,5 кг/га за 

всіх способів сівби призводило до збільшення вмісту абсолютно сухої речовини 

в надземній частині рослин, що зумовлювалось зменшенням у листостебловій 

масі вмісту листя – найбільш обводненої частки рослин. 

Відмічено, що швидкість утворення рослинами абсолютно сухої маси 

більшою мірою залежала від фази розвитку. Наприклад, середньодобовий 

приріст абсолютно сухої маси в посівах амаранту волотистого за норми висіву 

0,75 кг/га на суцільних рядкових (15 см) посівах у період сходи – гілкування 

становив лише 3,4 г/м
2
, а у періоди гілкування – поява волотей і поява волотей 

– цвітіння інтенсивність приросту була відповідно в 7,2 і 4,1 раза більша і 

досягала максимальних величин – 24,5 і 14,1 г/м
2
 (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Накопичення абсолютно сухої маси рослинами амаранту волотистого 

залежно від способу сівби і норми висіву насіння (1993–1995 рр.), г/м
2
 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Фази розвитку 

гілкування 
поява 

волотей 
цвітіння 

утворення 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Суцільний 

рядковий, 15 см 

0,75 102 254 447 516 610 

1,0 121 292 514 645 701 

1,25 127 314 565 707 765 

1,50 135 322 512 639 694 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 93 226 403 507 550 

1,0 103 262 467 584 634 

1,25 107 278 516 645 698 

1,50 126 299 459 572 625 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 83 201 357 451 490 

1,0 100 242 423 530 577 

1,25 104 248 395 497 540 

1,50 106 240 374 459 504 
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Утворення абсолютно сухої речовини посівами амаранту волотистого до 

фази поява волотей за суцільного рядкового (15 см) способу сівби і мінімальної 

норми висіву (0,75 кг/га), в середньому за три роки, становило 41 %, а до фази 

цвітіння (укісна стиглість) – 73,3 % від максимального накопичення в кінці 

вегетаційного періоду. Збільшення абсолютно сухої речовини в суцільних 

рядкових (15 см) посівах за збільшення норми висіву насіння від 0,75 до 

1,5 кг/га, відмічене в усі фази розвитку, відбувалось за рахунок більшої 

кількості рослин на одиниці площі. Аналогічна закономірність накопичення 

посівами абсолютно сухої речовини спостерігалась і на широкорядних (45 і 

70 см) посівах. 

Таким чином, рослини амаранту волотистого за різних норм висіву і 

способів сівби мали неоднакові темпи лінійного і вагового приросту. У 

середньому за роки досліджень (1993–1995 рр.) показники лінійного приросту 

рослин були більші на широкорядних (45 і 70 см) посівах, особливо у ранні 

фази росту і розвитку рослин, а вагового – на суцільних рядкових (15 см) 

посівах за норми висіву 0,75–1,0 кг/га. 

Умови росту і розвитку амаранту протягом вегетації істотно впливають 

на збереження рослин, кормову та зернову продуктивність. Сходи амаранту 

волотистого внаслідок повільного росту на початку ювенільного періоду погано 

переносять недостатнє зволоження при високій температурі, що призводить до 

значного зрідження посівів ще на початку вегетації [74, 182].  

Однією з головних причин випадання рослин и травостої є 

пригнічувальна дія бур’янів, а також дефіцит вологи в ґрунті, яку, як правило, 

краще використовують більш пристосовані дикорослі види [33, 38].  

Наші спостереження за змінами густоти стояння рослин у посівах 

амаранту волотистого протягом вегетації показали, що залежно від способу 

сівби і норми висіву, зрідження його травостоїв відбувається по-різному 

(табл. 3.11). 

Виживаність рослин амаранту протягом  вегетації  показала, що за умови 

дворазового ручного прополювання на суцільних рядкових та двох міжрядних 
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механізованих обробітків ґрунту на широкорядних посівах найсприятливіші 

умови для збереження рослин від фази повних сходів до воскової стиглості 

зерна складалися на суцільних рядкових (15 см) посівах при найменшій нормі 

висіву (0,75 кг/га), де на ділянках варіанту випадіння рослин з травостою було 

найменшим і становило, в середньому за три роки, лише 14,8 %. Цьому, на наш 

погляд, сприяли умови росту й розвитку рослин у зв’язку з більш рівномірним 

їх розміщенням та більш оптимальною площею живлення, яка була створена в 

цих посівах. 

Таблиця 3.11 

Вплив способу сівби і норми висіву насіння на густоту рослин  амаранту 

волотистого протягом вегетаційного періоду, 1993–1995 рр. 

Спосіб сівби 

Норма висіву 
Густота рослин в період, 

тис. шт./га Кількість 

рослин, що 

збереглись, 

% кг/га млн шт./га 
Повні 

сходи 

Воскова 

стиглість 

зерна 

Суцільний 

рядковий, 15 см 

0,75 1,25 542 462 85,2 

1,0 1,67 785 611 77,8 

1,25 2,08 1081 763 70,6 

1,50 2,50 1417 864 61,0 

Широкорядний,  

45 см 

0,75 1,25 592 451 76,2 

1,0 1,67 868 593 68,3 

1,25 2,08 1186 744 62,7 

1,50 2,50 1483 832 58,5 

Широкорядний,  

70 см 

0,75 1,25 629 439 69,8 

1,0 1,67 935 538 57,5 

1,25 2,08 1276 725 56,8 

1,50 2,50 1583 814 51,4 

 

Зміна форми площі живлення на широкорядних (45 і 70 см) посівах за 

однакової норми висіву (0,75 кг/га) призводила до збільшення кількості рослин 

амаранту волотистого, що випали  під час вегетації – відповідно до 23,8 і 

30,2 %. Збільшення норми висіву від 0,75 до 1,5 кг/га за всіх способів сівби 

призводило до підвищення показника випадання рослин  протягом вегетації. 
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При цьому, на суцільних рядкових (15 см) посівах цей показник змінювався від 

14,8 до 39,0 % (тобто на 24,2 %), а на широкорядних (45 і 70 см) – відповідно 

від 23,8 до 41,5 (тобто на 17,7 %) і від 30,2 до 48,6 % (тобто на 18,4 %). 

Таким чином, аналізуючи процес зрідження посівів амаранту 

волотистого, слід зазначити, що краще збереження рослин протягом вегетації 

(85,2 %) спостерігалось на суцільних рядкових (15 см) посівах за найменшої 

норми висіву (0,75 кг/га) насіння. Зміна форми площі живлення за такої ж 

норми висіву на широкорядних (45 і 70 см) посівах призводила до додаткового 

зрідження густоти рослин відповідно на 9,0 і 15,4 %.  

Загущення посівів амаранту волотистого за всіх способів сівби 

зумовлювало збільшення зрідження травостою та певною мірою впливало на 

збереження його рослин. В таких умовах росту і розвитку на виживання рослин 

протягом вегетації дещо сильніше проявляється їх конкуренція за фактори 

навколишнього середовища (вологу, живлення, освітло).  

Амарант волотистий у початкові фази розвитку росте повільно і погано 

конкурує з бур’янами. Однак, ступінь забур’яненості його посівів протягом 

вегетації істотно залежала від способу сівби і норми висіву (табл. 3.12). У 

досліді використовували кількісно-ваговий метод обліку забур’яненості посівів. 

Повітряно-суху масу бур’янів та їх кількісний і видовий склад визначали в два 

терміни: перший – після появи сходів та утворення 2–3 справжніх листків у 

рослин культури, забарвлених пігментом амарантином в червонуватий колір, а 

другий – в період достигання зерна. 

Кількість бур’янів у посівах амаранту волотистого після появи його 

сходів, незалежно від способу сівби і норми висіву, була приблизно однаковою 

і визначалась певною мірою загальним станом забур’яненості дослідної 

ділянки. Кількість бур’янів на одиниці площі ділянок досліду, в середньому за 

1993–1995 рр., змінювалась від 19,7 до 20,7 шт., серед яких дольова частка 

однорічних бур’янів становила 84,1–92,9 %.  
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Таблиця 3.12 

Забур’яненість посівів амаранту волотистого протягом вегетаційного періоду залежно 

від способу сівби і норми висіву, 1993–1995 рр. 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Кількість бур’янів в період повних 

сходів, шт./м
2
 

Повітряно-

суха маса 

бур’янів, 

г/м
2
 

Кількість бур’янів у фазі воскової 

стиглості зерна, шт./м
2
 

Повітряно-

суха маса 

бур’янів, 

г/м
2
 однорічні багаторічні всього однорічні багаторічні всього 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 17,8 2,2 20,0 26,6 4,7 1,1 5,8 102,2 

1,0 17,9 2,4 20,3 26,0 3,7 0,9 4,6 80,7 

1,25 17,8 2,2 20,0 25,9 2,6 0,6 3,2 55,4 

1,50 17,9 2,4 20,3 26,3 2,0 0,4 2,4 40,4 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 17,6 2,2 19,8 25,9 7,7 1,4 9,1 160,6 

1,0 18,3 2,4 20,7 26,6 6,6 1,2 7,8 135,3 

1,25 18,3 2,4 20,7 26,7 5,7 0,8 6,5 109,7 

1,50 17,8 2,5 20,3 26,4 5,1 0,6 5,7 89,2 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 17,8 2,1 19,9 26,0 6,2 1,,2 7,4 125,7 

1,0 18,3 2,3 20,6 26,8 4,3 1,0 5,3 90,8 

1,25 17,4 2,3 19,7 26,3 3,3 0,7 4,0 66,2 

1,50 18,3 2,1 20,4 27,0 2,9 0,5 3,4 52,4 
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За видовим складом багаторічні коренепаросткові бур’яни були 

представлені осотом рожевим або польовим (Cirsium arvense (L.) Scop.) і 

жовтим або шорстким (Sonchus asper (L.) Hill), молочаєм прутовидним 

(Euphorbia waldsteinic (Sojak) Gzer.), берізкою польовою (Convolvulus arvensis 

L.) та пирієм повзучим  (Elytrigia repens L.), а однорічні одно- і дводольні 

бур’яни – мишієм сизим (Setaria glauca L.) і зеленим (Setaria viridis L.), лободою 

білою (Chenopodium album L.), амброзією полинолистою (Ambrosia artemisifolia 

L.) та видами щириці – звичайної (Amaranthus retroflexus L.), лободової 

(A. blitoides S. Wats.) та білої (A. albus L.). 

При дворазовому механічному знищенні бур’янів – ручному 

прополюванні суцільних рядкових посівів (перше – у фазі 3–4-х справжніх 

листків, друге – наприкінці фази гілкування рослин) та двох механізованих 

міжрядних обробітків ґрунту в той же час на широкорядних (45 і 70 см) посівах, 

ефективність знищення бур’янів, в середньому за 1993–1995 рр., становила на 

суцільних рядкових (15 см) посівах 71,0–88,2 %, а на широкорядних (45 і 70 см) 

– відповідно 54,0–71,9 і 62,8–83,3 %.  

Рослини бур’янів на суцільних рядкових посівах за ручного 

прополювання ретельніше знищувались як в міжряддях, так і в рядках 

порівняно з широкорядними. Наприклад, якщо кількість бур’янів на одиниці 

площі суцільного рядкового посіву нормою 0,75 кг/га у фазі достигання зерна 

амаранту волотистого прийняти за 100 %, то в середньому за роки досліджень, 

на широкорядних (45 і 70 см) за тієї ж норми висіву їх кількість була відповідно 

на 56,9 і 27,6 % більше. 

На широкорядних посівах за своєчасного механізованого догляду, бур’яни, 

як правило, залишались в рядках і захисних зонах, що певною мірою впливало 

на ріст і розвиток амаранту волотистого в агрофітоценозі, збільшувало їх 

конкуренцію за вологу, поживні речовини та інші фактори довкілля. 

Зазначимо також, що за всіх способів сівби кількість рослин-бур’янів 

зменшувалась при збільшенні густоти стояння рослин амаранту волотистого. 

Так, збільшення норми висіву насіння від 0,75 до 1,5 кг/га призводило до 

зменшення загальної кількості бур’янів на час достигання його зерна на 
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суцільних рядкових (15 см) посівах у 2,4 раза, а на широкорядних (45 і 70 см) – 

відповідно в 1,6 і 2,2 раза. 

Таким чином, зважаючи на те, що рослини амаранту волотистого на 

початку ювенільного періоду характеризуються повільними темпами росту та 

слабкою фітоценотичною і конкурентною спроможністю, суцільні посіви цієї 

культури потребують обов’язкового ручного видалення бур’янів. Тому більш 

технологічними, на наш погляд, доцільно вважати широкорядні (45 і 70 см) 

посіви амаранту, де можна застосовувати механізований догляд за рослинами, 

що забезпечує високий рівень ефективності боротьби з бур’янами.  

 

3.3 Спосіб сівби, норма висіву та їх вплив на фотосинтетичну діяльність і 

водоспоживання рослин 

Площа асиміляційної листкової поверхні у сільськогосподарських 

культур, тривалість її життєдіяльності і ефективність роботи протягом періоду 

вегетації, значною мірою визначають продуктивність посівів. 

Експериментальні дослідження, проведені А. А. Ничипоровичем [277], 

дозволили зробити висновок, що продуктивність рослин на 90–95 % 

визначається їхньою фотосинтетичною діяльністю. Фотосинтетичний апарат 

постачає рослині вуглеводи, котрі є джерелом енергії і матеріалом для синтезу 

інших важливих речовин. 

Фотосинтетична продуктивність посівів сільськогосподарських культур, 

за даними ряду дослідників [198, 206, 275, 280–282, 484], залежить від умов 

навколишнього середовища, інтенсивності фотосинтетично-активної радіації 

(ФАР), структури посіву, площі листкової поверхні, тривалості її 

життєдіяльності, інтенсивності фотосинтезу та ін. Разом з тим, у культур 

кормового призначення листя, крім того, є господарсько-цінною частиною 

врожаю, із елементів структури рослин (стебла, листя, суцвіття) воно має 

високу поживність і найкращу перетравність та істотно впливає на якісні 

показники зеленого корму. Тому, визначення особливостей формування 

листкового апарату рослинами амаранту, інтенсивності і тривалості його 
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роботи у зв’язку з екологічними факторами є необхідною умовою для 

складання найбільш повної  агробіологічної характеристики культури. 

За даними ряду авторів [376, 455], для амаранту характерна висока 

активність процесу фотосинтезу та унікальна будова листкового апарату, що 

обумовлює високий потенціал продуктивності рослин. Експериментально 

доведена належність амаранту до групи рослин з С4–типом фотосинтезу. Слід 

зазначити, що у соргових культур, кукурудзи, амаранту та деяких інших видів в 

процесі фізіолого-біохімічної адаптації рослинного організму до жарких і 

посушливих умов виробився особливий С4–тип фотосинтезу, при якому 

диоксид вуглецю (СО2) відновлюється не до тривуглецевих сполук (С3–

рослини) фосфорглицеринової кислоти (ФГК), а до чотиривуглецевих (С4–

рослини) – яблучної і аспарагінової кислот за рахунок активно працюючого 

ферменту карбоксилювання – фосфоенолпірувата (ФЕП). Вважається, що 

фотосинтез таких рослин є ефективнішим, фіксований вуглець вони 

використовують більш раціонально внаслідок зменшення фотодихання. При 

освітленні сонячними променями, дихання рослин з типом фотосинтезу С4 

становить лише 0,2 %, а у рослин з типом С3 – до 6 %. Разом з тим, гранична 

температура для проходження процесу фотосинтезу у рослин з типом С4 

складає 35–38 
о
С, а у рослин з типом С3 – лише 25–28 

о
С. 

Найбільшу корисну асиміляційну листкову поверхню рослини амаранту 

формують у фазі цвітіння волотей [388]. На думку Д. Рахметова та Я. Рибалко, 

рослини родини амарантових за сприятливих умов росту і розвитку здатні 

створювати корисну асиміляційну листкову поверхню до 97–136 тис. м
2
/га 

[330]. 

За результатами наших досліджень впливу розміру і форми площі 

живлення на характер облиствленості амаранту виявлено істотне варіювання 

частки листя в структурі його рослин за абсолютною величиною у різні фази 

розвитку (табл. 3.13). Найбільший показник облиствленості рослин амаранту 

волотистого був у початковий період росту і у фазі гілкування та залежно від 

способу сівби і норми висіву становив від 40,5 до 47,6 %. 
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Таблиця 3.13 

Динаміка облиствленості рослин та формування асиміляційної листкової поверхні в посівах амаранту 

волотистого залежно від способу сівби і норми висіву, 1993–1995 рр. 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Облиствленість рослин, %  до загальної маси Площа листкової поверхні, тис. м
2
/га 

Фази розвитку рослин 

гілку-

вання 

поява 

воло-

тей 

цвітін-

ня 

утворення 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

гілку-

вання 

поява 

волотей 

цвітін-

ня 

утво-

рення 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 44,5 40,2 37,6 24,3 20,6 12,4 26,2 38,4 28,1 23,7 

1,0 43,2 39,5 37,4 22,5 19,5 14,2 30,0 43,9 29,9 25,7 

1,25 42,0 38,6 36,8 21,0 18,4 14,8 31,6 47,4 30,6 26,5 

1,50 40,5 36,2 34,4 20,3 18,0 14,9 30,4 40,2 26,8 23,6 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 47,6 43,2 39,6 25,5 22,8 12,0 25,4 36,5 26,7 23,5 

1,0 46,0 42,4 37,9 24,2 21,5 12,9 27,6 40,4 29,2 25,7 

1,25 45,2 41,5 36,3 23,0 20,2 14,8 31,6 42,7 30,4 26,4 

1,50 43,4 39,6 32,4 22,7 19,6 14,9 30,9 33,9 26,8 22,8 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 45,2 41,8 38,8 24,6 22,6 10,2 21,9 31,6 22,5 17,6 

1,0 44,0 40,2 37,1 23,1 20,6 11,9 25,3 35,8 25,0 22,3 

1,25 42,6 38,5 34,8 21,8 19,7 12,0 24,9 31,3 22,4 20,0 

1,50 42,2 36,3 31,2 20,5 18,6 12,2 22,3 26,6 19,9 17,9 
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Одночасно, відмічено наростання частки листкової маси в кормі у період 

від появи сходів до фази цвітіння волотей. Найбільша маса листя в зеленому 

кормі відмічена у фазі цвітіння (строк збирання на зелений корм), величина якої 

на суцільних рядкових посівах становила 9,14–11,29 т/га, а на широкорядних 

посівах з міжряддями 45 і 70 см – відповідно 8,08–10,17 і 6,34–8,53 т/га. Проте 

протягом вегетації кількість листя у структурі рослин амаранту волотистого 

зменшувалась від фази гілкування до часу збирання посівів на зелений корм 

(фаза цвітіння) в 1,1–1,4, а до збирання на зерно (фаза воскової стиглості зерна) 

– в 2,1–2,3 раза,  що  зумовлювалось збільшенням у вегетативній масі дольової 

частки стебел і суцвіть.  

До того ж, під час утворення рослинами амаранту генеративних органів в 

умовах степової зони, як правило, спостерігається різке наростання температур 

повітря та зниження його вологості, що сприяє запуску адаптивних механізмів і 

змушує рослини зберігати воду та уповільнювати процеси фотосинтезу. У 

таких умовах відбувається відтік пластичних речовин з листя нижніх ярусів і 

його відмирання, що також знижує вміст частки фотосинтезуючого листя. 

Слід зазначити, що величина показника облиствленості амаранту 

волотистого в посівах істотно залежала як від розміру, так і форми площі 

живлення рослин. Так, наприклад, при збільшенні норми висіву насіння від 0,75 

до 1,5 кг/га облиствленість  рослин під час збирання на зелений корм 

зменшувалась на суцільних рядкових (15 см) посівах при рівномірному 

розміщенні рослин на площі лише на 3,2 %, а на широкорядних (45 і 70 см) при 

такому ж загущенні на одиниці площі – відповідно на 7,2 і 7,6 %. 

Кількість та маса листя на рослинах, як правило, повною мірою не 

визначає ступінь їх фотосинтетичної діяльності, більш ефективним показником 

є величина асиміляційної листкової поверхні. З наростанням площі листя 

збільшується поглинання рослинами фотосинтетично-активної радіації, що 

сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур [282]. 

Оптимальною структурою посівів прийнято вважати таку, площа 

листкової поверхні якої інтенсивно формується до розмірів 40–50 тис. м
2
/га і 
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тривалий час зберігається в активному стані, а при поступовому її відмиранні, 

ефективно перерозподіляє створені пластичні речовини на формування 

репродуктивних органів [278]. 

Проведені нами дослідження показали, що норми висіву насіння, 

незалежно від способу сівби, зумовлюючи різну густоту рослин у посіві, в свою 

чергу, певною мірою впливали на величину формування площі активної 

асиміляційної листкової поверхні. Більша площа листя у амаранту волотистого 

у  фазі цвітіння за однакових норм висіву відмічена  при суцільному рядковому 

(15 см) способі сівби порівняно з широкорядними. Так, якщо в цей час середню 

площу листкової поверхні травостою за суцільної рядкової (15 см) сівби і 

норми висіву 0,75 кг/га прийняти за 100 %, то на посівах з широкорядним 

способом сівби з міжряддями 45 см вона дорівнювала  95,1 %, а з міжряддями 

70 см – лише 88,3 %. Доцільно зазначити, що збільшення площі корисної 

асиміляційної листкової поверхні у фазі цвітіння волотей спостерігалось в 

посівах лише до певного загущення рослин на площі. Найбільшу середню 

площу листя (відповідно 47,4 і 42,7 тис. м
2
/га) в цей період сформували 

суцільний рядковий (15 см) і широкорядний (45 см) посіви амаранту 

волотистого при збільшенні норми висіву насіння до 1,25 кг/га, а широкорядні з 

міжряддями 70 см (35,8 тис. м
2
/га) – при збільшенні норми висіву лише до 

1,0 кг/га. За подальшого збільшення норми висіву (до 1,5 кг/га схожих насінин) 

розмір площі корисної асиміляційної поверхні у рослин амаранту волотистого 

зменшувався на 15,2–25,7 %. 

До початку фази воскової стиглості насіння активна площа листя у 

амаранту волотистого істотно зменшувалась за рахунок підсихання і 

відмирання листків нижнього ярусу. Більшою мірою це спостерігалось на 

широкорядних  (45 і 70 см) посівах за більших норм висіву, а меншою – на 

суцільних рядкових (15 см) посівах за рівномірного розміщення рослин на 

площі. 

Таким чином, при оптимізації розміру і форми площі живлення, рослини 

амаранту волотистого відрізняються кращим ростом і ліпшою можливістю до 
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гілкування та утворення листя, внаслідок чого суттєво збільшується площа 

листкової поверхні як кожної рослини, так і посіву взагалі. 

Облиствленість рослин і площа листкової поверхні є кількісними 

показниками їх потенційної фотосинтетичної діяльності. Ефективність роботи 

асиміляційного апарату по формуванню рівня продуктивності посіву 

характеризується, в першу чергу, показником чистої продуктивності 

фотосинтезу (ЧПФ). За певних умов чиста продуктивність фотосинтезу 

знаходиться в зворотній залежності до величини листкової поверхні. 

Тому, за суттєвого збільшення площі листя істотно знижується 

інтенсивність роботи фотосинтезу, що може негативно вплинути на 

урожайність посіву. У разі недостатнього розміру загальної площі листкової 

поверхні, хоч і спостерігається підвищення інтенсивності фотосинтезу, але при 

цьому зменшується поглинання листям фотосинтетично активної радіації 

(ФАР), що також призводить до зниження загальної продуктивності. Лише 

поєднання оптимального розміру листкової поверхні і інтенсивного 

фотосинтезу може забезпечити найвищий рівень біологічної урожайності 

посіву [276]. 

На фотосинтетичну діяльність рослин в онтогенезі впливає комплекс 

факторів зовнішнього середовища, в тому числі і ті, що можуть регулюватися 

відповідними прийомами технології. Серед цих факторів велике значення 

мають густота рослин, спосіб сівби, величина корисної асиміляційної поверхні і 

коефіцієнт використання ФАР.  

Відповідний інтерес для оцінки ефективності впливу способів сівби на 

продуктивність амаранту становлять показники чистої продуктивності 

фотосинтезу (ЧПФ), які характеризують роботу корисної асиміляційної 

листкової поверхні по формуванню сухої маси рослин протягом періоду 

вегетації. 

У наших дослідженнях (табл. 3.14) активність фотосинтетичної діяльності 

амаранту волотистого по формуванню сухої речовини в посівах протягом 
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вегетації була специфічна для кожного з міжфазних періодів і змінювалась під 

впливом норм висіву насіння та способу розміщення його рослин на площі.  

Таблиця 3.14 

Чиста продуктивність фотосинтезу рослин амаранту волотистогозалежно 

від способу сівби і норми висіву, г/м
2
 за добу (1993–1995 рр.),  

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Міжфазні періоди: 

гілкування –

поява  

волотей 

поява 

волотей –

цвітіння 

цвітіння –

утворення 

зерна 

утворення 

зерна –

воскова 

стиглість 

Суцільний 

рядковий, 15 см 

0,75 5,48 4,26 1,45 0,53 

1,0 5,52 4,29 1,48 0,56 

1,25 5,76 4,54 1,52 0,56 

1,50 5,90 3,84 1,58 0,61 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 5,08 4,08 1,33 0,48 

1,0 5,15 4,29 1,37 0,51 

1,25 5,26 4,58 1,47 0,52 

1,50 5,40 3,53 1,55 0,59 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 5,25 4,17 1,45 0,54 

1,0 5,45 4,23 1,47 0,55 

1,25 5,57 3,74 1,58 0,56 

1,50 5,34 3,68 1,52 0,66 

 

Пік активності фотосинтетичної діяльності корисної асиміляційної 

листкової поверхні (5,08–5,90 г/м
2
 за добу абсолютно сухої речовини) у 

амаранту відмічено в період гілкування – поява волотей, що співпадає із часом 

утворення істотної частки площі нових молодих листків. Це підтверджує думку 

багатьох дослідників, що повністю розвинуте молоде листя має найбільш 

високу фотосинтетичну продуктивність, але вже через кілька днів або тижнів їх 

фотосинтетична активність послаблюється і продовжує неупинно 

зменшуватись пропорційно віку листя. Так, наприклад, якщо середньодобове 

накопичення сухої біомаси на одиниці площі суцільного рядкового (15 см) 

посіву в період гілкування – поява волотей прийняти за 100 %, то в період 

поява волотей – цвітіння, навіть при певному збільшенні до фази цвітіння 

площі листя, цей показник становив 74,6 %, а в наступні міжфазні проміжки 
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часу при підсиханні листя нижніх ярусів (цвітіння – утворення зерна і 

утворення зерна – воскова його стиглість) – відповідно лише 26,6 і 10,1 %. 

Величина показника чистої продуктивності фотосинтезу при створенні 

абсолютно сухої речовини в період гілкування – цвітіння на суцільних 

рядкових (15 см) посівах амаранту, за нормами висіву, становила в середньому 

4,95 г/м
2
 за добу і була на 5,5–5,8 % більша, ніж на широкорядних з міжряддями 

45 і 70 см. У наступний період вегетації (цвітіння – воскова стиглість зерна) 

середній показник ЧПФ за трьох способів сівби був майже однаковим і 

становив 0,52–0,49 г/м
2
 за добу. Відмічена також тенденція до підвищення 

показників чистої продуктивності фотосинтезу в початкові міжфазні періоди 

вегетативного розвитку рослин за всіх способів сівби зі збільшенням норми 

висіву. 

В умовах недостатнього і нестійкого зволоження північної частини Степу 

України фактор вологозабезпеченості рослин протягом вегетації має 

вирішальний вплив на процес формування врожаю, його величину і якість. 

Продуктивне використання існуючих запасів вологи у цій зоні є необхідною 

умовою для підвищення стійкості рослин до ґрунтової і повітряної посух при 

формуванні стабільно високих врожаїв. У більшості років гідротермічний 

коефіцієнт за Г. Т. Селяніновим у північній частині зони змінюється від 0,7 до 

1,2 (відповідно засушливі – умови підвищеного зволоження) тобто необхідна 

кількість вологи для формування сталих врожаїв сільськогосподарських 

культур не завжди забезпечується повною мірою опадами при природному 

зволоженні протягом їх вегетації, що призводить до значного варіювання рівня 

урожайності в різні за гідротермічними умовами роки. 

Загальна витрата води рослинами протягом вегетації, на думку 

А. М. Алпатьева [4] і Г. К. Льгова [223], визначається видовими особливостями  

культур та істотно залежить від погодних умов. У сприятливі за зволоженням 

роки спостерігається найбільше сумарне споживання рослинами води, що 

зумовлюється зростанням врожайності завдяки збільшенню параметрів 
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архітектоніки рослин – висоти, кущистості, площі листкової поверхні при 

формуванні більшої надземної і підземної маси. 

У наукових літературних джерелах щодо висвітлення питання 

водоспоживання нової і малопоширеної культури – амаранту, зустрічаються 

лише обмежені відомості. За даними ряду дослідників [373, 374, 419], амарант 

завдяки своїм біологічним особливостям має високу посухостійкість. Його 

коренева система характеризується підвищеною сисною силою, а стебло, яке 

займає близько 40–50 % від загальної біомаси рослин, є основним 

накопичувачем для вологи. Вода, що міститься у стеблі, відіграє роль буферу, 

який підтримує водний запас в асимілюючих органах рослин за несприятливих 

умов. 

Встановлено, що висока посухостійкість амаранту зумовлена також 

здатністю клітин мезофілу листків утримувати воду. Значна опірність мембран 

клітин водовіддачі дозволяє амаранту утримувати продихи відкритими 

протягом дня, що на думку дослідників, є одним із наслідків відсутності 

полуденної депресії фотосинтезу [372, 375]. Відрізняючись інтенсивною 

фотосинтетичною і ростовою активністю при формуванні продуктивності, 

амарант відрізняється економним витрачанням вологи, транспіраційний 

коефіцієнт у цієї культури при формуванні одиниці сухої речовини становить 

лише 250–300 [356]. 

За даними Д. П. Войташенка, сумарне водоспоживання амаранту при 

вирощуванні на зерно в умовах природного зволоження і зрошення півдня 

степової зони України становить відповідно 2977 і 3697 м
3
/га. Найменший 

коефіцієнт водоспоживання (1480 м
3
/т зерна) відмічено на удобреному фоні 

(N90 P60 K30) при проведенні вегетаційних поливів [55]. Проте продуктивність 

амаранту суттєво залежить від умов забезпеченості вологою його рослин 

протягом всього вегетаційного періоду [254, 259, 328, 369]. 

Своєчасні і дружні сходи амаранту волотистого в наших дослідах 

появились за сівби насіння в добре зволожений посівний шар грунту, а у 

подальшому ріст і розвиток рослин залежав від продуктивних запасів вологи в 
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кореневмісному шарі і суми наявних атмосферних опадів. Так, у 1993–1995 рр. 

запаси продуктивної вологи в шарах грунту 0–10 і 0–100 см за сівби амаранту 

волотистого у середньому становили відповідно 13,9 і 132,0 мм (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті перед сівбою амаранту волотистого, 

мм (1993–1995 рр.)  

Роки 
Шар грунту, см 

0–10 10–20 20–40 40–60 60–80 80–100 0–100 

1993 15,8 16,3 20,9 25,8 26,5 29,5 135,3 

1994 12,3 15,2 21,8 23,0 23,8 21,3 113,3 

1995 13,5 18,7 25,5 30,8 28,2 30,6 147,3 

Середнє 13,9 16,7 22,7 26,5 26,2 27,1 132,0 

         

 У подальшому вологозабезпеченість рослин амаранту волотистого 

складалась по-різному і залежала, як правило, від метеорологічних умов року і 

агротехнічних прийомів, які досліджували (рис. 3.2, дод. В.2–В.5). 

У 1993 р. на час сходів амаранту у шарі грунту 0–100 см знаходилось в 

середньому 128,2 мм доступної вологи, а кількість атмосферних опадів за 

періоди сходи – цвітіння і сходи – воскова стиглість зерна становила відповідно 

108,7 і 215,8 мм. Величина гідротермічного коефіцієнту (ГТК) за 

Г. Т. Селяніновим при цьому дорівнювала відповідно 1,27 (тобто умови 

доброго зволоження) і 0,81 (тобто умови недостатнього зволоження). Проте 

розподіл опадів протягом вегетації рослин у цьому році характеризувався 

істотною нерівномірністю. Поповнення запасів вологи у червні за рахунок 

атмосферних опадів складало 87,7 мм або 141,9 % від багаторічних показників. 

У подальшому, від появи волотей у рослин амаранту до утворення зерна, 

відмічено істотне погіршення забезпечення вологою посівів. За липень і 

серпень випало лише 22,2 і 11,1 мм дощу або 43,0 і 23,6 % від їх місячної 

норми. Покращання умов спостерігалося лише в період дозрівання зерна 

амаранту волотистого у вересні, за дві декади місяця при цьому випало 81,4 мм 

дощу або 217,2 % від багаторічної норми. 

У 1994 р. відмічені мінімальні (111,8 мм) запаси продуктивної вологи в 

метровому шарі грунту під час появи сходів амаранту волотистого. 
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Гідротермічний коефіцієнт від сходів до укісної стиглості (фаза цвітіння) та 

воскової стиглості зерна дорівнював відповідно 0,84 і 0,88 (тобто умови 

недостатнього зволоження), при цьому вегетація рослин проходила з дефіцитом 

та нерівномірним розподілом атмосферних опадів, дещо пониженим 

температурним режимом, а частково – також і низькою відносною вологістю 

повітря, що негативно впливало на ростові процеси амаранту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Водоспоживання посівів амаранту волотистого при 

вирощуванні на зелений корм і зерно залежно від способу сівби і 

норми висіву, 1993–1995 рр. 

У червні цього року кількість атмосферних опадів становила 71,5 %, а у 

липні – лише 13,0 % від середньобагаторічних показників. Покращання умов 

К
о

е
ф

і
ц

і
є

н
т

 
в

о
д

о
с

п
о

ж
и

в
а

н
н

я
,

 
м

3
/

т
 

Період сходи – цвітіння  

Норма висіву насіння, кг/га Норма висіву насіння, кг/га 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

 

С
у

м
а

р
н

е
 

в
о

д
о

с
п

о
ж

и
в

а
н

н
я

 
м

3
/

г
а

 

Норма висіву насіння, кг/га 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

 
Норма висіву насіння, кг/га 

 

Суцільний рядковий спосіб (15 см)  

іііфівфівспо

спосіб 

сівби (15 см) 

Широкорядний спосіб (45 см) 

– Сумарне водоспоживання за період, м3/га 

    – Коефіцієнт водоспоживання на 1 т зеленої маси, м3 

 

Широкорядний спосіб (70 см) 

       – Коефіцієнт водоспоживання на 1 т сухої речовини, м3 

 

Період сходи – воскова стиглість зерна  

        – Коефіцієнт водоспоживання на 1 т зерна, м3 

 



 

 

164 

природного зволоження відмічено лише наприкінці вегетаційного періоду в 

серпні, коли кількість опадів за місяць дорівнювала 210,6 % від багаторічних 

даних. 

Весною 1995 р. під час появи сходів амаранту кількість накопиченої 

доступної вологи в 0–100 см шарі ґрунту була найбільша – 137,9 мм. 

Вегетаційний період рослин у цьому році був теплий і помірно вологий, при 

цьому значення ГТК за періоди сходи – цвітіння і сходи – воскова стиглість 

зерна дорівнювало відповідно 0,95 і 1,0 (тобто умови помірного зволоження). У 

червні і серпні запаси вологи поповнились за рахунок атмосферних опадів 

відповідно на 158,4 і 193,2 % від багаторічної і лише у липні їх випало 18,8 мм 

або 36,4 %. 

Початок вегетації амаранту волотистого у роки досліджень був винятково 

сприятливим за вологозабезпеченістю. Запаси продуктивної вологи у шарі 

ґрунту 0–100 см за повних сходів на ділянках варіантів, які вивчали, дещо 

змінювались по роках (від 111,8 до 137,9 мм) з відносно рівномірним 

розподілом вологи в шарах ґрунтового профілю. 

Проте до часу збирання зеленого корму (через 47–54 доби) і зерна (через 

107–113 діб після сходів) вони істотно використовувалися посівами і були дещо 

меншими за суцільного рядкового (15 см) способу сівби як по окремих шарах 

ґрунту, так і у метровому шарі. Наприклад, якщо середні продуктивні запаси 

вологи в 0–100 см шарі ґрунту на час появи сходів у варіанті суцільного 

рядкового (15 см) посіву за мінімальної норми висіву насіння (0,75 кг/га) 

прийняти за 100 %, то до збирання посівів на зелений корм і зерно кількість 

продуктивної вологи в цьому шарі ґрунту зменшилась і становила, в 

середньому, відповідно 48,1 і 33,6 % від весняних. 

При цьому кількість доступної вологи для рослин у метровому шарі 

грунту на широкорядних (45 і 70 см) посівах при такій же нормі висіву  на час 

збирання травостоїв на зелений корм і зерно була більшою відповідно на 17,1–

29,1 і 9,0–32,2 % порівняно з суцільним способом сівби, що на наш погляд, 

зумовлювалось нерівномірним розміщенням рослин на площі.  

Доцільно зазначити, що на кількість вологи в кореневмісному шарі 

грунту на час збирання посівів певною мірою впливала також і норма висіву 
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насіння. Так, наприклад, при збільшенні норми висіву від 0,75 до 1,5 кг/га на 

суцільних рядкових (15 см) посівах запаси доступної рослинам вологи при 

збиранні на зелений корм і зерно зменшувались відповідно на 22,5 і 33,9 %. 

Аналогічна залежність і чіткі відмінності за вмістом продуктивної вологи 

по ґрунтовому профілю у варіантах, де досліджувалися норми висіву, 

спостерігались і при інших способах розміщення рослин на площі. 

Кількість спожитої посівами амаранту волотистого води значною мірою 

залежала від тривалості його вегетації, норми висіву та способу розміщення 

рослин на площі і, в середньому за три роки, змінювалась від 1451 

(вирощування на зелений корм) до 3300 м
3
/га (вирощування на зерно). Частка 

споживання води із метрового шару грунту від сходів до збирання на зелений 

корм (фаза цвітіння) становила 48,1–53,5 % від сумарної за вегетаційний 

період. 

У межах способів сівби, дещо більше сумарне споживання води за 

вегетаційний період відмічено у рослин амаранту на суцільних рядкових 

(15 см) посівах. Так, якщо загальне водоспоживання рослин на суцільних 

рядкових (15 см) посівах за всіх норм висіву прийняти за 100 %, то кількість 

спожитої води з метрового шару грунту від сходів до воскової стиглості насіння 

на широкорядних (45 і 70 см) мало тенденцію до зниження і становило 

відповідно 98,9 і 96,3 %, що на наш погляд, зумовлено певною особливістю 

використання вологи з грунту рослинами широкорядних посівів – інтенсивніше 

в рядках і дещо менше у міжряддях. Зазначимо, що в середньому за роки 

досліджень, при загущенні посіву за збільшення норми висіву насіння від 0,75 

до 1,5 кг/га, сумарне споживання води амарантом волотистим збільшувалось на 

4,7–5,7 % залежно від способу розміщення рослин на площі. 

Для порівняння ефективності використання рослинами вологи на 

формування врожаю використовують такий показник як коефіцієнт 

водоспоживання. Рослини амаранту волотистого, у середньому за роки 

досліджень, за вегетацію мали високу ефективність використання вологи. 

Залежно від розміру і форми площі живлення за умови природного зволоження 
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рослини на утворення одиниці зеленої і абсолютно сухої маси витрачали  води 

відповідно 56–81 і 304–437 м
3
/т, а при формуванні зерна – 1786–3089 м

3
/т. 

Найбільш економне споживання рослинами води при вирощуванні на зелений 

корм відмічено на суцільних рядкових (15 см) і широкорядних (45 см) посівах з 

нормою висіву насіння 1,25 кг/га, де коефіцієнт водоспоживання на утворення 

зеленої і абсолютно сухої маси був найменшим і дорівнював відповідно 56–58 і 

304–  317 м
3
/т. При вирощуванні на зерно більш раціональне споживання води 

(1786 і 1959 м
3
/т відповідно) відмічено на широкорядних (45 і 70 см) посівах 

амаранту з нормою висіву насіння 1,0 кг/га, що на 688–810 м
3
/т економніше ніж 

на суцільних рядкових (15 см) з тією ж нормою висіву. 

Таким чином, на підставі одержаних експериментальних даних можна 

зробити висновок, що забезпеченість посівів амаранту волотистого вологою 

протягом вегетації істотно залежить від розміру і форми площі живлення. При 

однаковій нормі висіву на суцільних рядкових посівах волога з кореневмісного 

горизонту грунту споживається дещо швидше за рахунок більш рівномірного 

розміщення рослин на площі. В широкорядних посівах з однаковою нормою 

висіву волога з кореневмісного шару грунту використовується триваліший час 

у травостоях з ширшими міжряддями (70 см) за рахунок менш інтенсивного 

споживання води у міжряддях. У варіантах з меншими нормами висіву посіви 

краще забезпечуються вологою протягом всього вегетаційного періоду за всіх 

способів сівби.  

 

3.4 Продуктивність амаранту волотистого  залежно від способу сівби і 

норми висіву 

Величина врожаю сільськогосподарських культур визначається певною 

мірою комплексом агротехнічних заходів, спрямованих на створення 

оптимальних умов для їх росту і розвитку, яка також істотно залежить від 

індивідуальних біологічних особливостей рослин даного виду або сорту, що 

визначають інтенсивність фізіолого-біохімічних перетворень, процесу 

фотосинтезу і в кінцевому результаті, розміру накопичення сухої речовини. 
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Тому, для забезпечення сталого рівня реалізації продуктивності 

агрофітоценозів амаранту особливо важливе значення має оптимізація 

параметрів розміру і форми площі живлення рослин, які б відповідали 

біологічним особливостям культури, агрокліматичним ресурсам зони 

вирощування та напрямку використання врожаю (на зелений корм, силос, 

сінаж, зерно і т. ін.), що дає можливість найбільш повно задовольнити потреби 

рослин протягом періоду їх вегетації. 

Відомо, що агрофітоценози мають здатність до саморегуляції [82, 159] та 

чутливо реагують на надмірне загущення посівів, що призводить до значної 

редукції вже сформованих морфологічних елементів: передчасного усихання і 

відмирання листя нижніх ярусів, зменшення маси стебел, листя, 

репродуктивних органів і самих рослин, що зумовлює недобір поживної 

органічної речовини та погіршує її якісні показники. 

Для визначення ефективності продукційного процесу агрофітоценозів у 

рослинництві застосовують двовимірну систему (кількість продукції/площу). 

На думку С. М. Каленської [159], при вивченні особливостей процесу 

формування продуктивності у зернових колосових культур та Т. І. Гопцій [73], 

при формуванні продуктивності амаранту, слід надавати оцінку ефективності 

продукційного процесу у тривимірній системі (кількість продукції/об’єм), що 

зумовлюється ступенем заповнення системи органічною речовиною. Для цього 

вводиться поняття «питома щільність посіву» (Рр), яка визначається як 

співвідношення між масою абсолютно сухої речовини агрофітоценозу до його 

об’єму: 

                                                  Рр = М/V,                                                 (3. 1) 

де М – маса абсолютно сухої речовини, кг;  

 V – об’єм посіву, м
3
. 

Розрахунок об’єму посіву проводиться за формулою:  

                                                   V = S×h,                                                      (3. 2) 

де S – площа посіву (модельна площа 1 м
2
), м

2
; 

 h – середня висота рослин, м. 
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Проведена в наших дослідах оцінка ефективності продукційного процесу 

агрофітоценозів амаранту волотистого при їх вирощуванні на зелений корм 

показала, що загальна питома щільність суцільних рядкових (15 см) посівів у 

варіантах норм висіву, які вивчали, перевищувала за величиною цей показник у 

широкорядних (45 і 70 см) агрофітоценозах відповідно на 12,8 і 30,2 % (табл.  

3.16, дод. В.6).  

Таблиця 3.16 

Продуктивність посівів амаранту волотистого залежно від способу сівби і 

норми висіву при вирощуванні на зелений корм, 1993–1995 рр. 

Спосіб сівби 

(А) 

Норма 

висіву, 

кг/га (В) 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Питома 

щільність 

посіву, 

кг/м
3
 

Збір з одного гектара, т 

зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

Суцільний 

рядковий,   

15 см 

0,75 46 0,59 24,31 4,47 3,22 0,49 

1,0 61 0,65 27,94 5,14 3,70 0,56 

1,25 76 0,65 30,68 5,65 4,07 0,62 

1,50 86 0,63 27,81 5,12 3,69 0,56 

Широкоряд-

ний, 45 см 

0,75 45 0,48 21,91 4,03 2,90 0,44 

1,0 59 0,54 25,37 4,67 3,36 0,51 

1,25 74 0,60 28,02 5,16 3,72 0,56 

1,50 83 0,56 24,94 4,59 3,30 0,50 

Широкоряд-

ний, 70 см 

0,75 44 0,41 19,42 3,57 2,57 0,30 

1,0 58 0,47 22,99 4,23 3,05 0,46 

1,25 73 0,44 21,75 3,95 2,84 0,43 

1,50 81 0,44 20,82 3,74 2,69 0,41 

 НІР 05, т/га 

А 0,45–0,55 0,07–0,13 0,05–0,10 0,01–0,02 

В 0,52–0,64   0,08–0,15 0,06–0,12 0,01–0,02 

АВ 0,90–1,10 0,13–0,26 0,10–0,20 0,02–0,04 

                                                         

Найефективніше наповнення об’єму системи посіву абсолютно сухою 

масою (від 0,59 до 0,65 і від 0,48 до 0,60 кг/м
3
) спостерігалось відповідно за 

суцільного рядкового (15 см) і широкорядного (45 см) розташування рослин на 

площі та при збільшенні норми висіву від 0,75 до 1,25 кг/га. Подальше 
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збільшення ширини міжрядь до 70 см при широкорядному способі сівби 

призводило до істотного зменшення показника питомної щільності посіву 

незалежно від норми висіву насіння.  

Відмінності в рості і розвитку, фотосинтетичній діяльності листкової 

поверхні, водному і світловому режимах, забур’яненості посівів та виживаності 

рослин амаранту волотистого протягом вегетації, зумовлені різними способами 

сівби і нормами висіву, також істотно впливали як на кормову, так і зернову 

продуктивність посівів. 

Результатами наших досліджень встановлено, що на кормову 

урожайність посівів амаранту волотистого впливає не лише розмір площі 

живлення, але й її форма. Причому при однаковій нормі висіву рівень 

врожайності значно залежить від способу розташування рослин на площі та 

підвищується при більш рівномірному їх розміщенні. Так, наприклад, якщо 

величину урожайності зеленої маси амаранту на суцільних рядкових (15 см) 

посівах за найменшої норми висіву насіння (0,75 кг/га) прийняти за 100 %, то її 

рівень у широкорядних (45 і 70 см) посівах і такій же нормі висіву становив, у 

середньому за роки досліджень, відповідно 90,1 і 79,9 %.  

Приріст урожайності зеленої маси амаранту із збільшенням норми висіву 

відбувався за рахунок густоти стояння рослин. Причому приріст врожайності 

зеленої маси (6,52 і 5,42 т/га відповідно) в суцільних рядкових (15 см) і 

широкорядних (45 см) посівах спостерігався при зростанні норми висіву від 

0,75 до 1,25 кг/га схожих насінин, що відбувалось за рахунок збільшення 

кількості рослин (на 65,2–54,2 %) на одиниці площі. В широкорядних (70 см) 

посівах приріст врожайності зеленої маси (3,57 т/га) відмічено лише при 

збільшенні норми висіву від 0,75 до 1,0 кг/га схожих насінин, що 

зумовлювалось зменшенням інтенсивності процесів формування вегетативної 

маси за більшого загущення рослин у рядку. Подальше загущення травостою за 

зазначених способів сівби зумовлювало зниження кормової продуктивності 

посівів амаранту волотистого. 
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Одним із основних чинників господарської цінності культур у 

кормовиробництві є поживність їх кормової маси, що визначається важливими 

зоотехнічними показниками якості – вмістом кормових одиниць і протеїну. 

Результати досліджень по зоотехнічнічних показниках якості вегетативної маси 

амаранту волотистого (енергетична і протеїнова поживність) наведені за 

даними агрохімічного аналізу рослинних зразків лабораторії родючості ґрунтів 

ДУ ІЗК НААН. 

Рівень показників енергетичної і протеїнової поживності у вегетативній 

масі при збиранні у фазі цвітіння рослин за різних способів сівби і норм висіву 

в наших дослідах змінювався неістотно, при цьому в 100 кг зеленої маси 

амаранту волотистого містилось 12,8–13,1 кг кормових одиниць та 1,9–2,1 кг 

перетравного протеїну. Зелена маса рослин амаранту, зібрана на початку 

цвітіння, відрізнялась високою протеїновою поживністю, забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном в середньому становила 152 г. 

Збір же поживних речовин з гектара залежав, як правило, від 

продуктивності посівів. Максимальну врожайність зеленої (відповідно 30,68 і 

28,02 т/га) і сухої (5,65 і 5,16 т/га) маси та збір кормових одиниць (4,07 і 

3,72 т/га) і перетравного протеїну (0,62 і 0,56 т/га) було одержано, в середньому 

за роки досліджень, на суцільних рядкових (15 см) і широкорядних (45 см) 

посівах відповідно за норми висіву 1,25 кг схожих насінин/га. Разом з тим, 

зважаючи на те, що рослини амаранту волотистого відрізняються в початкові 

фази органогенезу повільними темпами росту та слабкою конкурентоздатністю, 

суцільні посіви цієї культури потребують площ з високою культурою 

землеробства або обов’язкового ручного видалення бур’янів. Тому більш 

технологічними, на наш погляд, доцільно вважати широкорядні (45 см) посіви 

амаранту, які поєднують забезпечення високого рівня продуктивності культури 

та можливість застосування механізованого догляду за рослинами. 

Статистичний аналіз одержаних даних продуктивності амаранту 

волотистого свідчить, що між урожайністю зеленої маси та показниками збору 

абсолютно сухої речовини, виходу кормових одиниць і перетравного протеїну 
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існує прямий кореляційний зв’язок. Коефіцієнти парної кореляції, що 

відображають тісні взаємозв’язки між цими показниками становлять відповідно 

0,999; 0,999 і 0,966 (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Величина коефіцієнта кореляції показників продуктивності  амаранту 

волотистого при вирощуванні на зелений корм (1993–1995 рр.), т/га 

Показники 
Зелена  

маса 

Суха 

 речовина 

Кормові 

одиниці 

Перетравний 

протеїн 

Зелена 

 маса 
 0,999 0,999 0,966 

Суха  

речовина 
0,999  0, 999 0,965 

Кормові  

одиниці 
0,999 0,999  0,967 

Перетравний  

протеїн 
0,966 0,965 0,967  

 

Використовуючи дані, отримані в польовому експерименті, ми 

намагалися кількісно оцінити зв’язки між урожайністю зеленої маси амаранту 

волотистого та збором сухої речовини (а), виходом кормових одиниць (б) і 

перетравного протеїну (в). Ці кореляційні зв’язки виражаються наступними 

рівняннями регресії та відповідними графічними лінійними зображеннями (дод. 

В.7): 

а) у1 = 0,186 х – 0,0564, при r1 = 0,999,  R
2
 = 0,999; 

б) у2 = 0,134 х – 0,0371, при r2 = 0,999,  R
2
 = 0,998; 

в) у3 = 0,206 х – 0,0162, при r3 = 0,966,  R
2
 = 0,933. 

За допомогою таких моделей після збирання амаранту волотистого і 

обліку урожайності зеленої маси, використовуючи отримані рівняння, можна 

швидко розраховувати параметри збору абсолютно сухої речовини, виходу 

кормових одиниць і перетравного протеїну. 

У результаті проведеного аналізу впливу умов року, способу сівби, норми 

висіву та їх взаємодії на мінливість урожайності зеленої маси амаранту 

волотистого, зумовленого дією і взаємодією цих факторів, встановлено, що 

найбільш істотний вплив на формування урожайності вегетативної маси в 
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умовах північної частини Степу мають умови року (фактор А), частка їх впливу 

при цьому дорівнювала 64,4 % (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Частка впливу умов року, способу сівби, норми висіву та їх 

взаємодії на урожайність зеленої маси амаранту волотистого, 1993–

1995 рр.  

Суттєвими за величиною впливу на мінливість урожайності зеленої маси 

амаранту волотистого в наших дослідженнях були також частки факторів 

спосіб сівби (фактор В, 18,3 %) та норма висіву (фактор С, 7,8 %). Частки 

впливу взаємодії факторів на урожайність зеленої маси культури в дослідах 

мали не дуже виражений характер і змінювались з 1,4 (фактори АВ) до 2,7 % 

(фактори АС).  

У степовій зоні України зернова продуктивність амаранту волотистого за 

роками надто нестабільна, що зумовлено, в основному, недостатньою кількістю 

опадів у цьому регіоні, недосконалістю технології його вирощування, де 

одними із основних прийомів є спосіб сівби і норма висіву насіння. У 

зазначеній зоні ці питання при вирощуванні посівів амаранту волотистого на 

зерно вивчені недостатньо.  
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Правильний вибір форми і площі живлення рослин амаранту при його 

вирощуванні сприяє одержанню високого врожаю зерна. За даними багатьох 

дослідників [28, 56, 91, 182, 259, 383, 421, 458], рівень урожайності зерна 

амаранту істотно залежить від кількості рослин на одиниці площі і їх 

індивідуальної продуктивності. 

У наших дослідженнях густота стояння рослин амаранту волотистого 

перед збиранням залежала більшою мірою від кількості висіяного насіння і 

менше – від способу сівби (табл. 3.18, дод. В.8).  

Таблиця 3.18 

Густота рослин, показники структури врожаю і урожайність 

амаранту волотистого залежно від способу сівби і норми висіву, 1993–

1995 рр. 

Спосіб  

сівби (А) 

Норма 

висіву, 

кг/га (В) 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Довжина 

волоті, 

см 

Маса 

зерна з 

рослини, г 

Урожайність зерна, т/га 

1
*
 2

**
 3

***
 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 46,2 28,6 2,21 1,02 

1,21 

1,31 

1,0 61,1 26,4 1,98 1,21 1,52 

1,25 76,3 22,5 1,80 1,37 1,38 

1,50 86,4 19,8 1,42 1,23 1,24 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 45,1 34,5 3,44 1,55 

1,56 

– 

1,0 59,3 30,2 2,98 1,77 – 

1,25 74,4 24,6 2,06 1,53 – 

1,50 83,2 18,7 1,66 1,38 – 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 43,9 30,8 3,10 1,36 

1,32 

– 

1,0 53,8 24,3 2,92 1,57 – 

1,25 72,5 20,5 1,71 1,24 – 

1,50 81,4 17,0 1,38 1,12 – 

НІР05, т/га 
А – – – 0,01–0,02 – – 

В – – – 0,02–0,02 – – 

АВ – – – 0,03–0,04 – – 

Примітка: 1
*
– середня урожайність зерна за 1993–1995 рр.; 2

**
– середня урожайність 

зерна за фактором А; 3
***

– середня урожайність зерна за фактором В. 

Оптимальна передзбиральна густота стояння рослин амаранту 

волотистого при вирощуванні його на зерно, в середньому за роки досліджень, 

за суцільного рядкового (15 см) способу сівби становила 76,3 шт./м
2
, що 

відповідало посівній нормі 1,25 кг/га схожих насінин. На широкорядних (45 і 

70 см) посівах кращою густотою стояння при збиранні амаранту волотистого на 
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зерно була 59,3 і 53,8 шт./м
2 

відповідно, що відповідало нормі висіву 1,0 кг/га. 

Збільшення норми висіву вище зазначених вагових норм у варіантах способів 

сівби, що досліджували, призводило до загущення стеблостою і зниження 

зернової продуктивності як окремих його рослин, так і посіву.   

Відмінності в інтенсивності ростових процесів у рослин амаранту 

волотистого, які спостерігались протягом вегетації під впливом різного розміру 

і форми площі живлення, зумовлювали зміни елементів структури врожаю і 

індивідуальної продуктивності рослин. Так, на суцільних рядкових (15 см) 

посівах довжина центральної волоті, як основного органу морфологічної 

структури, змінювалась від 19,8 до 28,6 см, а показники індивідуальної зернової 

продуктивності рослин при цьому зростали від 1,42 до 2,21 г. На широкорядних 

(45 і 70 см) посівах за аналогічних норм висіву довжина центральної волоті у 

рослин становила 17,0–34,5 см, при цьому індивідуальна зернова 

продуктивність однієї рослини була дещо вищою ніж на суцільних рядкових 

(15 см) посівах і дорівнювала 1,38–3,44 г. До того ж, зазначимо, що найбільша 

величина показників довжини волоті і індивідуальної насіннєвої 

продуктивності рослин, за всіх способів сівби спостерігалась за менших норм 

висіву (0,75–1,0 кг/га). 

Маса 1000 зернин амаранту волотистого фактично не залежала від 

розміру і форми площі живлення рослин і дорівнювала при збиранні 0,7 г. 

Разом з тим, відмічене значне варіювання коефіцієнта розмноження рослин, 

який за суцільного рядкового (15 см) посіву змінювався від 2033 до 3154, а на 

широкорядних (45 і 70 см) – від 1966 до 4909. 

Відомо, що зернова продуктивність посівів є похідною від кількості 

рослин на одиниці площі та їх індивідуальної продуктивності. Так, найбільшу 

урожайність зерна (1,37 т/га), в середньому за роки досліджень, на суцільних 

рядкових (15 см) посівах одержано з ділянок при густоті стояння рослин 763 

тис./га і середній індивідуальній продуктивності рослин 1,80 г. Збільшення або 

зменшення густоти агрофітоценозу за цього способу сівби призводило до 

зниження зернової продуктивності посівів від 10,2 до 25, 2 %. 
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Слід зазначити, що на рівень зернової урожайності посівів амаранту 

волотистого впливала не тільки густота рослин, а й спосіб їх розміщення на 

площі. Так, наприклад, якщо найбільшу урожайність зерна одержану на 

суцільних рядкових (15 см) посівах при густоті стояння рослин 763 тис. шт./га 

прийняти за 100 %, то за зміни лише форми площі живлення при 

широкорядному (45 см) розміщенні рослин і однаковій нормі висіву насіння 

рівень зернової продуктивності посівів складав 111,7 %, а при подальшому 

збільшенні ширини міжрядь до 70 см – лише 90,5 %. Найбільш продуктивними 

виявились широкорядні (45 см) посіви амаранту за норми висіву насіння 

1,0 кг/га, які й забезпечили, в середньому за три роки, урожайність зерна 

1,77 т/га за фактичної густоти стояння рослин 593 тис./га.  

Аналізом впливу умов року, способу сівби, норми висіву та їх взаємодії 

на мінливість урожайності зерна амаранту волотистого, зумовленого дією і 

взаємодією цих факторів, встановлено, що в умовах північної частини Степу 

найбільш істотний вплив на формування зернової продуктивності культури 

мають умови року (фактор А), частка їх вливу при цьому дорівнювала 50,9 % 

(рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4  Вплив умов року, способу сівби, норми висіву та їх взаємодії 

на урожайність зерна амаранту волотистого, 1993–1995 рр.  
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Суттєвими за величиною частки впливу на мінливість величини 

урожайності зерна амаранту волотистого також були фактори спосіб сівби 

(фактор В, 23,1 %) та норма висіву (фактор С, 10,1 %). Серед можливих 

комбінацій взаємодії факторів найбільш виражений характер впливу на 

величину урожайності зерна мала частка спосіб сівби і норма висіву насіння 

(ВС, 11,8 %), істотно менший – умови року і спосіб сівби (АВ, 2,1 %), умови 

року і норма висіву насіння (АС, 0,3 %) та сумісна частка впливу трьох 

факторів (АВС, 0,8 %). 

Одержані експериментальні дані свідчать, що за високої культури 

землеробства кращим способом сівби амаранту волотистого при вирощуванні 

на зерно є широкорядний з міжряддями 45 см і нормою висіву 1,0 кг/га схожого 

насіння. 

Такі агрофітоценози забезпечують найбільший рівень урожайності зерна 

цієї культури порівняно з суцільним рядковим (15 см) і широкорядним (70 см) 

посівами, а також дозволяють одержати на одиниці площі найбільший чистий 

дохід, високу рентабельність виробництва продукції при відносно низьких 

витратах праці і коштів. 

 

3.5 Строк збирання і висота скошування рослин та їх вплив на 

кормову продуктивність і отавність амаранту волотистого 

 

Цінною біологічною і господарською властивістю амаранту є здатність 

відростати після скошування на зелений корм, що дозволяє без додаткових 

витрат енергоресурсів збільшити збір його маси з одиниці площі [76]. 

Теоретичне обґрунтування строку скошування травостою пов’язане зі 

зміною якості вегетативної маси рослин залежно від фази росту і розвитку. 

Відомо, що рослини нагромаджують у тканинах поживні речовини, в 

основному, до утворення репродуктивних органів, точніше – до фази цвітіння. 

В подальшому нагромаджені поживні речовини частково використовуються 

рослинним організмом на виробництво енергії, яка необхідна для забезпечення 
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процесу біологічного цвітіння. Тому при вирощуванні рослин на зелений корм 

травостій, як правило, скошують до настання фази цвітіння [210, 290]. 

Встановлено також, що в процесі фізіологічного старіння отавні рослини  

після скошування знижують певною мірою здатність інтенсивно відростати та 

утворювати бокові відгалуження. Визначення оптимального строку 

нагромадження зеленої маси у різні фази росту і розвитку має велике значення 

для проведення першого та наступних укосів з метою подовження тривалості 

періоду надходження високоякісної зеленої маси. При цьому вирішальне 

значення для доброго відростання пагонів має висота скошування стеблостою 

[128, 220]. 

За даними одержаними в Російській Федерації М. Н. Фисун, 

С. В. Гринько та  Р. Х. Кунижевим [399], встановлено, що при збиранні 

амаранту волотистого у фазі утворення суцвіть і скошуванні рослин на висоті 

25–30 см від поверхні ґрунту на стеблових залишках із пазушних бруньок добре 

розвиваються пасинкові пагони, які в умовах достатнього зволоження через 50–

56 діб після скошування формують урожайність зеленої маси у другому укосі 

на рівні 20–22 т/га або 30–35 % від загального врожаю. 

В умовах Лісостепу України, за даними Т. І. Гопцій [72], при двоукісному 

використанні посівів амаранту і проведенні основного укосу у фазі бутонізації 

та  висоті зрізання рослин 20–30 см одержано 55,6–56,1 т/га зеленої маси. 

Виживаність рослин після скошування становила 75–81 %, а частка другого 

укосу при цьому дорівнювала 36,5–37,9 %. 

В умовах Полісся України, за результатами досліджень В. І. Морозової, 

Г. Ю. Боруха та А. С. Харчука [254], урожайність зеленої маси амаранту при 

двоукісній культурі становить 51,7–69,6 т/га, при цьому у другому укосі зібрано 

30,0–37,1 т/га зеленого корму. 

За нашими попередніми дослідженнями (1996–1998 рр.), проведеними на 

Ерастівській дослідній станції,  встановлено, що в умовах природного 

зволоження північної частини степової зони України кращим строком 

проведення першого укосу амаранту є період від початку до масового цвітіння, 
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а збирання отави – при зниженні середньодобової температури повітря до 

10 
о
С, що співпадало з періодом початок цвітіння – масове цвітіння отавних 

пагонів. Домінуючою часткою при цьому була продуктивність першого укосу, 

яка складала 26,6–30,1 т/га зеленої маси або 73,0–84,9 % загального врожаю. 

Разом з тим, було зазначено, що рослини, які в першому укосі були зрізані 

ріжучим апаратом косарки на висоті нижче 10 см, внаслідок недостатньої 

вирівняності поверхні поля, частково втрачали спроможність до відростання, 

особливо в посушливі роки. У зв’язку з цим і виникла необхідність вивчення 

сумісного впливу строків збирання амаранту і висоти скошування його рослин 

на рівень продуктивності культури за двоукісного використання посівів в 

умовах недостатнього і нестійкого зволоження північної частини Степу [415]. 

У польових дослідах (2000–2002 рр.) висівали амарант кормового 

призначення –  сорт Атлант. Мінеральні добрива дозою N60P40K40 вносили під 

передпосівну культивацію. Сівбу здійснювали широкорядним (45 см) 

способом. Норма висіву 1,25 кг схожого насіння на 1 га. Попередник – озима 

пшениця на зерно. Агротехнічні умови – загальноприйняті в зоні для 

вирощування дрібнонасінних ярих культур пізнього строку сівби. Облікова 

площа ділянки 150 м
2
. Повторність триразова. 

Перший укіс амаранту проводили при формуванні господарсько-

корисного врожаю зеленої маси, наступні –  з інтервалом 7 діб до настання фази 

наливу зерна. В варіантах з різними строками збирання застосовували три 

висоти скошування рослин: 5, 15 і 25 см, збирання отави здійснювали при 

зниженні середньодобової температури повітря до 10 °С.  

Сівбу в роки досліджень проводили після атмосферних опадів у період з 

21 по 25 травня. Запаси продуктивної вологи в 0–10 і 0–100 см шарах ґрунту на 

час сівби амаранту за роки досліджень змінювалися в межах 12,4–17,2 і 126,8 

(2002 р.)–165,3 (2000 р.) мм. Сходи амаранту, в середньому за три роки, 

з’явились через 9 діб після сівби і потребували для настання цієї фази 

акумуляції суми ефективних температур (вище 10 °С) за період сівба – сходи 

66 °С. Фази розвитку у рослин амаранту волотистого поява волотей, цвітіння і 
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утворення зерна відмічені відповідно на 41, 55 і 67 добу після сходів, що 

потребувало для їх настання суми ефективних температур 414,2; 628,3 і 

787,2 °С відповідно. Загальна сума ефективних температур, необхідних для 

забезпечення рослин амаранту протягом вегетації за двоукісного використання 

посівів, становила 1280,3 °С. 

Гідротермічні умови періоду вегетації в роки проведення досліджень 

суттєво різнились, що дало можливість найбільш повно охарактеризувати ріст і 

розвиток рослин амаранту за двоукісної культури вирощування. Найбільш 

сприятливим за  зволоженням був 2000 р., гідротермічний коефіцієнт за 

Г.Т. Селяніновим за період сходи – збирання другого укосу при цьому 

дорівнював 1,29 (тобто умови доброго зволоження). Погодні умови 2001 і 

2002 рр. були дещо контрастними, гідротермічний коефіцієнт вегетаційного 

періоду при цьому становив відповідно 0,86 (тобто умови недостатнього 

зволоження) і 0,98 (умови помірного зволоження).    

Дослідженнями встановлено, що рослини, амаранту волотистого у різні 

періоди вегетації мали відмінності в темпах росту і накопичення вегетативної 

маси, а строки збирання і висота скошування травостою значною мірою 

визначали продуктивність посівів (табл. 3.19).  

Висота рослин амаранту залежно від часу збирання збільшувалась майже 

в 2,6 раза і становила, у середньому за роки досліджень, від 45,6 до 119,4 см. 

Найбільш інтенсивний приріст рослин за добу (майже 3,0 см) відмічався в 

період формування волотей – початок цвітіння. У подальшому, при збиранні 

зеленого корму в пізніші строки (масове цвітіння, утворення зерна), 

інтенсивність добового приросту рослин у культури була значно меншою. 

Відомо, що кормова цінність сільськогосподарських культур певною 

мірою залежить від кількості листя в загальній масі, адже воно містить 

найбільше поживних речовин, має невеликий вміст клітковини та відрізняється 

високою перетравністю. Кращі показники облиствленості амаранту 

волотистого мали рослини ранніх (стеблування і початок появи волотей) 
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строків скошування, де частка листя в кормовій масі становила 47,9–44,7 %. 

Внаслідок старіння рослин, облиствленість амаранту значно знижувалась. 

 Таблиця 3.19 

Морфологічна структура рослин та продуктивність амаранту волотистого 

залежно від строку збирання і висоти скошування, 2000–2002 рр. 

Строк 

збирання 

(А) 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Висота 

рослин, 

см 

Площа 

листя, 

тис. 

м
2
/га 

Висота 

скошу-

вання, 

см (В) 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Урожайність зеленої 

маси, т/га 
Збір сухої 

речовини, 

т/га 1
*
 2

**
 3

***
 

Стеблу-

вання 

58,0 

45,6 16,0 

5 47,9 9,5 

7,9 

21,1 1,40 

57,7 15 49,9 7,6 19,1 1,11 

58,1 25 51,7 6,5 16,6 0,93 

Поява 

волотей 

58,2 

61,5 21,6 

5 44,7 12,7 

11,1 

– 1,96 

57,5 15 46,8 11,1 – 1,69 

57,0 25 48,8 9,4 – 1,40 

Форму-

вання 

волотей 

58,0 

79,5 33,3 

5 40,4 21,6 

18,8 

– 3,44 

57,3 15 42,9 18,7 – 2,94 

58,3 25 44,5 16,2 – 2,50 

Початок 

цвітіння 

58,4 

100,2 38,8 

5 37,4 25,9 

23,6 

– 4,37 

58,5 15 39,2 23,9 – 3,93 

58,8 25 41,1 20,9 – 3,39 

Масове 

цвітіння 

58,4 

113,9 39,7 

5 33,9 27,3 

25,7 

– 5,27 

58,5 15 36,2 26,6 – 4,67 

58,7 25 38,0 23,2 – 4,01 

Утворен-

ня зерна 

58,4 

119,4 35,9 

5 31,3 29,6 

26,5 

– 5,41 

57,1 15 32,8 26,4 – 4,78 

58,8 25 34,6 23,4 – 4,18 

НІР 05, т/га 

А 0,52–0,72 – – 0,04–0,11 

В 0,37–0,51 – – 0,03–0,08 

АВ 0,75–1,25 – – 0,06–0,19 

Примітка: 1
*
– середня урожайність зеленої маси за 2000–2002 рр.; 2

**
– середня 

урожайність зеленої маси за фактором А; 3
***

– середня урожайність зеленої маси за 

фактором В. 

 

Так, від фази стеблування до утворення насіння відносна кількість 

листкової маси (при висоті зрізу рослин 5 см) зменшилась на 16,6 %. 

Одночасно, за всіх строків збирання при збільшенні висоти скошування (від 5 

до 25 см), вміст листя у вегетативній масі підвищувався, це відбувалось за 

рахунок втрати рослинами в загальній зеленій масі частки стебла. 

Листкова маса кормових рослин – це не тільки важливий показник якості 

корму, але й фактор формування потужної асиміляційної поверхні, що 

обумовлює розмір продуктивності посівів. Найбільшу площу листя (39,7 тис. 
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м
2
/га) травостій амаранту волотистого сформував за 58 діб вегетації у фазі 

масового цвітіння. У період масового цвітіння – утворення зерна спостерігалось 

зменшення асиміляційної листкової поверхні, що відбувалось внаслідок 

відмирання листя нижніх ярусів у процесі реутилізації і перерозподілу 

поживних речовин у волоті рослин при утворенні і формуванні зерна. 

Протягом вегетації кормова продуктивність у рослин амаранту 

волотистого формувалась по-різному. В початкові фази росту амарант 

повільними темпами накопичував надземну масу. В період сходи – стеблування 

(1-й строк збирання) середній приріст зеленої маси за добу при низькому (5 см) 

зрізі рослин становив лише 0,25 т/га. Накопичення  вегетативної маси амаранту 

найшвидше відбувалось у період стеблування – поява волотей. У цей час за 

добу травостій забезпечував максимальний приріст (1,88 т/га) зеленої маси. По 

мірі старіння рослин темпи накопичення вегетативної маси значно 

уповільнювались. 

Продуктивність посівів основного укосу амаранту волотистого прямо 

пропорційно залежала від тривалості вегетації рослин і обернено – від висоти 

скошування травостою. Максимальний урожай зеленої маси (29,6 т/га і збір 

сухої речовини 5,41 т/га), у середньому за роки досліджень, сформував 

травостій амаранту волотистого за 67 діб вегетації при збиранні у фазі 

утворення зерна і застосуванні низького (5 см) зрізу рослин. Збільшення висоти 

скошування (до 15–25 см) призводило до втрат урожаю від 3,1 до 6,2 т/га 

зеленої маси. 

У дослідах вивчали три висоти скошування (5, 15 і 25 см) рослин, що 

зумовлювалось біологічними особливостями амаранту. На відміну від 

тонконогових рослин, амарант має лише одну форму відростання –  пагони 

утворюються із сплячих бруньок кореневої шийки і пазушних бруньок  листя 

нижнього ярусу. 

Період спокою (скошування – початок  відростання) за різних строків 

збирання був у рослин  амаранту неоднаковий і збільшувався від ранніх строків 

до пізніх (від 9 до 13 діб). Разом з тим, спроможність різновікових рослин 

амаранту давати отаву значно змінювалась. Найкраще відростали, незалежно 
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від висоти скошування, рослини, які були зібрані у фази стеблування і початок 

появи волотей (поновили вегетацію після збирання 86,1–94,1 % рослин). По 

мірі старіння спроможність давати отаву у рослин амаранту волотистого значно 

зменшувалась. Наприклад, при низькому (5 см) скошуванні травостою, у фазах 

формування волотей, початок і масове цвітіння, здатними до відростання 

виявилися відповідно 59,1, 42,6 і 28,8 % рослин, а при збиранні в період  

утворення зерна –  лише окремі рослини.  

Слід зазначити, що на показник кількості спроможних до відростання 

рослин амаранту волотистого значно впливала і висота їх скошування. 

Застосування високого (25 см) зрізу травостою в ці строки збирання дозволило 

збільшити кількість рослин, що відросли відповідно на 26,0; 24,4 і 19,0 % при 

збільшенні (на 0,3–1,2 шт./рослину) пагонів відростання (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Вплив строків збирання і висоти скошування на ростові процеси та 

продуктивність отави амаранту волотистого, 2000–2002 рр.  

Строк 

збирання         

(А) 

Висота 

скошу- 

вання, 

см (В) 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

пагонів на  

рослину, 

шт. 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Площа 

листя, 

тис. 

м
2
/га 

Урожайність 

зеленої маси, т/га 

Збір  

сухої 

речови-

ни, т/га 1
*
 2

**
 3

***
 

Налив  

зерна 

5 51,5 

81,4 

2,3 

30,6 23,1 

17,5 

18,3 

11,0 3,07 

15 52,6 3,3 18,3 12,9 3,21 

25 54,7 4,0 19,1 14,1 3,34 

Утво-

рення 

зерна 

5 50,1 

71,9 

1,9 

31,8 20,8 

14,6 

15,7 

– 2,46 

15 50,6 2,9 15,8 – 2,68 

25 51,5 3,5 16,8 – 2,83 

Масове 

цвітіння 

5 34,3 

61,7 

1,7 

33,5 18,1 

10,1 

12,7 

– 1,66 

15 44,9 2,3 13,0 – 2,14 

25 49,4 2,9 14,9 – 2,44 

Початок 

цвітіння 

5 24,9 

50,9 

1,2 

35,6 16,1 

8,0 

10,3 

– 1,28 

15 34,2 1,7 11,0 – 1,75 

25 39,2 2,2 12,0 – 1,92 

Форму-

вання  

волотей 

5 16,8 

41,8 

1,0 

38,2 9,7 

4,8 

6,3 

– 0,74 

15 24,7 1,3 6,2 – 0,96 

25 27,9 1,5 7,9 – 1,23 

НІР 05, т/га 

А 0,30–0,96
*
 – 0,03–0,08 

В 0,14–0,44
*
 – 0,03–0,06 

АВ 0,52–0,99
*
 – 0,06–0,14 

Примітка: 1
*
– середня урожайність зеленої маси за 2000–2002 рр.; 2

**
– середня 

урожайність зеленої маси за фактором А; 3
***

– середня урожайність зеленої маси за 

фактором В. 
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Висота отавних рослин амаранту при збиранні на корм значною мірою 

залежала від строку першого укосу і, в середньому за три роки, змінювалась від 

81,4 до 41,8 см. Найбільша частка листя (38,2 %) в зеленій масі відмічена при 

скошуванні отави у фазі росту і формування волотей. Збирання у другому укосі 

старших за віком рослин (період початок цвітіння – налив зерна) призводило до 

зниження показника облиствленості на 2,6–7,6 %. 

Розмір площі асиміляційної поверхні отавного травостою визначався не 

лише показником облиствленості рослин, а більшою мірою залежав від густоти 

травостою. Так, найбільшу площу листкової поверхні (23,1 тис. м
2
/га) у 

другому укосі, в середньому за три роки, сформував посів амаранту 

волотистого при мінімальній величині показника облиствленості рослин 

 (30,6 %), але при максимальній густоті стояння травостою (526 тис./га). 

Результати досліджень свідчать, що складовими продуктивності отавного 

укосу були густота стояння рослин і тривалість періоду вегетації. Так, 

проведення раннього збирання (фаза стеблування) основного травостою 

дозволило одержати найбільшу врожайність (17,5–19,1 т/га) зеленої маси і збір 

сухої речовини (3,07– 3,34 т/га) отави амаранту волотистого, що зумовлювалось 

кращим відростанням рослин і довшим періодом їх вегетації. Разом з тим, 

отавні травостої, сформовані при високому скошуванні (15 і 25 см) рослин, 

характеризувалися більшою густотою і кращою їх спроможністю утворювати 

пагони при відростанні, що дало можливість за цього строку збирання 

підвищити кормову продуктивність посівів амаранту волотистого на 4,5–8,7 %. 

Критерієм оцінки ефективності застосування різних строків збирання і 

висоти скошування рослин може слугувати лише інтегрований показник 

сумарної продуктивності основного і отавного укосів (табл. 3.21, дод. В.9).  

Аналіз продуктивності травостоїв показав, що в середньому за роки 

досліджень, найбільшу сумарну врожайність кормової маси амаранту 

волотистого за весь період вегетації рослин (33,9–34,4 т/га, або 5,65–5,68 т/га 

сухої речовини) одержано при проведенні першого укосу на початку цвітіння 

при висоті скошування рослин 5–15 см, а збирання отави –  при зниженні 
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середньодобової температури до 10 °С, що на ділянках вказаного варіанту 

збігалось з початком фази цвітіння отавних пагонів. Домінуючою часткою 

врожаю була продуктивність першого укосу, що дорівнювала 25,9–23,9 т/га 

зеленої маси (або 76,4–68,5 % до загального врожаю). 

Таблиця 3.21 

Сумарна продуктивність амаранту волотистого залежно від строків 

збирання і висоти скошування рослин першого укосу, 2000–2002 рр. 

Строк збирання 
Висота 

скошування, 

см 

Урожайність зеленої 

маси, т/га 

Збір абсолютно сухої 

речовини, т/га 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 

всього 

за два 

укоси 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 

всього 

за два 

укоси 

Стеблу- 

вання 

налив 

зерна 

5 9,5 17,5 27,0 1,40 3,07 4,47 

15 7,6 18,3 25,9 1,11 3,21 4,32 

25 6,5 19,1 25,6 0,93 3,34 4,27 

Поява 

волотей 

утворення 

зерна 

5 12,7 14,6 27,6 1,96 2,46 4,42 

15 11,1 15,8 26,9 1,69 2,68 4,37 

25 9,4 16,8 26,2 1,40 2,83 4,23 

Формування  

волотей 

масове 

цвітіння 

5 21,6 10,1 31,7 3,44 1,66 5,10 

15 18,7 13,0 31,7 2,94 2,14 5,08 

25 16,2 14,9 31,1 2,50 2,44 4,94 

Початок 

цвітіння 

початок 

цвітіння 

5 25,9 8,0 33,9 4,37 1,28 5,65 

15 23,9 11,0 34,9 3,93 1,75 5,68 

25 20,9 12,0 32,9 3,39 1,92 5,31 

Масове 

цвітіння 

ріст 

волотей 

5 27,3 4,8 32,1 5,27 0,74 6,01 

15 26,6 6,2 32,8 4,67 0,96 5,63 

25 23,2 7,9 31,1 4,01 1,23 5,24 

Утворення 

зерна 
– 

5 29,6 – 29,6 5,41 – 5,41 

15 26,4 – 26,4 4,78 – 4,78 

25 23,4 – 23,4 4,18 – 4,18 

 

Збільшення висоти скошування амаранту (до 25 см) за цього строку 

збирання, хоч і сприяло покращанню відростання отави, але недобір урожаю 

(4,9–3,0 т/га) зеленої маси основного укосу призводив до зниження загальної 

продуктивності травостою. 

Зазначимо, що за двоукісного використання посіву загальну 

продуктивність амаранту волотистого (6,0–5,6 т/га сухої речовини), одержану 

при проведенні основного укосу у фазі масового цвітіння, вважати кращою 
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недоцільно через значне зрідження отавного травостою та низьку його 

продуктивність (4,8–6,2 т/га зеленої маси), що складало лише 14,9–18,8 % від 

сумарного врожаю. 

Зібрані посіви амаранту волотистого у фазі утворення зерна забезпечили 

найбільшу урожайність основного укосу (29,6–23,4 т/га зеленої маси), але 

фізіологічно старі рослини втратили спроможність до відростання і не утворили 

отави. Раннє скошування амаранту волотистого у фазі стеблування сприяло 

формуванню врожаю отави, але низька врожайність основного укосу (залежно 

від висоти скошування – 9,5–6,5 т/га зеленої маси, або 1,40–0,95 т/га сухої 

речовини) навіть за максимальної продуктивності другого укосу не дозволила 

досягти рівня загальної врожайності посівів, де перший укіс проведено на 

початку цвітіння рослин. 

Таким чином, для одержання максимальної загальної продуктивності 

посівів амаранту волотистого необхідно збирати перший укіс на початку 

цвітіння рослин, застосовуючи висоту зрізу травостою 15 см (що має переваги в 

посушливі роки), а отаву скошувати на мінімальній висоті при пониженні 

середньодобової температури повітря до 10 °С. 

 

3.6 Вплив мінерального живлення на продуктивність амаранту 

волотистого 

Розробка системи агротехнічних заходів для любої сільськогосподарської 

культури, у тому числі і амаранту, передбачає адаптацію всіх складових 

елементів технології вирощування до біологічних потреб рослин з урахуванням 

конкретного агрокліматичного потенціалу зони, забезпечення оптимальної 

величини параметрів факторів довкілля та спрямування технологічних 

прийомів на максимальну реалізацію біологічного потенціалу як окремих 

рослин, так і агрофітоценозу в цілому на одержання найбільшої кількості 

господарсько-цінної продукції [159]. 

Серед агротехнічних заходів, що спрямовані на підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур і родючості ґрунту, провідна 



 

 

186 

роль належить раціональному використанню мінеральних добрив. За даними 

експериментальних досліджень І. Д. Філіп’єва і Є. К. Міхєєва [401], в умовах 

природного вологозабезпечення південної частини степової зони України 

добрива спроможні підвищувати урожайність сільськогосподарських культур 

на 30–40 % і є одним з найбільш дієвих факторів інтенсифікації виробництва.  

Відомо, що різні види і, навіть сорти і гібриди одного виду рослин, мають 

певний комплекс біологічних, морфологічних, біохімічних та інших 

особливостей, серед яких важливою їх характеристикою є хімічний склад 

вегетативної маси і зерна, потреба в елементах живлення і їх винесення із 

ґрунту з урожаєм [315, 442]. 

Вміст елементів живлення в рослинах, їх загальний винос і витрати з 

ґрунту на формування урожаю основної продукції, як правило, залежать не 

лише від біологічних особливостей культури, але й зумовлюються певною 

мірою ґрунтово-кліматичними умовами, дозами застосованого удобрення та 

співвідношенням між основними його макроелементами [8, 53, 260, 289, 326, 

327, 401]. Істотно впливають на процес поглинання цих елементів рослинами з 

ґрунту та їх рівень загального виносу також і гідротермічні умови. За кращого 

забезпечення вологою мінеральні сполуки ґрунту і добрив легше переходять в 

доступні форми та інтенсивніше поглинаються рослинами із ґрунтового 

розчину [106, 199].  

За даними експериментальних досліджень виносу поживних речовин 

рослинами амаранту [443], одержаних у Центральному ботанічному саду АН 

Білорусі, загальна кількість виносу з ґрунту макроелементів становить 1,0–

1,4 т/га і істотно залежить від урожайності культури. При цьому амарант за 

загальним виносом поживних речовин перевищував кукурудзу і за окремими 

елементами живлення – конюшину. Максимальне накопичення азоту і фосфору 

в структурних елементах рослин амаранту (листя, стебла, суцвіття) відмічено в 

листі, менше – у суцвіттях і найменше – у стеблах. Вміст калію зменшувався в 

послідовності листя–стебла–суцвіття. 
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Дослідження, проведені Ю. А. Утеушем [388], І. П. Бреус та ін. [35–37] у 

південній частині степової зони України, свідчать, що амарант є культурою, яка 

характеризується високим рівнем виносу елементів живлення. На утворення 

10 т зеленої маси  амарант забирає з ґрунту 25–30 кг азоту, 18–22 кг фосфору і 

75–85 кг калію, а для формування аналогічного урожаю вегетативної маси 

кукурудзи необхідно 25–26 кг азоту, 10 кг фосфору і 36 кг калію. 

Дослідження З. З. Кадирової і Р. Х. Худиахметова [156] по визначенню 

впливу мінеральних добрив на продуктивність амаранту хвостатого, 

проведених на дерново-підзолистих ґрунтах Татарстану, показали, що серед 

макроелементів живлення найбільший вплив на приріст сухої речовини і 

хімічний вміст елементу у вегетативній масі мали азотні добрива. За даними 

авторів, фосфорні і калійні добрива практично не впливали як на приріст сухої 

речовини, так і на збільшення вмісту фосфору і калію в тканинах рослин. Разом 

з тим, вміст калію у рослинах амаранту при збиранні на корм, навіть за 

природного фону живлення був високий і становив 5,7 %. 

Результати досліджень В. Я. Горбенка, Д. І. Шуль і Л. І. Лук’яненка [76], 

одержані в умовах зони нестійкого зволоження України (Тернопільська 

область), навпаки, виявили високу ефективність фосфорно-калійного удобрення 

при вирощуванні амаранту. Допосівне застосування фосфорних і калійних 

добрив дозою P60K60 зумовлювало приріст врожайності зеленої маси амаранту 

хвостатого відносно контролю (без добрив) на 10 т/га, а внесення 60 кг/га д. р. 

азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (P60K60) дозволило додатково 

збільшити вегетативну масу на 8,0 т/га. 

Як свідчать деякі автори, на ґрунтах з невисоким рівнем природної 

родючості удобренню належить вирішальна роль в забезпеченні високих і 

сталих врожаїв зеленої маси амаранту, при цьому приріст врожайності 

вегетативної маси може становити близько 40–50 % [73, 90, 225]. 

За даними В. В. Зубкова, одержаними в умовах північного Поволжя 

Російської Федерації, при вирощуванні амаранту на зерно особливим заходом є 

зменшення (у 2–3 рази) дози азотних добрив, це сприяє скороченню 
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вегетаційного періоду і прискорює дозрівання зерна. Всі добрива, крім азотних, 

рекомендується вносити під основний обробіток ґрунту [142]. Дозу азотних 

добрив рекомендовано застосовувати у два строки: 100 кг д. р. азоту – перед 

сівбою та 40–60 кг д. р. – при підживленні рослин [424]. 

В умовах південного Степу України, за даними Д. П. Войташенка, 

кращою дозою мінерального удобрення на темно-каштанових ґрунтах за умови 

природного вологозабезпечення виявилась N90P60K30, яка й забезпечила 

найвищий рівень урожайності зерна (18,1 ц/га), вихід протеїну (2,15 ц/га) і олії 

(0,69 ц/га) [55]. 

В умовах лівобережного Лісостепу України на чорноземах 

середньосуглинкових, за даними Т. І. Гопцій, рівень мінерального живлення 

рослин більшою мірою визначався видом амаранту і напрямком його 

використання (зелений корм, силос, зерно). При вирощуванні амаранту на 

зерно оптимальна доза азоту дорівнювала 60 кг/га д. р. на фоні P60K60 для всіх 

видів цієї культури, що вивчали. Подальше збільшення дози азоту призводило 

до зайвої розгалуженості рослин і зниження як індивідуальної зернової 

продуктивності, так і посіву [72]. 

Проведений аналіз експериментальних досліджень вітчизняних і 

зарубіжних вчених щодо мінерального живлення амаранту, свідчить про 

недостатню вивченість цього питання в умовах північного Степу України, а 

одержані результати в інших ґрунтово-кліматичних умовах є більшою мірою 

недостатніми і, в багатьох випадках, суперечливими. 

У зв’язку з цим у 2000–2002 рр. на Ерастівській дослідній станції ДУ ІЗК 

НААН (Дніпропетровська обл.) проводили дослідження з вивчення впливу доз 

мінеральних добрив на кормову і зернову продуктивність амаранту волотистого 

в умовах природного забезпечення вологою північної частини степової зони 

України. 

У дослідах висівали амарант волотистий зернового призначення 

перспективного сорту Дніпровський 1. Сівбу здійснювали широкорядним 

(45 см) способом нормою висіву 1,0 кг/га схожого насіння. Мінеральні добрива 
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вносили під передпосівну культивацію у вигляді аміачної селітри (34,5 % д. р.), 

гранульованого суперфосфату (19,5 % д. р.), калійної солі (40,0 % д. р.). 

 Попередник – озима пшениця на зерно. Агротехнічні прийоми 

вирощування – загальноприйняті в зоні для дрібнонасінних ярих культур 

пізнього строку сівби. Облікова площа ділянки 150 м
2
. Повторність триразова. 

Облік врожаю зеленої маси і зерна здійснювали відповідно у фази цвітіння та 

повної стиглості зерна у нижній і середній частинах волоті основного суцвіття. 

У зв’язку з агрокліматичними особливостями зони недостатнього і 

нестійкого зволоження та морфо-біологічними властивостями насіння культури, 

сівбу амаранту в 2000–2002 рр. провели з 21 по 25 травня лише після випадання 

дощу. Запаси продуктивної вологи в шарах ґрунту 0–10 і 0–100 см на час сівби 

амаранту в роки досліджень змінювалися в межах від 12,4 до 17,2 мм та від 

126,8 (2002 р.) до 165,3 мм (2000 р.) відповідно. 

Гідротермічні умови вегетації амаранту в роки проведення досліджень 

істотно різнились, що сприяло можливості більш повно охарактеризувати вплив 

мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин при формуванні кормової та 

зернової продуктивності. Найбільш сприятливим за зволоженням був 2000 р., 

гідротермічний коефіцієнт за період сходи – повна стиглість зерна амаранту 

волотистого при цьому дорівнював 1,06. Погодні умови 2001 і 2002 рр. були 

дещо контрастними, гідротермічні коефіцієнти вегетаційного періоду при цьому 

становили відповідно 0,96 і 0,77. 

Відомо, що амарант волотистий за сприятливих умов вирощування для 

формування високої як кормової, так і зернової продуктивності потребує 

значної кількості поживних речовин. Агрохімічні дослідження поживного 

режиму ґрунту здійснені в наших дослідах, свідчать про достатній рівень 

забезпечення рослин амаранту волотистого основними елементами живлення 

протягом вегетаційного періоду при його вирощуванні на чорноземі звичайному 

малогумусному важкосуглинковому (табл. 3.22, 3.23). 

Результати досліджень по вмісту основних макроелементів (N, P2O5, K2O) 

в ґрунті і їх винос з урожаєм вегетативної маси і зерна та зоотехнічних 

показників якості корму (енергетична і протеїнова поживність) та зерна 
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(енергетична, протеїнова поживність, вміст олії) наведені за даними 

агрохімічного аналізу ґрунтових і рослинних зразків лабораторії родючості. 

Фоновий середньозважений вміст азоту нітратів при природній родючості 

орного шару (без внесення добрив) на початку вегетації рослин амаранту (фаза 

повних сходів) становив 11,9 мг/кг, рухомого фосфору – 129 і обмінного калію – 

102 мг/кг ґрунту, що класифікується відповідно як недостатній, середній та 

підвищений. У посівному (0–10 см) шарі ґрунту величини вмісту 

макроелементів характеризуються як підвищені і високі. Потенційні 

можливості чорнозему звичайного малогумусного важкосуглинкового щодо 

поповнення запасів азоту в орному шарі досить високі, про що свідчать дані 

показників енергії нітрифікації в 0–30 см шарі ґрунту (16,6 мг/кг), при цьому 

запаси азоту у доступній рослинам формі за природної родючості ґрунту 

можуть складати в орному шарі близько 135 кг/га. 

Дослідження поживного режиму ґрунту протягом вегетаційного періоду 

дозволили встановити певні зміни його, як в різні фази розвитку рослин, так і 

при використанні  різних  фонів  живлення.  Найвищі  показники вмісту азоту 

нітратів виявили в орному шарі ґрунту на початку вегетації рослин амаранту 

волотистого (11,9–28,6 мг/кг ґрунту). 

Розрахунки запасів нітратного азоту в 0–30 см шарі ґрунту у фазі повних 

сходів амаранту дозволили встановити, що за природної родючості ґрунту (без 

мінеральних добрив) їх кількість в орному шарі дорівнювала 56,1 кг/га, при 

внесенні мінеральних добрив дозою N30P30K30 – кількість доступного азоту для 

рослин збільшувалась до 66,4 кг/га або в 1,2 раза, а при внесенні подвійної і 

потрійної доз азотно-фосфорних мінеральних добрив (N60P60K30 і N90P90K30) – 

його кількість збільшувалась відповідно до 103,6 і 134,7 кг/га або в 1,8 і 2,4 раза. 

У період інтенсивного росту рослин амаранту волотистого (повні сходи – 

фаза цвітіння) вміст нітратів у ґрунті, залежно від фону мінерального 

удобрення закономірно знижувався на 28,6–71,7 %. Протягом цього часу 

інтенсивно відбувався приріст як зеленої, так і сухої маси рослин, що 

зумовлювало істотне споживання і накопичення в рослинному організмі 

загальної маси азоту і зольних елементів. 
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Таблиця 3.22 

Азотний режим ґрунту в посівах амаранту волотистого залежно від доз мінерального удобрення, 2000–2002 рр. 

Доза 

добрив 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст N-NO3, мг/кг ґрунту 

Повні сходи Цвітіння волотей Повна стиглість насіння 

Без ком-

постуван-

ня 

Після ком-

постування 

Енергія 

нітрифікації 

Без ком-

постуван-

ня 

Після ком-

постування 

Енергія 

нітрифікації 

Без ком-

постуван-

ня 

Після ком-

постування 

Енергія 

нітрифікації 

Без 

добрив 

0–10 13,2 30,7 17,5 9,0 29,6 20,6 13,2 31,4 18,2 

10–20 12,0 29,6 17,6 8,6 27,1 18,5 9,7 28,9 19,2 

20–30 10,6 25,3 14,7 7,9 26,0 18,1 7,7 26,0 18,3 

0–30 11,9 28,5 16,6 8,5 27,6 19,1 10,2 28,8 18,6 

N30P30K30 

0–10 16,2 32,1 15,9 7,7 26,0 18,3 14,1 32,3 18,2 

10–20 14,1 27,8 13,7 8,0 25,8 17,8 9,6 26,9 17,3 

20–30 11,9 27,6 15,7 9,5 26,2 17,7 8,9 25,1 16,2 

0–30 14,1 29,2 15,1 8,4 26,0 17,9 10,9 28,1 17,2 

N60P60K60 

0–10 27,8 44,3 16,5 9,6 28,5 18,9 15,5 37,3 21,8 

10–20 22,0 37,3 15,3 9,5 28,5 19,0 9,8 29,6 19,8 

20–30 16,3 33,0 16,7 8,7 26,0 17,3 9,2 27,6 18,4 

0–30 22,0 38,2 16,2 9,3 27,7 18,4 11,5 31,5 20,0 

N90P90K60 

0–10 31,3 45,4 14,1 7,7 27,6 19,9 15,3 32,1 16,8 

10–20 27,5 40,5 13,0 8,4 25,1 16,7 9,8 28,5 19,7 

20–30 27,1 41,3 14,2 8,2 25,5 17,3 8,5 26,2 17,7 

0–30 28,6 42,4 13,8 8,1 26,1 18,0 11,2 28,9 18,1 
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У подальшому, після утворення зерна, приріст маси рослин суттєво 

уповільнювався, а налив і формування зерна більшою мірою відбувались за 

рахунок відтоку і реутилізації пластичних речовин з вегетативних органів 

рослин, це зумовлювало певне зменшення споживання з ґрунту основних 

елементів живлення. При цьому вміст нітратного азоту в орному шарі у фазі 

повної стиглості зерна був дещо вищим, ніж його містилося у фазі цвітіння 

волотей і становив у середньому 10,2–11,5 мг/кг ґрунту. Зазначимо, що 

аналогічні зміни спостерігались і на величині показників умісту азоту нітратів 

після компостування ґрунту. 

За вегетаційний період амаранту волотистого також спостерігались зміни 

фосфатного і калійного режимів ґрунту, проте вони були не такі явні як 

азотного (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Фосфорний і калійний режим ґрунту в посівах амаранту залежно від доз 

мінерального удобрення, 2000–2002 рр.  

Доза 

добрив 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст P2O5, мг/кг ґрунту Вміст K2O, мг/кг ґрунту 

Повні 

сходи 

Цвітіння 

волотей 

Повна 

стиглість 

зерна 

Повні 

сходи 

Цвітіння 

волотей 

Повна 

стиглість 

зерна 

Без 

добрив 

0–10 133 128 137 113 75 94 

10–20 133 122 125 106 75 88 

20–30 122 110 114 88 75 75 

0–30 129 120 125 102 75 86 

N30P30K30 

0–10 174 144 149 115 81 106 

10–20 133 144 149 106 78 88 

20–30 127 133 144 89 75 75 

0–30 145 140 147 103 78 90 

N60P60K60 

0–10 188 159 155 118 100 113 

10–20 144 146 149 106 94 88 

20–30 120 125 133 88 81 75 

0–30 151 143 146 104 92 92 

N90P90K60 

0–10 210 183 179 120 104 119 

10–20 199 133 140 108 97 88 

20–30 128 124 127 88 82 75 

0–30 179 147 149 105 94 94 
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Найвищий вміст кислоторозчинних форм фосфору (метод Чирикова) у 

ґрунті за природної його родючості зафіксовано на початку росту рослин (фаза 

повних сходів), де в середньому для орного шару, кількість рухомого  фосфору  

становила  129  мг/кг  ґрунту.  Передпосівне застосування 30–90 кг/га д. р. 

фосфорних мінеральних туків на фоні відповідного азотно-калійного удобрення 

сприяло підвищенню середнього вмісту доступного для рослин фосфору в 0–

30 см шарі ґрунту на 16–50 мг/кг або на 12,4–38,8 %. 

У період інтенсивного росту рослин амаранту волотистого та споживання 

ними елементів живлення (період сходи – цвітіння), вміст рухомого фосфору в 

орному шарі закономірно зменшувався до 120–147 мг/кг, а в подальшому, 

наприкінці вегетації (фаза повної стиглості зерна), відмічено тенденцію до 

незначного збільшення (на 1,4–5,0 %) величини цього показника відносно 

вмісту рухомих форм макроелемента в ґрунті під час цвітіння рослин. 

Допосівне внесення калійної солі дозою 30 кг/га д. р. та відповідної (від 

одинарної до потрійної) кількості супутніх азотно-фосфорних добрив сприяло 

незначному (лише на 1,0–2,9 %) підвищенню кислоторозчинних форм калію 

(метод Чирикова) в орному шарі відносно його вмісту за природної родючості 

ґрунту. Протягом вегетаційного періоду амаранту волотистого вміст обмінного 

калію по мірі його споживання рослинами в 0–30 см шарі ґрунту знижувався 

від 102–105 мг/кг – у фазі повних сходів до 75–94 мг/кг (на 26,5–10,5 %) – в 

період цвітіння волоті – повна стиглість зерна. 

Таким чином, внесення мінеральних добрив покращує поживний режим 

ґрунту та створює сприятливі умови росту, розвитку і формування високого 

рівня продуктивності рослин амаранту. Зазначимо, що за умови допосівного 

внесення мінеральних добрив протягом періоду інтенсивного росту і активного 

споживання елементів живлення спостерігається також і одночасне збільшення 

використання доступних макроелементів з ґрунту. 

Сходи  амаранту, в середньому за три роки, з’явились через 8 діб після 

сівби і потребували для появи сім’ядольних листочків над поверхнею ґрунту 

накопичення суми ефективних температур (вище 10 
о
С) 61,4 

о
С. Фази цвітіння 
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волотей (укісна стиглість) і повна стиглість зерна основного суцвіття у 

контрольних рослин (без внесення добрив) настали відповідно через 52 і 107 

діб після появи сходів та потребували суми ефективних температур відповідно 

597,1 і 1193,2 
о
С.  

Зазначимо, що на високому агрофоні, особливо при внесенні азотно-

фосфорного і повного удобрення, спостерігалось подовження (на 1–2 доби) 

міжфазних періодів, що зумовлювалось появою на рослинах гілок з волотями 

другого порядку, які ще продовжували цвісти при утворенні зерна в волотях 

основного суцвіття. Укісна стиглість вегетаційної маси (фаза цвітіння) та повна 

стиглість зерна амаранту волотистого на удобрених ділянках наставала 

відповідно на 2–3 і 3–5 діб пізніше, ніж у контрольних рослин (без застосування 

добрив). 

Покращання умов ґрунтового живлення при застосуванні мінерального 

удобрення позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин амаранту волотистого 

вже у початкові фази. Рослини на удобрених ділянках відрізнялися від 

неудобрених більш  інтенсивним  забарвленням листя і кращим розвитком 

надземних органів. Так, уже на 30 добу після сходів (фаза стеблування) 

рослини амаранту волотистого при застосуванні мінеральних добрив 

перевищували по висоті контрольні рослини на 2–5 см, а в подальшому, при 

збиранні травостою на зелений корм (фаза цвітіння) приріст рослин від 

застосування мінеральних добрив істотно збільшився і становив 8–22 см або 

8,4–23,2 % (табл. 3.24). 

Внесення під передпосівну культивацію мінеральних добрив впливало не 

лише на інтенсивність ростових процесів амаранту волотистого, але й 

зумовлювало зміни у співвідношенні між морфологічними органами рослин та 

сприяло збільшенню розміру листкового апарату. Так, при застосуванні 

мінерального удобрення та залежно від доз і співвідношення елементів добрив, 

облиствленість рослин у агрофітоценозах амаранту волотистого збільшувалась 

на 1,8–3,4 %. При цьому на формування розміру листкового апарату у рослин 

більшою мірою впливали азотні добрива. 
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Таблиця 3.24 

Біометричні показники рослин амаранту волотистого у фазі цвітіння 

залежно від доз мінеральних добрив, 2000–2002 рр. 

Мінеральні добрива 

Густота 

рослин, 

тис./га 

Висота  

рослин, см 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Площа листя,  

тис. м
2
/га 

Без добрив (контроль) 433 95 32,2 26,4 

N60P60 436 111 34,4 37,6 

N60K30 435 108 33,7 34,9 

P60K30 435 103 33,0 32,3 

N30P30K30 437 106 34,2 34,5 

N60P60K30 438 113 35,3 39,8 

N90P90K30 438 117 35,6 42,8 

 

Внесення дози азоту 60 кг/га д. р. на фоні P60K30 сприяло збільшенню 

загальної асиміляційної листкової площі посіву на 7,5 тис. м
2
/га відносно 

посівів, де застосовували лише фосфорно-калійне (P60K30) удобрення. Внесення 

60 кг/га д. р. фосфору або 30 кг/га д. р. калію на фоні відповідно N60K30 або 

N60Р60 дозволило одержати приріст загальної асиміляційної листкової поверхні 

посівів відповідно лише на 4,9 і 2,2 тис. м
2
/га відносно агрофітоценозів, де були 

застосовані азотно-калійні (N60K30) або азотно-фосфорні (N60P60) мінеральні 

добрива. Максимальну площу листкової поверхні (42,8 тис м
2
/га) формували 

рослини посіву амаранту волотистого при внесенні повного мінерального 

добрива N90P90K30 під передпосівну культивацію, приріст листкової поверхні 

при цьому становив 16,4 тис. м
2
/га або 62,1 %. 

Внесені мінеральні добрива в різних дозах неоднаково впливали на 

відмічені ростові процеси, співвідношення морфологічної структури рослин, 

розмір листкового апарату та сприяли поліпшенню формування продуктивності 

посівів (табл. 3.25, дод. В.10). 

Покращання умов ґрунтового живлення рослин амаранту в посівах на 

удобрених ділянках сприяло підвищенню кормової продуктивності 

агрофітоценозів та зумовлювало одержання приросту урожайності зеленої маси 

на 4,1–8,8 т/га (або на 19,5–41,9 %) і збору абсолютно сухої речовини – на 0,70–

1,37 т/га (або 18,6–36,4 %), виходу кормових одиниць – на 0,61–1,33 (або на  

22,5–49,1 %) і перетравного протеїну – на 0,09–0,248 т/га (або на 24,9–68,5 %). 
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Таблиця 3.25 

Кормова продуктивність амаранту волотистого та окупність добрив залежно від рівня мінерального удобрення, 

2000–2002 рр. 

 

Доза 

добрив, 

кг/га д.р. 

Урожайність 

зеленої 

маси, т/га 

Приріст 

урожайності 

зеленої маси, + 

Збір 

абсолютно 

сухої 

речовини, 

т/га 

Приріст  абсо-

лютно сухої 

речовини, + 

Окупність добрив     

кг д. р. /кг 

Збір з 1 га посівної площі, 

т/га 
Перетрав-

ного 

протеїну на 

1 к. од., г т/га % т/га % 
зеленої 

маси 

абсолютно 

сухої 

речовини 

кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 

Без добрив 

(контроль) 
21,0 – – 3,76 – – – – 2,71 0,362 134 

N60P60 28,0 7,0 33,3 4,85 1,09 29,0 58,3 9,08 3,82 0,558 146 

N60K30 26,5 5,5 26,2 4,62 0,86 22,9 61,1 9,56 3,64 0,528 145 

P60K30 25,1 4,1 19,5 4,46 0,70 18,6 45,6 7,78 3,32 0,452 136 

N30P30K30 25,8 4,8 22,9 4,53 0,77 20,5 53,3 8,56 3,37 0,478 142 

N60P60K30 28,5 7,5 35,7 5,01 1,25 33,2 50,0 8,33 3,95 0,587 149 

N90P90K30 29,8 8,8 41,9 5,13 1,37 36,4 41,9 6,52 4,04 0,610 151 

НІР05, т/га 0,82–1,34 – – 0,05–0,17 – – – – 0,04–0,13 0,01–0,02 – 
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Збільшенню врожаю вегетативної маси та збору сухої речовини значною 

мірою сприяли азотні добрива. Так, застосування 60 кг/га д. р. азоту на фоні 

P60K30 дозволило одержати приріст урожайності зеленої і абсолютно сухої маси 

амаранту волотистого відповідно 3,4 і 0,55 т/га порівняно до варіантів, де 

вносили лише фосфорно-калійні добрива (P60K30). При цьому середня окупність 

приростом сухої речовини на внесений кілограм азоту становила 9,2 кг. 

Покращання фосфорного живлення при застосуванні 60 кг/га д. р. 

фосфору на фоні N60K30 забезпечило рівень прибавки урожайності зеленої і 

сухої маси культури відповідно 2,0 і 0,39 т/га порівняно до варіантів, де 

застосовували лише азотно-калійні добрива (N60K30). При цьому окупність 

приростом сухої речовини в розрахунку на 1 кг внесеного фосфору була в 1,4 

раза меншою, ніж при використанні азоту і дорівнювала 6,5 кг. Ефективність дії 

калію на підвищення рівня урожайності агрофітоценозу амаранту волотистого 

була в 2,4 раза меншою, ніж фосфору. 

Разом з тим, зазначимо, що величина загальної окупності одиниці 

комплексного мінерального добрива приростом сухої речовини врожаю за 

умови збільшення дози добрив від N30P30K30 до N90P90K30 зменшувалась на 

2,04 кг /кг д. р. або на 23,8 %. 

На врожайність зеленої і сухої маси амаранту волотистого впливали 

також і погодні умови в роки досліджень (дод. В.9 ). Так, найбільшу 

урожайність зеленої маси (29,1 т/га) та збір абсолютно сухої речовини 

(4,99 т/га) середні по досліду в роки досліджень амарант волотистий сформував 

в 2000 р. внаслідок найвищих весняних запасів продуктивної вологи в ґрунті та 

профіциту атмосферних опадів в період сходи – цвітіння. Середня урожайність 

зеленої маси культури в посушливіші роки (2001 і 2002) дорівнювала 

відповідно 83,5 і 89,3 % порівняно до урожайності сприятливого року. 

У середньому за три роки (див. табл. 3.24) найбільшу урожайність зеленої 

маси (28,5 т/га), збір сухої речовини (5,01 т/га), вихід кормових одиниць 

(3,95 т/га) і перетравного протеїну (0,587 т/га) посіви амаранту волотистого 

сформували при внесенні загальної дози добрив N60P60K30 під передпосівну 



 

 

198 

культивацію. Застосування більшої дози добрив (N90P90K30) мало тенденцію до 

підвищення урожайності, проте її приріст був на рівні похибки досліду. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у зеленій масі 

амаранту волотистого, зібраній у фазі цвітіння, була вища за зоотехнічну норму 

(110 г/кормову одиницю) на 24–41 г і становила 134–151 г, а за умови 

покращання ґрунтового живлення – відмічено збільшення  цього показника на 

2–14 г порівняно з контрольним варіантом (без застосування добрив). 

Амарант волотистий за сприятливих умов вирощування для формування 

високої кормової продуктивності потребує значної кількості поживних 

речовин. Винос основних макроелементів живлення з ґрунту рослинами 

амаранту волотистого за різних доз мінерального удобрення, у наших дослідах, 

залежав від кількості сформованої вегетативної маси і вмісту в ній поживних 

речовин (табл. 3.26).  

При внесенні мінеральних добрив вміст азоту в надземній абсолютно 

сухій масі амаранту волотистого збільшувався на 0,13–0,32 % і дорівнював 

1,46–1,65 %. Кількість загального фосфору і калію в сухій рослинній масі у 

зв’язку з підвищеними і високими запасами цих макроелементів у ґрунті, 

майже не залежала від рівня мінерального удобрення і становила відповідно 

0,52–0,57 і 4,12–4,34 %.  

Таблиця 3.26 

Винос елементів живлення урожаєм амаранту волотистого залежно від 

мінерального удобрення при вирощуванні на зелений корм, 2000–2002 рр. 

Доза 

добрив, 

кг/га д. р. 

Винос поживних речовин, кг 

на 1 т урожаю 

урожаєм з 1 га  
зеленої маси 

абсолютно сухої 

речовини 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без добрив 2,38 0,93 7,37 13,3 5,2 41,2 50,0 19,6 154,9 

N30P30K30 2,56 0,95 7,48 14,6 5,4 42,6 66,1 24,5 193,0 

N60P60K30 2,83 0,99 7,63 16,1 5,6 43,4 80,7 28,1 217,4 

N90P90K30 2,85 0,98 7,46 16,5 5,7 43,3 84,9 29,2 222,3 
 

Загальний винос елементів живлення з урожаєм зеленої маси амаранту 

волотистого істотно залежав від кількості внесених мінеральних добрив. Так, 
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якщо контрольні рослини культури (природний фон живлення) використали на 

формування зеленої маси 50 кг азоту, 19,6 кг фосфору і 154,9 кг калію, то 

посіви амаранту, під які вносили дози повного мінерального добрива, 

збільшували споживання макроелементів відповідно на 16,1–34,9; 4,9–9,6 і 

38,1–67,4 кг/га, або в 1,3–1,7; 1,3–1,5 і 1,2–1,4 раза.  

Найбільший винос поживних речовин з ґрунту урожаєм вегетативної 

маси відмічено на посівах культури при застосуванні найбільшої дози 

мінерального удобрення (N90P90K30), де на ділянках варіанту рослинами було 

сформовано найвищий рівень кормової продуктивності. За такої дози добрив 

винос поживних речовин з ґрунту рослинами амаранту волотистого на 1 т 

урожаю абсолютно сухої речовини становив по азоту 16,5 кг, фосфору – 5,7 і по 

калію – 43,3 кг.  

При вирощуванні амаранту волотистого на зерно показники виносу 

основних елементів живлення урожаєм залежали як від врожайності основної 

(зерно) і побічної (вегетативна маса) продукції, так і вмісту поживних речовин 

в одиниці врожаю (табл. 3.27).  

Таблиця 3.27 

Вміст основних елементів живлення у вегетативній масі рослин і зерні 

амаранту волотистого та винос їх урожаєм залежно від мінеральних добрив, 

2000–2002 рр. 

Доза 

добрив  

Вміст поживних речовин в 1 т 

абсолютно сухої речовини, кг 

Винос поживних речовин урожаєм 

 з 1 га, кг 

вегетативна маса зерно всього 
в тому числі 

зерно 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без добрив 12,2 5,0 29,8 18,2 11,7 5,0 80,3 36,9 159,1 17,1 11,0 4,7 

N30P30K30 13,7 5,1 30,5 19,6 12,4 5,6 110,0 46,9 200,6 22,9 14,5 6,6 

N60P60K30 14,3 5,2 30,9 20,3 13,1 5,6 127,5 54,0 224,6 27,0 17,4 7,4 

N90P90K30 14,8 5,4 31,2 20,6 13,2 5,6 136,8 57,7 236,9 28,0 18,0 7,6 

 

Покращання ґрунтового живлення при вирощуванні амаранту 

волотистого сприяло підвищенню вмісту азоту в його зерні на 0,14–0,24 %, 

фосфору і калію – відповідно на 0,07–0,15 і 0,06 %, при цьому винос азоту з 

ґрунту урожаєм основної і побічної частин продукції збільшувався внаслідок 
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підвищення урожайності як зерна, так і вегетативної маси в 1,4–1,7 раза, а 

загального фосфору і калію – відповідно в 1,3–1,6 і 1,3–1,5 раза.  

Зазначимо, що дольова частка виносу основних елементів живлення 

урожаєм зерна дорівнювала по азоту 6,1–6,6 %, фосфору – 4,0–4,3 і по калію – 

1,7–1,8 % від загального виносу елементів живлення урожаєм основної та 

побічної продукції. 

Найбільший винос поживних речовин з ґрунту як загальним урожаєм 

(азоту – 136,8 кг/га, фосфору – 57,7 і калію – 236,9 кг/га), так і урожаєм зерна 

(азоту – 28,0 кг/га, фосфору і калію – відповідно 18,0 і 7,6 кг/га) відмічено на 

посівах амаранту волотистого при внесенні найбільшої дози мінеральних 

добрив (N90P90K30), де рослинами культури сформовано найвищий рівень 

зернової продуктивності. За такої дози добрив винос поживних речовин 

рослинами на формування 1 т урожаю зерна становив по азоту 20,6 кг, по 

фосфору і калію – відповідно 13,2 і 5,6 кг.  

  Отже, поліпшення умов мінерального живлення рослин культури 

збільшує загальний винос з ґрунту макроелементів, що зумовлюється як 

підвищенням урожайності зеленої маси і зерна, так і поліпшенням їх якісних 

показників – вмісту і виходу кормових одиниць та перетравного протеїну. 

Повна стиглість зерна амаранту волотистого, залежно від рівня 

мінерального удобрення, в середньому за роки досліджень, настала на 107–112 

добу після появи сходів. Передзбиральна густота рослин у агрофітоценозах 

становила 426–429 тис. шт./га. 

Умови, які склались в посівах амаранту впродовж вегетації, внаслідок 

застосування різних доз добрив, істотно вплинули як на інтенсивність ростових 

процесів, так і на формування величини елементів структури врожаю зернової 

продуктивності рослин (табл. 3.28). 

Середня висота рослин при збиранні посівів амаранту волотистого на зерно 

на удобрених ділянках збільшувалась під впливом дії добрив на 8,3–22,9 % 

відносно контрольних рослин. Зазначимо, що величина цього показника у фазі 

повної стиглості зерна неістотно відрізнялась від показників висоти рослин, які 
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були визначені під час збирання на зелений корм (фаза цвітіння), що 

зумовлювалось майже завершеністю лінійних ростових приростів у рослин після 

їх цвітіння.  

Таблиця 3.28 

Вплив мінеральних добрив на елементи  структури врожайності зерна 

амаранту волотистого, 2000–2002 рр. 

Доза 

добрив 

Висота 

рослин, 

см 

Маса  

рослин, 

г 

Довжина 

волоті, 

см 

Маса  

волоті, 

г 

Маса 

зерна з 1 

рослини, 

г 

Маса 

1000 

зернин, 

г 

Вологість 

зерна, % 

Коефіцієнт 

розмно-

ження 

Без добрив 

(контроль) 
96 61,5 22,5 29,6 2,2 0,70 27,8 3203 

N60P60 112 81,7 30,6 41,1 3,0 0,73 28,4 4163 

N60K30 110 77,3 29,3 38,6 2,8 0,73 28,4 3912 

P60K30 104 73,5 26,0 36,3 2,6 0,72 28,2 3717 

N30P30K30 107 75,4 27,5 37,4 2,7 0,72 28,3 3869 

N60P60K30 114 83,1 33,2 42,5 3,1 0,73 28,9 4270 

N90P90K30 118 86,6 35,8 43,1 3,2 0,73 29,0 4384 

 

Застосування під посіви амаранту волотистого мінеральних добрив сприяло 

також збільшенню як маси рослин (на 19,5–40,8 %), так і довжини та маси 

утворених волотей (відповідно на 15,6–59,1 і 22,6–48,1 %). Одночасно в умовах 

покращання ґрунтового живлення індивідуальна зернова продуктивність рослин 

підвищилась на 18,2–45,5 %, при цьому виповненість його зерна (маса 1000 

зернин) збільшувалась лише на 2,9–4,3 %. Разом з тим, коефіцієнт розмноження 

рослин на удобрених ділянках підвищувався на 514–1181 відносно контрольних 

рослин і дорівнював 3717–4384. 

Доцільно зазначити, що вологість зерна амаранту волотистого, навіть у фазі 

повної стиглості, перевищувала стандартні показники для зберігання (12 %) на 

15,8–17,0 %, що зумовлювало необхідність його післязбирального термінового 

досушування. 

На врожайність зерна амаранту волотистого впливали погодні умови в роки 

досліджень (дод. В.11). Так, найбільшу урожайність зерна (1,43 т/га), в середньому 
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по досліду, в роки досліджень амарант волотистий сформував в 2001 р. внаслідок 

високих весняних запасів продуктивної вологи в ґрунті та профіциту атмосферних 

опадів в період цвітіння – воскова стиглість зерна. Середня по досліду 

урожайність зерна культури в 2000 і 2002 рр. дорівнювала 1,20 і 0,96 т/га 

відповідно, або 83,9 і 67,1 % порівняно до урожайності сприятливого року. 

Дослідженнями встановлено, що отримання високої врожайності зерна 

амаранту волотистого забезпечує застосування повного  мінерального удобрення, 

причому вплив кожного з макроелементів підсилюється дією інших (табл. 3.29). 

Аналіз показника ефективності застосування основних макроелементів на 

врожайність зерна амаранту волотистого при парному їх використанні показав, 

що найбільший вплив на її підвищення, здійснювали азотно-фосфорні і азотно-

калійні добрива. На ділянках цих варіантів одержано приріст урожайності зерна 

0,33–0,25 т/га (або 35,1–26,6 %) при найвищій окупності кг д. р. елементів 

живлення (2,77–2,75 кг)  урожайністю зерна.  

Серед елементів мінерального живлення за повного застосування добрив, 

підвищенню врожаю зерна більшою мірою сприяли азотні добрива, де приріст 

врожайності на ділянках цього варіанту від внесення 60 кг/га д. р. азоту (на 

фоні Р60К30) дорівнював 0,21 т/га. При цьому окупність кілограма д. р. азоту 

приростом врожайності зерна амаранту волотистого була найбільшою і  

становила 3,5 кг.  

Внесення 60 кг/га д. р. фосфорних добрив (на фоні N60K30) забезпечило 

приріст урожайності зерна 0,14 т/га. Середня окупність кілограма д. р. цього 

елемента приростом врожайності зерна дорівнювала 2,33 кг.  

Застосування 30 кг/га д. р. калію (на фоні N60P60) дозволило одержати 

приріст врожайності зерна амаранту волотистого лише 0,06 т/га, при цьому 

окупність внесеного кілограма д. р. калію приростом урожайності зерна 

становила лише  2,0 кг.  
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Таблиця 3.29 

Зернова продуктивність посівів амаранту волотистого та окупність добрив залежно від доз мінерального 

удобрення, 2000–2002 рр. 

Доза 

добрив, 

кг/га д.р. 

Урожайність 

зерна, т/га 

Приріст 

урожайності  

зерна, + 

Окупність 

добрив 

зерном,  

 кг/кг д. р. 

Збір з 1 га, т Перетравного 

протеїну на 

 1 к. од., г 
т/га % олія 

кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 

Без добрив 

(контроль) 
0,94 – –  – 0,032 0,87 0,082 94 

N60P60 1,27  0,33 35,1 2,75 0,048 1,17 0,113 97 

N60K30 1,19  0,25 26,6 2,77 0,044 1,11 0,107 96 

P60K30 1,12  0,18 19,1 2,00 0,044 1,04 0,098 95 

N30P30K30 1,17  0,23 24,5 2,55 0,043 1,09 0,104 95 

N60P60K30 1,33  0,39 41,5 2,60 0,052 1,22 0,118 97 

N90P90K30 1,36  0,42 44,7 2,00 0,054 1,25 0,121 97 

НІР05, т/га 0,03–0,06 – – – 0,001–0,005 0,04–0,06 0,01–0,01 – 
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Зазначимо, що внесення мінеральних добрив під посіви амаранту 

волотистого зумовлювало покращання зоотехнічних показників зерна амаранту 

(енергетичної і протеїнової поживності) та сприяло накопиченню в ньому олії. 

Так, поліпшення ґрунтового живлення в посівах амаранту при внесенні  

мінеральних добрив  дозволило підвищити вміст протеїну в зерні культури на 

1,1–2,3 % відносно контрольного варіанту (без добрив), при цьому енергетична 

поживність 1 кг зерна амаранту становила 0,92–0,93 кормової одиниці. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном, за умови покращання 

ґрунтового живлення, підвищувалася на 1–3 г відносно показника контрольного 

варіанту і дорівнювала 95–97 г. Загальний вихід кормових одиниць і 

перетравного протеїну з одиниці площі підвищувався більшою мірою за 

рахунок збільшення рівня врожайності, при цьому відповідно на 19,5–43,7 і 

19,6–47,6 %. 

Вміст олії в зерні амаранту при застосуванні мінеральних добрив 

підвищувався лише на 0,3–0,6 %, а загальний її збір з одиниці площі – 

збільшувався в 1,4–1,7 раза, що відбувалось за рахунок підвищення рівня 

зернової продуктивності культури.  

Таким чином, результати польових експериментальних досліджень 

свідчать, що амарант істотно реагує на застосування мінеральних добрив та 

забезпечує формування сталих врожаїв за умови внесення їх в оптимальних 

дозах. Покращання ґрунтового живлення в умовах природного забезпечення 

вологою північної частини степової зони забезпечує приріст урожайності 

зеленої маси (на 19,5–41,9 %) і зерна (на 19,1–44,7 %) амаранту волотистого 

при суттєвому поліпшенні їх якісних показників. 

 

3.7 Оптимізація строку збирання амаранту волотистого на зерно 

 

Збирання врожаю один із найвідповідальніших елементів технології при 

вирощуванні на зерно любої сільськогосподарської культури. Головна умова 

високоякісного збирання передбачає зведення до мінімуму можливих втрат 
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врожаю та збереження його якості. Правильно визначений термін початку 

збирання та додержання науково обґрунтованих оптимальних строків його 

тривалості є запорукою скорочення можливих механічних і біологічних втрат 

зерна, одержання зерна з високими посівними (енергія проростання, 

лабораторна і польова схожість) і технологічними (маса 1000 зернин, вологість 

зерна) якостями. 

Амарант впродовж багатьох тисячоліть еволюційного процесу і кількох 

десятиліть селекційної роботи набув високої адаптивної та компенсаторної 

здатності, що дає можливість цій культурі формувати високу і сталу зернову 

продуктивність, навіть у несприятливі за гідротермічним режимом роки. Проте, 

ця культура при вирощуванні на зерно має і свої технологічні недоліки. 

Коренева система, стебло і листя  амаранту волотистого, на відміну від 

багатьох інших однорічних сільськогосподарських культур, не відмирають 

після дозрівання зерна, що утруднює визначення початку терміну його 

збирання. До того ж, внаслідок своїх біологічних властивостей, фаза цвітіння у 

амаранту волотистого характеризується певною тривалістю і нерівномірністю, 

що зумовлюється морфологічною будовою його волотей. Цвісти у рослин 

амаранту волотистого розпочинають квітки головного суцвіття послідовно з 

нижньої частини волоті до верхньої, потім, з деяким відставанням у часі, але в 

тій же послідовності, відбувається цвітіння волотей на розгалуженнях гілок 

інших порядків. Тривалість цвітіння однієї рослини може становити від 5 до 20 

діб і більше, що зумовлює значну тривалість достигання зерна навіть у однієї 

рослини. Разом з тим, за даними наших досліджень (1993–1995 рр.), навіть 

незначне варіювання глибини загортання насіння амаранту волотистого за сівби 

суттєво впливає на час настання фаз розвитку і тривалість міжфазних періодів, 

що також зумовлює певну різночасність періоду достигання зерна за одного 

строку сівби. 

Морфологічною ознакою завершення періоду достигання зерна амаранту 

волотистого, є зміна зеленого або антоціанового кольору стебла біля основи 

волоті та набуття ним жовтуватого або блідо-рожевого забарвлення.  
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 Біологічна властивість різночасного дозрівання зерна на рослинах, 

внаслідок значного розгалуження волотей амаранту, потребує особливої уваги 

при встановленні строку його збирання. Раннє скошування посівів призводить 

до зменшення виповненості зерна (маси 1000 зернин) і збільшення його 

вологості за рахунок значної частки недозрілих зернин, а пізнє – пов’язане з 

втратами повноцінного зерна нижньої частини волоті від осипання, про що 

свідчать спостереження ряду дослідників [55, 182, 434].   

У наших польових експериментальних дослідженнях вивчення впливу 

строків збирання амаранту волотистого на його зернову продуктивність та 

якість зерна здійснювали в 1996–1998 рр. на Ерастівській дослідній станції. У 

дослідах висівали амарант зернового призначення перспективного сорту 

Дніпровський 1 (одержаний шляхом відбору рослин з американського 

сортозразка R-158). Сівбу здійснювали широкорядним (45 см) способом. Норма 

висіву 1,0 кг схожого насіння на 1 га. Попередник – озима пшениця на зерно. 

Агротехнічні умови – загальноприйняті в зоні для вирощування дрібнонасінних 

ярих культур пізнього строку сівби. Облікова площа ділянки 150 м
2
. 

Повторність триразова. 

Збирання, і облік врожаю проводили в такі строки: перший – повна 

стиглість зерна в нижній частині волоті основного суцвіття, другий – повна 

стиглість зерна в нижній і середній частинах волоті основного суцвіття, третій 

–  повна стиглість зерна у всій волоті основного суцвіття, четвертий –  повна 

стиглість зерна в основному суцвітті і суцвіттях другого порядку. 

Сівбу амаранту волотистого в 1996 і 1998 рр. провели після атмосферних 

опадів відповідно 24 і 26 травня, а в 1997 р., внаслідок тривалого посушливого 

періоду, лише 4 червня. Запаси продуктивної вологи в 0–100 см шарі ґрунту на 

час сівби амаранту волотистого змінювались від 87,2 (1996 р.) до 121,0 мм 

(1997 р.). Гідротермічний коефіцієнт за Г. Т. Селяніновим за період сходи – 

повна стиглість зерна в усій волоті основного суцвіття становив: у 1996 і 

1997 рр. – 1,20 і 1,16 відповідно  (умови підвищеного зволоження), а у 1998 р. – 

0,60 (умови помірно сухі). Проте, поповнення ґрунтових запасів вологи під час 
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вегетації рослин амаранту волотистого по роках мало істотні відмінності. 

Найбільш рівномірний розподіл атмосферних опадів протягом періоду cходи – 

повна стиглість зерна у всій волоті основного суцвіття спостерігався у 1997 і 

1998 рр., а у 1996 р. – більша частка дощів за вегетацію (74,1 %) випала після 

завершення інтенсивних ростових процесів у рослин культури – у період 

наливу і дозрівання зерна. 

Фазу повних сходів амаранту волотистого, в середньому за роки 

досліджень, було відмічено на 9 добу після сівби, що потребувало для їх появи 

суми ефективних температур (вище 10 °С) 87,7 ºС. Фази воскової і повної 

стиглості зерна в основному суцвітті відмічено відповідно через 88 і 106 діб 

після появи сходів, що потребувало суми ефективних температур відповідно 

880,0 і 1002,4 ºС. 

Передзбиральна густота травостою, в середньому за роки досліджень, 

була 487–489 тис. рослин на 1 га. Середня висота рослин за всіх строків 

збирання становила 121,0–121,5 см, що зумовлювалось завершенням 

інтенсивних ростових процесів у рослин амаранту волотистого та 

проходженням стадії дозрівання його зерна. 

Дослідження структури суцвіть перед першим строком збирання 

показало, що частка зернової маси в різних ярусах основної волоті була 

неоднакова і складала, в середньому, в нижній її частині 33 %, середній і 

верхній –   відповідно  42 і 20 %, а у волотях другого порядку –  лише 5 % від 

загальної його маси на рослині. 

Показник фактичної зернової продуктивності рослин культури суттєво 

залежав від часу збирання травостою. Так, передзбиральна маса зерна на одну 

рослину, в середньому за роки досліджень, становила 2,2–2,8 г і залежала від 

маси 1000 зернин та втрат зерна від осипання. Разом з тим, коефіцієнт 

розмноження для всіх строків збирання був майже однаковим і при урахуванні 

втрат від осипання становив 4204–4329 (табл. 3.30). 

Різночасні строки збирання амаранту волотистого також впливали і на 

виповненість зерна. Маса 1000 зернин при ранньому скошуванні посівів, коли 
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спостерігалась повна стиглість зерна в нижній частині волоті основного 

суцвіття (1-й строк збирання), була найменшою і становила 0,65 г, що 

зумовлювалось незавершеністю процесу дозрівання зерна в значній частині 

волоті. 

Таблиця 3.30 

Вплив строку збирання на продуктивність амаранту волотистого,  

1996–1998 рр.  

Строк збирання і 

 фаза стиглості зерна 

Втрати зерна від 

осипання з  рослини 
Маса 

зерна з  

рослини, г 

Маса 1000 

зернин, г 

Вологість 

зерна, % кількість, 

шт. 
% 

1-й – повна стиглість 

зерна в нижній частині 

волоті основного суцвіття 

204 4,7 2,6 0,65 31,7 

2-й – повна стиглість зерна 

в нижній і середній части-

нах волоті основного 

суцвіття 

271 6,5 2,8 0,69 28,7 

3-й – повна стиглість зерна 

у всій волоті основного 

суцвіття 

731 17,2 2,5 0,71 25,7 

4-й – повна стиглість зерна 

в основному суцвітті і суц-

віттях другого порядку 

1159 27,8 2,2 0,72 23,3 

 

Доцільно зазначити, що за всіх строків збирання вологість зерна амаранту 

волотистого була на 11,3–19,7 % вищою за стандартну, що потребувало 

додаткових витрат на післязбиральне досушування збіжжя. 

На показники урожайності зерна амаранту волотистого впливали погодні 

умови. В середньому по варіантах досліду найбільшою вона була в 

сприятливому за зволоженням 1998 р. – 1,45 т/га, при цьому відхилення вищих 

показників урожайності за збирання амаранту волотистого в період повної 

стиглості зерна в нижній частині волоті основного суцвіття (1-й строк 

збирання) до повної його стиглості у всій волоті основного суцвіття (3-й строк) 

були в межах похибки досліду, що зумовлювалося, на нашу думку, відсутністю 

впливу несприятливих погодних факторів протягом періоду дозрівання та 

незначними втратами зерна від осипання. Середня по досліду урожайність зерна 
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культури в 1996 і 1997 рр. дорівнювала відповідно 0,97 і 1,13 т/га, або 66,9 і 77,9 % 

порівняно до урожайності сприятливого року (табл. 3.31). 

Таблиця 3.31 

Урожайність зерна амаранту волотистого залежно від строків збирання 

Строк збирання і фаза стиглості 

зерна 

Урожайність зерна (12 % вологість), т/га 

1996 р. 1997 р. 1998 р. середнє 

1-й – повна стиглість зерна в 

нижній частині волоті основного 

суцвіття 

0,99 1,20 1,50 1,23 

2-й – повна стиглість зерна в 

нижній і середній частинах волоті 

основного суцвіття 

1,09 1,30 1,51 1,30 

3-й – повна стиглість зерна у всій 

волоті основного суцвіття 
0,93 1,12 1,47 1,17 

4-й – повна стиглість зерна в 

основному суцвітті і суцвіттях 

другого порядку 

0,85 0,89 1,32 1,02 

Середнє 0,97 1,13 1,45 – 

НІР05, т/га 0,02 0,03 0,04 – 

               

Найвищу середню за роки досліджень урожайність зерна (1,30 т/га) з 

високою лабораторною схожістю (78 %) забезпечив посів амаранту волотистого 

за його збирання при повній стиглості зерна у нижній і середній частинах 

волоті основного суцвіття. Збирання агрофітоценозів культури у пізніші строки 

призводило до зниження одержаної урожайності посівів на 10,0–21,5 %, що 

зумовлювалось збільшенням втрат зерна внаслідок осипання (на 10,7–21,3 %). 

Таким, чином, можна зробити висновок, що найбільшу зернову 

врожайність з найменшими його втратами можна одержати при збиранні 

амаранту волотистого в період повної стиглості зерна у нижній та середній 

частинах волоті основного суцвіття. 

За результатами експериментальних досліджень, представлених у 

розділі 3 можна зробити наступні висновки:  

1. Агрокліматичні умови північної частини степової зони України за 

природним потенціалом родючості ґрунту, зволоженням, температурними і 

світловими ресурсами є сприятливими для росту, розвитку і реалізації 

потенціалу продуктивності інтродуцента родини амарантових (Amaranthасеае) 

– амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.). Встановлено, що амарант 
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волотистий є високопродуктивною культурою як при вирощуванні на зерно, так 

і на зелений корм. Насіння білозерних форм амаранту можна використовувати 

для сівби в польових і кормових сівозмінах без наслідків його негативного 

впливу як на фітосанітарний стан наступних посівів, так і загальну культуру 

землеробства. 

2. Встановлено, що для проростання максимальної кількості насіння 

амаранту волотистого найбільш сприятливі умови складалися за його 

загортання на глибину 2 см при сталому прогріванні ґрунту на глибині 5 см до 

12 
о
С, що в умовах підзони календарно співпадає з початком третьої декади 

квітня. Рослини культури при цьому відрізнялись найбільшим приростом 

висоти (1,6–1,7 см/добу) і маси (0,87–0,93 г/добу).  

3. Важливою біологічною особливістю амаранту є висока 

фотосинтетична продуктивність його рослин. Найбільша величина 

облиствленості рослин амаранту волотистого (40,5–47,6 %) серед способів сівби 

і норм висіву була визначена у фазі гілкування, а найбільша маса частки листя у 

зеленому кормі (6,34–11,29 т/га при облиствленості 31,2–39,6 %) – у фазі 

цвітіння. Найбільшу площу асиміляційної листкової поверхні (26,6–47,4 тис. 

м
2
/га) рослини амаранту формували у фазі цвітіння, а найвищі показники чистої 

продуктивності фотосинтезу (5,15–5,90 г/м
2
 за добу) – визначені у міжфазний 

період гілкування – поява волотей. 

4. Сумарне споживання рослинами амаранту волотистого води значною 

мірою залежало від тривалості періоду вегетації, норми висіву та способу 

розміщення рослин на площі і змінювалось від 1451 (вирощування на зелений 

корм) до 3300 м
3
/га (вирощування на зерно). Залежно від розміру і форми площі 

живлення за умов природного зволоження його рослини на утворення одиниці 

зеленої і абсолютно сухої маси споживали води 56–81 і 304–437 м
3
/т 

відповідно, а при формуванні зерна – 1786–3089 м
3
/т. Найбільш економне 

споживання рослинами води при вирощуванні на зелений корм відмічено на 

суцільних рядкових (15 см) і широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 

насіння 1,25 кг/га, коефіцієнт водоспоживання при цьому на утворення зеленої і 

абсолютно сухої маси був найменшим і дорівнював відповідно 56–58 і 304–
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317 м
3
/т. При вирощуванні на зерно більш раціональне споживання води (1786 і 

1959 м
3
/т відповідно) відмічено на широкорядних (45 і 70 см) посівах амаранту 

волотистого за норми висіву насіння 1,0 кг/га. 

5. Максимальну врожайність зеленої (відповідно 30,68 і 28,02 т/га) і сухої 

(5,65 і 5,16 т/га) маси та збір кормових одиниць (4,07 і 3,72 т/га) і перетравного 

протеїну (0,62 і 0,56 т/га) було одержано на посівах амаранту волотистого за 

суцільного рядкового (15 см) і широкорядного (45 см) способів сівби та норми 

висіву 1,25 кг/га. Разом з тим, зважаючи на те, що рослини амаранту 

волотистого мають у початкові фази органогенезу повільні темпи росту та 

слабку конкурентоздатність, суцільні посіви цієї культури потребують площ з 

високою культурою землеробства або обов’язкового ручного видалення 

бур’янів. Тому, більш технологічними доцільно вважати широкорядні (45 см) 

посіви амаранту, які поєднують забезпечення високого рівня продуктивності 

культури та можливість застосування механізованого догляду за рослинами. 

6. Амарант волотистий в умовах підзони формує повноцінне зерно. 

Залежно від форми та розміру площі живлення відмічено значне варіювання 

коефіцієнта розмноження рослин, який за суцільного рядкового (15 см) способу 

сівби змінювався від 2033 до 3154, а за широкорядних (45 і 70 см) посівів – від 

1966 до 4909. Найбільшу урожайність зерна (1,77 т/га) посіви амаранту 

волотистого формували за широкорядного (45 см) способу сівби та норми 

висіву насіння 1,0 кг/га. 

7. Цінною біологічною і господарською властивістю амаранту 

волотистого є здатність відростати після збирання на зелений корм. При 

використанні посівів амаранту на зелений корм на один укіс, його травостій 

необхідно скошувати у фазі масового цвітіння на мінімальній висоті зрізу 

(5 см), що забезпечує найвищу урожайність зеленої маси зі значною дольовою 

часткою листя (39,2 %). Для двоукісного використання доцільно збирати 

перший укіс на початку цвітіння рослин, застосовуючи висоту зрізу травостою 

не нижче 15 см від поверхні ґрунту, а отаву – скошувати на мінімальній висоті 

при пониженні середньодобової температури повітря до 10 °С. Домінуючою 
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часткою врожаю зеленої маси при цьому була продуктивність першого укосу 

(68,5 %), а урожайність другого – становила 31,5 % від загального врожаю. 

8. Застосування мінеральних добрив в умовах північної частини степової 

зони забезпечує приріст урожайності зеленої маси амаранту волотистого від 

19,5 до 41,9 %, а зерна – від 19,1 до 44,7 %. Вищу урожайність зеленої маси 

(28,5 т/га), збір сухої речовини (5,01 т/га), вихід кормових одиниць (3,95 т/га) і 

перетравного протеїну (0,587 т/га) посіви амаранту волотистого сформували 

при внесенні загальної дози добрив N60P60K30 під передпосівну культивацію. 

Застосування більшої дози добрив (N90P90K30) мало тенденцію до підвищення 

урожайності, проте її приріст був на рівні похибки досліду. 

Найбільший винос поживних речовин з ґрунту як загальним урожаєм 

(азоту – 136,8 кг/га, фосфору – 57,7 і калію – 236,9 кг/га), так і урожаєм зерна 

(азоту – 28,0 кг/га, фосфору і калію – відповідно 18,0 і 7,6 кг/га) відмічено на 

посівах амаранту волотистого при внесенні мінеральних добрив N90P90K30.  

9. Встановлено, що при збиранні амаранту волотистого в період повної 

стиглості зерна у нижній і середній частинах волоті основного суцвіття, його  

посіви забезпечують найвищу урожайність зерна (1,30 т/га). Збирання посівів 

культури в пізніші строки призводило до зниження (на 10,0–21,5 %) одержаної 

урожайності за рахунок збільшення втрат зерна внаслідок осипання.  

Результати експериментальних досліджень вирощування амаранту 

волотистого на корм і зерно в умовах північного Степу України представлені в 

публікаціях [1, 2, 4, 5, 17, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27] (дод. Ж.1). 
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РОЗДІЛ 4 

 

АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР НА ЗЕЛЕНУ  

МАСУ І НАСІННЯ  

 

Теоретичною і практичною основою створення високопродуктивних 

складних штучних агрофітоценозів однорічних культур є розкриття і з’ясування 

причин тих взаємозв’язків, які створюються як між компонентами в сумісних 

посівах, так і між ними та умовами навколишнього середовища. На цій основі 

необхідно розробити такі прийоми технології вирощування сумісних 

агрофітоценозів, при яких, по можливості, були б створені оптимальні умови 

для росту і розвитку кожного з компонентів та забезпечено найвищий 

коефіцієнт використання посівної площі за ефективного користування 

агрокліматичними ресурсами конкретної ґрунтово-екологічної зони. 

Одним із основних чинників, який забезпечує високу ефективність 

вирощування сумісних посівів однорічних культур, є правильний добір 

компонентів. Дослідники, які займалися розробкою теоретичних і практичних 

основ створення високопродуктивних агрофітоценозів, сформулювали загальні 

принципи добору компонентів для таких посівів. При доборі видів і сортів для 

сумісної сівби доцільно, щоб його складові мали ряд спільних біологічних 

особливостей (озимість або ярість, відношення до температурного фактору, 

тривалість вегетаційного періоду та інші). Для кращого поєднання в 

агрофітоценозі рослини-компоненти повинні мати близькі темпи формування 

вегетативної маси, приблизно однаковий час настання укісної стиглості і схожі 

технології вирощування [220]. 

Поряд зі спільними біологічними особливостями рослини різних видів 

для сумісного вирощування повинні мати і ряд властивостей, які різняться. 

Бажано, щоб ці рослини проявляли максимальні вимоги до умов вирощування 

почергово, тобто в різний час вегетаційного періоду та мали різноярусне 
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розміщення як листкового апарату, так і кореневої системи для більш 

раціонального використання сонячного світла, вологи та ґрунтового живлення. 

Для сумісного посіву рекомендується використовувати також  рослини 

світлолюбні і тіньовитривалі, які вилягають і з міцним невилягаючим стеблом, 

стійкі до забур’янення та ураження шкідниками і хворобами [128, 129]. 

Дослідженнями багатьох авторів [84, 88, 145, 418, 423] встановлено, що 

при доборі компонентів для утворення різновидових агрофітоценозів доцільно 

також враховувати фізіологічні і біохімічні особливості окремих видів рослин, 

взаємовідношення їх надземних органів і кореневих систем та виділення ними 

фізіологічно активних речовин. 

За даними багаторічних попередніх досліджень лабораторії вирощування 

кормових культур ВНДІ кукурудзи (сьогодні ДУ ІЗК НААН), одержаних в 

північній частині Степу, А. І. Лівенський [210, 211] стверджує, що успішне 

вирощування різновидових сумісних посівів істотно залежить від біологічної 

сумісності культур. В штучних агрофітоценозах при відсутності між 

компонентами антагонізму і присутності синергізму в асиміляції необхідних 

елементів життєзабезпечення повніше використовується родючість ґрунту та 

інші фактори навколишнього середовища для формування врожаю, що 

підвищує продуктивність таких посівів.  

Основними вимогами при підборі культур для озимих сумісних 

агрофітоценозів є зимостійкість, скоростиглість, інтенсивність формування 

вегетативної маси при відносно низьких позитивних температурах та висока 

якість зеленого корму. Дослідження, проведені в різних ґрунтово-екологічних 

зонах, свідчать про високу доцільність вирощування різних видів озимих 

культур у сумісних посівах, що є важливим резервом виробництва кормів для 

забезпечення потреб тваринництва у ранньовесняний період [48, 93, 95, 97]. 

За строками настання укісної стиглості, а отже, і періоду надходження 

зеленої маси, озимі кормові культури відносять до культур раннього строку 

використання. Джерелом ранніх зелених кормів наразі є сумішки озимих 

агрофітоценозів з використанням озимих токоногових (жита, пшениці, ячменю) 
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та озимих видів капустяних (суріпиці, ріпаку, перко) і бобових (зимуючого 

гороху, вики) кормових культур [125, 181, 295, 409, 425].  

Зелена маса озимих культур і їх сумішок для раннього строку в умовах 

північної частини Степу надходить, як правило, з 15–20 квітня до 20–30 травня 

тобто потягом близько 30–40 днів. Серед культур раннього строку 

використання першими згодовують капустяні озимі: суріпицю, перко, ріпак в 

одновидових посівах, а потім – в сумішках з житом озимим, і дещо пізніше 

озимі тритикале, ячмінь і пшеницю в сумішках з викою [290]. 

Враховуючи велике значення сумісних озимих агрофітоценозів та в цілях 

удосконалення технології їх вирощування, нами проведені експериментальні 

дослідження по добору видового складу, співвідношення компонентів, норм 

висіву, способів і строків сівби та рівня мінерального живлення при їх 

вирощуванні в умовах північної частини степової зони.  

 

4.1 Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів жита озимого 

з тифоном 

Кормовиробництво степової зони України базується на орних землях і 

природних кормових угіддях. Проте вирощування зелених кормів у  сучасних 

умовах у польовому кормовиробництві має високу собівартість. Основна 

причина високої собівартості зелених кормів – низькі врожаї кормових культур 

при значних трудових і енергетичних затратах [311, 411]. Недостатня увага в 

агроформуваннях до виробництва високоякісних зелених кормів та 

використання для годівлі худоби корму одновидових посівів культур родини 

Тонконогових, особливо у весняний період, призводить до значної перевитрати 

кормів і має низьку ефективність. У вегетативній масі озимих колосових 

культур (жита, тритикале, пшениці) на період укісної стиглості на одну 

кормову одиницю загальної поживності корму припадає лише 75–85 г 

перетравного протеїну, що на 32–23 % менше зоотехнічної норми [129]. 

Ефективним заходом збільшення виробництва зелених кормів (до 20– 

25 %) і підвищення коефіцієнта використання орних земель (відношення площі 

посівів до площі ріллі) є вирощування післяукісних і післяжнивних проміжних 
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посівів [99]. До того ж, важливим прийомом, який не тільки дає змогу 

підвищити продуктивність післяжнивних культур, але й одночасно забезпечити 

високу поживність їх маси, є створення різновидових агрофітоценозів з участю 

високобілкових компонентів, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних 

умов [211, 410]. 

В умовах північного Степу України в останні роки деякі агроформування 

з метою одержання навесні найбільш раннього зеленого корму почали 

вирощувати нову для зони Степу скоростиглу високопродуктивну озиму 

капустяну культуру – тифон (Brassica rapa), створений вперше в Нідерландах 

селекційним шляхом гібрид китайської капусти і турнепса. Проте низький 

відсоток перезимівлі його рослин в суворі безсніжні зими не дозволяє 

ефективно реалізувати потенційно високу продуктивність цієї культури [309]. 

Дослідження з розробки агротехнічних прийомів, спрямованих на 

підвищення зимостійкості і кормової продуктивності тифону в сумісних 

посівах з озимими тонконоговими, у північній частині Степу України 

практично не проводились. Тому важливого значення набуває розробка нових 

агротехнічних прийомів вирощування сумісних агрофітоценозів з участю 

тифону стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов для одержання 

навесні найбільш раннього зеленого корму.  

Розробку елементів технології вирощування тифону сумісно із найбільш 

ранньостиглою тонконоговою культурою – житом озимим (Secale cereale L.) 

при використанні на кормові цілі, проводили в 2004–2007 рр. У схему досліду 

залучені одновидові посіви (контроль) жита озимого (сорт Харківське 98) і 

тифону, норма висіву відповідно 5,0 і 2,0 млн шт./га схожих насінин. Сумісні 

агрофітоценози сіяли суцільно при загальній нормі висіву культур 150 % (до 

одновидових посівів) при співвідношенні тонконогового і капустяного 

компонентів 25 + 125; 50 + 100; 75 + 75 %, а також до схеми досліду було 

залучено варіант смугового розміщення рослин, де капустяний і тонконоговий 

компоненти сіяли окремо смугами шириною, що дорівнювала проходу сівалки 

за норми висіву компонентів по 100 % до одновидових посівів. Збирання і облік 

врожаю здійснювали у фазі масового цвітіння капустяного компонента. 



 

 

217 

Сівбу озимих сумішок восени 2004, 2005 і 2006 рр. виконували 

відповідно 8, 15 і 7 вересня. Під час сівби, протягом трьох років, у посівному 

(0–10 см) і метровому шарах ґрунту містилося відповідно 10,3–13,2 і 56,7– 

114,0 мм продуктивної вологи, що сприяло появі повних сходів жита озимого і 

тифону в середньому на 7 і 9 добу після сівби.  

Тривалість періоду осінньої вегетації озимих агрофітоценозів становила 

від 56 до 68 діб. Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 

позначку 5 °С (припинення осінньої вегетації) відмічався 18–24 листопада (за 

середніми багаторічними даними – 10 листопада), тобто спостерігалось 

збільшення тривалості вегетаційного періоду. За період осінньої вегетації 

кількість атмосферних опадів становила від 62,1 (2005 р.) до 96,5 мм (2004 р.). 

Перед припиненням осінньої вегетації рослини жита озимого перебували у фазі 

кущіння, тифону – у фазі розетки листя. Разом з тим, залежно від норм висіву і 

співвідношення компонентів як тонконогові, так і капустяні рослини входили в 

зиму, маючи різний ступінь розвитку. Біометричні дослідження показали, що 

при однаковому загущенні травостою (150 % від висіву в одновидових посівах) 

рослини тонконогового і капустяного компонентів поступалися рослинам 

одновидових агрофітоценозів як за показником висоти, так і за масою 

(табл. 4.1). 

Висота рослин тифону при сумісному вирощуванні під час припинення 

осінньої вегетації в середньому становила 14,4–17,4 см, що на 8,9–24,6 % 

менше відносно рослин в одновидовому посіві. До того ж, зміна в сумішках 

співвідношення тонконогового компонента з 25 до 75 % (від висіву в 

одновидовому посіві) призводила до зменшення висоти рослин капустяного 

компонента з 17,4 до 14,4 см, а маси 100 рослин в абсолютно сухому стані – з 

68,9 до 57,0 г при одночасному зменшенні кількості листків у розетці з 4,3 до 

3,1 шт.  

Кращий розвиток рослин як тонконогового, так і капустяного 

компонентів спостерігався на незагущених ділянках посіву смугами, де 
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біометричні показники рослин були на рівні контролю в одновидових 

агрофітоценозах. 

Рослини жита озимого і тифону залежно від способу сівби і 

співвідношення компонентів перед входженням в зиму мали різний ступінь 

розвитку, що певною мірою визначало адаптивність рослинного організму до 

впливу комплексу несприятливих факторів зимівлі. 

Таблиця 4.1 

Біометричні показники рослин жита озимого і тифону на час припинення 

осінньої вегетації, 2004–2006 рр. 

Співвідношення ком-

понентів, % до одно- 

видових посівів 

Висота рослин, 

см 

Маса 100 

абсолютно сухих 

рослин, г 

Кількість 

пагонів 

кущіння у 

жита, шт. 

Кількість 

листя у 

тифону, 

шт. 
жито 

озиме 
тифон всього 

жито 

озиме 
тифон 

жито 

озиме 
тифон 

100 – 100 24,0 – 52,9 – 2,8 – 

– 100 100 – 19,1 – 76,0 – 5,1 

25 125 150 19,3 17,4 48,4 68,9 3,5 4,3 

50 100 150 20,0 16,1 43,7 62,1 3,3 3,6 

75 75 150 21,5 14,4 41,1 57,0 3,0 3,1 

50 50 
100 

смуговий 
24,0 18,9 52,8 75,8 2,8 5,1 

 

Зимові періоди 2004/2005 і 2006/2007 рр. відносно середніх багаторічних 

показників характеризувались підвищеним температурним режимом, нестійким 

сніговим покривом та тривалими відлигами. Зимовий період 2005/2006 рр., 

навпаки, був холодний з тривалим сніговим покривом. Середньомісячна  

температура повітря в січні і лютому 2006 р. відмічена відповідно на 2,9 і 2,7 
о
С 

нижча  за середню багаторічну. 

Результати досліджень свідчать, що погодні умови зими у роки 

досліджень по-різному впливали на перезимівлю рослин обох культур. 

Найбільшою зимостійкістю в досліді відрізнялись рослини жита озимого як в 

одновидових, так і у сумісних посівах, де під час зими загинуло, у середньому 

за три роки, лише 16,4–21,7 % його травостою. Капустяні рослини виявили 

меншу стійкість до несприятливих умов зимівлі, ніж тонконогові (табл. 4.2). 
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Навесні на ділянках досліду поновили вегетацію лише 36,4–64,2 % 

рослин тифону. До того ж випадання капустяної культури із травостою сумішок 

було на 14,9–27,9 % більше, ніж в одновидовому і смуговому посівах. Разом з 

тим, збільшення висіву тонконогового компонента в загущених сумісних 

агрофітоценозах з 25 до 75 % від норми висіву в одновидовому посіві 

призводило не тільки до зменшення висоти і маси капустяних рослин, але й 

негативно вплинуло на адаптивність високобілкового компонента до 

несприятливих умов зимівлі. Загибель рослин тифону в травостоях сумішок 

при цьому збільшувалась від 50,7 до 63,6 %. 

Таблиця 4.2 

Зимостійкість жита озимого і тифону у сумісних посівах на зелений корм, 

2004–2007 рр. 

Співвідношення ком-

понентів, % до одно- 

видових посівів 

Жито озиме Тифон 

Кількість 

рослин, млн 

шт./га Перези-

мувало, 

% 

Кількість рослин, 

млн шт./га 
Перези-

мувало, 

% озиме 

жито 

ти-

фон 
всього 

вход-

ження у 

зиму 

весняне 

понов-

лення 

вегетації 

вход-

ження у 

зиму 

весняне 

понов-

лення 

вегетації 

100 – 100 4,73 3,95 83,6 – – – 

– 100 100 – – – 1,80 1,16 64,2 

25 125 150 1,16 0,90 78,3 2,14 1,05 49,3 

50 100 150 2,28 1,80 78,7 1,72 0,74 43,1 

75 75 150 3,38 2,66 78,6 1,24 0,45 36,4 

50 

 

50 

 

100 

смуговий 

4,70 

 

3,91 

 

83,1 

 

1,79 

 

1,15 

 

64,1 

 
 

Характеризуючи погодні умови після поновлення вегетації рослин, слід 

зазначити, що посушливі умови весняного періоду спостерігались у всі роки 

досліджень. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час 

поновлення вегетації у 2005 р. складали 158,6 мм, в 2006 і 2007 рр. – відповідно 

124,9 і 119,8 мм. Стрімке наростання температури повітря навесні та 

недостатня кількість опадів за період поновлення вегетації – збирання (в 2005 р. 

– 27,6 %, в 2006 і 2007 рр. – відповідно 57,1 і 61,0 % від багаторічної норми) 

суттєво вплинули на рівень продуктивності озимих травостоїв, що призвело до 
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формування вегетативної маси рослин більшою мірою за рахунок ґрунтових 

запасів вологи. 

Фенологічні дослідження росту і розвитку рослин навесні показали, що 

початок поновлення вегетації рослин визначався погодними умовами року та 

залежав від біологічних особливостей культур. Поновлення весняної вегетації у 

рослин жита озимого в 2005, 2006 і 2007 рр. було відмічено відповідно 1, 7 

квітня і 15 березня, а у рослин тифону – на три-чотири дні пізніше. 

Період весняної вегетації у рослин жита озимого до виходу в трубку 

становив 26, до колосіння – 55 діб. У рослин тифону стеблування відмічено на 

14, бутонізація – на 21 і цвітіння – на 37 добу після поновлення вегетації. 

Передзбиральне дослідження травостоїв сумішок показало, що різна 

густота і співвідношення компонентів у травостої впливали не тільки на 

процеси росту рослин в осінній період, їх зимостійкість, але й зумовлювали 

зміни показників структури врожаю у рослин-компонентів (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Біометричні показники рослин жита озимого і тифону в сумісних посівах 

перед збиранням на зелений корм, 2005–2007 рр. 

Співвідношення ком-

понентів, % до одно-

видових посівів 

Висота рослин, 

см 

Частка листя до 

загальної маси, 

% 

Площа листя,  

тис. м
2
/га 

жито 

озиме 
тифон всього 

жито 

озиме 
тифон 

жито 

озиме 
тифон 

жито 

озиме 
тифон всього 

100 – 100 92 – 28,4 – 25,0 – 25,0 

– 100 100 – 102 – 36,0 – 22,4 22,4 

25 125 150 86 94 29,6 33,8 6,1 14,6 20,7 

50 100 150 82 85 30,3 32,4 11,7 10,9 22,6 

75 75 150 79 79 31,6 30,4 17,7 5,0 22,7 

50 50 
100 

смуговий 
92 102 28,3 35,7 12,6 11,3 23,9 

 

Результати досліджень свідчать, що при однаковій загальній нормі висіву 

сумішок (150 % до одновидових посівів) морфологічні елементи рослин значно 

залежали від співвідношення компонентів у агрофітоценозі. Так, при висіві у 

сумішці максимальної норми насіння жита озимого (75 %) в травостої 
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спостерігалась найбільша пригнічувальна дія тонконогового виду на ростові 

процеси капустяних рослин. Висота рослин тифону під час збирання (фаза 

цвітіння) на ділянках цього варіанту була найменшою і становила 79 см, що на 

22,5 % менше висоти рослин у одновидовому посіві. Зменшення норми висіву 

тонконогового компонента у сумішках до 50 і 25 % від одновидового посіву 

позитивно впливало на збільшення показника висоти капустяних рослин. 

Облиствленість рослин-компонентів у сумісних агрофітоценозах при 

однаковій загальній нормі висіву (150 %) залежала несуттєво від 

співвідношення компонентів у травостої і становила, в середньому за роки 

досліджень, у рослин жита озимого 29,6–31,6 %, а у рослин тифону – 30,4– 

33,8 %. Максимальну площу асиміляційної листкової поверхні (23,9 тис. м
2
/га) 

сформував травостій жита озимого з тифоном при смуговому  розміщенні 

компонентів. 

Аналіз продуктивності посівів показав, що найвищу урожайність зеленої 

маси одновидові посіви жита озимого (23,64 і 22,50 т/га) і тифону (19,52 і 

20,0 т/га) формували за рахунок осінньо-зимових запасів продуктивної вологи в 

ґрунті (2005 р.) або сприятливого зволоження весняного періоду (2006 р.). В 

умовах посушливої весни 2007 р. урожайність як тонконогової, так і капустяної 

культур в одновидових посівах знижувалась на 37,4–34,2 і 36,5–38,0 % 

відповідно (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Урожайність зеленої маси жита озимого і тифону в одновидових та 

сумісних посівах на зелений корм, т/га 

Співвідношення компонентів, % до  

одновидових посівів 

Роки 

Середнє 

У тому числі* 

2005  2006   2007  
жито 

озиме 
тифон 

жито озиме тифон всього 

100 – 100 23,64 22,50 14,80 20,31 20,31 – 

– 100 100 19,52 20,00 12,40 17,31 – 17,31 

25 125 150 20,05 17,20 12,60 16,62 5,28 11,34 

50 100 150 23,72 17,56 13,40 18,23 8,87 9,36 

75 75 150 21,06 18,20 13,10 17,45 12,87 4,58 

50 50 100 смуговий 21,55 22,00 13,60 19,05 10,23 8,82 

НІР05, т/га                                        1,41            0,68             0,92 0,68–1,41 – – 

Примітка: * Частка культури в урожайності агрофітоценозу в середньому за 2005–2007 рр. 
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Продуктивність загущених сумісних травостоїв при однаковій загальній 

нормі висіву значно залежала від співвідношення і норм висіву компонентів. 

Висів у сумісному агрофітоценозі найбільшої норми тонконогового компонента 

(75 % від одновидового посіву) зумовлював значне пригнічення високобілкової 

капустяної культури, що погіршувало адаптивність рослин тифону до 

несприятливих умов зимівлі і збільшувало відсоток їх випадання з травостою. 

Зменшення у сумішках норми висіву озимого жита до 50 і 25 % від 

одновидового посіву дозволило повніше використати біологічний потенціал 

продуктивності капустяних рослин. 

Разом з тим, найбільшу урожайність зеленої маси  (19,05 т/га) і збір 

абсолютно сухої речовини (3,45 т/га), в середньому за роки досліджень, 

забезпечив посів без загущення травостою при смуговому розміщенні жита 

озимого і тифону. 

Сумісні агрофітоценози жита озимого з тифоном за збором абсолютно 

сухої речовини, у середньому за  роки досліджень, на 0,05–0,64 т/га 

перевищували одновидові посіви тифону (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Продуктивність та поживна цінність зеленого корму жита озимого і 

тифону в одновидових і сумісних посівах, 2005–2007 рр. 

Співвідношення компонентів, 

% до одновидових посівів 
Збір з одного гектара, т Перетрав-

ного 

протеїну на 

1 к. од., г 
жито 

озиме 
тифон всього 

абсолютно 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

100 – 100 4,01 3,66 0,33 90 

– 100 100 2,81 1,73 0,30 173 

25 125 150 2,86 2,08 0,28 135 

50 100 150 3,27 2,65 0,32 121 

75 75 150 3,29 2,78 0,29 104 

50 50 
100 

смуговий 
3,45 2,72 0,32 118 

НІР05, т/га 0,11–0,16 0,09–0,13 0,01–0,02 – 
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Важливим агротехнічним прийомом, що може впливати на показник 

поживності кормової маси агрофітоценозу, є видовий його склад, норма висіву і 

співвідношення високоенергетичних і білкових компонентів. 

У одновидових посівах високою енергетичною поживністю зеленого 

корму відрізнялись посіви жита озимого, які забезпечили найбільший збір 

кормових одиниць (3,66 т/га) з одиниці посівної площі і перевищували за цим 

показником одновидові посіви тифону більше, ніж у два рази. Проте 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у зеленій масі жита 

озимого була на 18,2 % менше зоотехнічної норми і становила лише 90 г.  

Використання сумісних посівів жита озимого з тифоном дозволило 

підвищити забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном з 104 до 

135 г. Сумісні агрофітоценози при загальній нормі висіву 150 % і домінуванні у 

травостої частки капустяного компонента та нормі висіву тифону в сумішці  

100 % до одновидових посівів, забезпечили найбільший збір перетравного 

протеїну (0,32 т/га), забезпеченість ним кормової одиниці при цьому 

дорівнювала 121 г.  

Збільшення в сумішці норми висіву жита озимого з 25 до 75 %  відносно 

одновидового посіву забезпечило підвищення збору кормових одиниць, але при 

цьому в зеленій масі зменшувалась забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном на 31 г і не досягала зоотехнічної норми. 

Найбільш оптимальним поєднанням високої продуктивності і якості 

корму відрізнялися посіви озимих культур при смуговому розміщенні 

компонентів на площі –  жита озимого і тифону, які забезпечили найбільший 

збір абсолютно сухої речовини (3,45 т/га), кормових одиниць (2,72 т/га) і 

перетравного протеїну (0,32 т/га). 

Таким чином, результати експериментальних досліджень свідчать про 

доцільність смугового вирощування жита озимого з тифоном та використання 

врожаю цих культур як одного із резервів збалансування високоенергетичної 

зеленої маси тонконогового компонента кормовим білком. Даний спосіб сівби 

забезпечує просторове розміщення компонентів на площі, внаслідок чого 
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зменшується пригнічувальний вплив тонконогових рослин на капустяні, 

поліпшуються умови для їх росту, розвитку та перезимівлі, що зумовлює 

одержання високої частки вмісту білкового компонента у кормовій масі. 

Рівномірність змішування зеленої маси двох культур при такому способі 

розміщення компонентів досягається при механізованому збиранні посівів 

кормозбиральними агрегатами упоперек розміщення смуг жита і тифону.  

 

4.2 Продуктивність озимих тонконогово-викових посівів залежно від  

видового складу та норми висіву  

Озимим культурам в кормовиробництві степових районів України 

належить важливе місце. Одним із резервів збільшення виробництва кормів у 

ранньовесняний період та підвищення їх протеїнової поживності є 

використання в озимих агрофітоценозах високобілкових бобових культур. Вика 

волохата або озима (Vicia villosa Roth.) одна з найцінніших бобових кормових 

рослин. Висока продуктивність, скоростиглість, посухостійкість, високий вміст 

протеїну та різнобічне використання – зелений корм, трав’яне борошно, сіно, 

силос, сухі корми у вигляді брикетів і гранул – свідчать про великі можливості 

цієї культури [191]. 

Проте в степовій зоні України вика волохата належить до 

малопоширених культур. Впровадження посівів культури у виробництво як на 

корм, так і на насіння стримується недостатньою кількістю насіння, що 

зумовлено певною складністю її насінництва та низькою насіннєвою 

продуктивністю [241, 412].   

На кормові цілі вику волохату в чистих посівах можна використовувати 

лише до фази бутонізації, що зумовлюється морфологічною особливістю 

культури – її рослини мають нестійке стебло, схильне до вилягання. У 

подальшому, після фази бутонізації, по мірі накопичення урожаю вегетативної 

маси її посіви, як правило, сильно вилягають, внаслідок цього листостеблова 

маса ушкоджується грибними хворобами та втрачає якість, одночасно 

погіршуються умови запилення квітів комахами, що істотно знижує і 
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урожайність насіння. На корм і насіння вику волохату рекомендують 

вирощувати в сумісних посівах з підтримуючими культурами. Добір видового 

складу таких культур для сумісного вирощування з викою, співвідношення 

компонентів та норми їх висіву в умовах зони розроблені недостатньо. Тому 

важливого значення набувають питання удосконалення технології вирощування 

культури як на кормові цілі, так і насіння в конкретних ґрунтово-кліматичних 

умовах. 

Польові експериментальні дослідження по вивченню найбільш 

придатного видового і сортового складу підтримуючих культур, а також 

визначення впливу густоти рослин і співвідношення компонентів на кормову і 

насіннєву продуктивність вики волохатої були проведені у 1992–1995 рр. 

Попередник – трикомпонентна яра суміш редьки олійної з горохом і ячменем 

на зелений корм. Фон мінерального живлення – N40P40K40. Обробіток ґрунту – 

загальноприйнятий для зони. Вивчали три підтримуючі культури: тритикале 

озиме (Triticosecale wittm. ex A. Camus) середньостиглий гібрид Донське 288; 

середньорослий, стійкий до вилягання середньостиглий сорт пшениці озимої 

(Triticum aestivum L.) степового екотипу Альбатрос одеський та стійкий до 

вилягання короткостебловий середньоранній сорт пшениці озимої степового 

південноукраїнського екотипу Одеська напівкарликова за норми висіву 

тонконогових компонентів по 2,5 і 3,0 млн шт./га схожих насінин (або 50 і 60 % 

від норми висіву одновидового посіву). Вику волохату сорту Полтавська 77 

висівали нормою 1,0; 1,5 і 2,0 млн шт./га схожих насінин (або відповідно 50, 75 

і 100 % від норми висіву одновидового посіву). Розмір посівної ділянки 150 м
2
, 

облікової – 100 м
2 
при триразовій повторності.  

Облік врожаю вегетативної маси сумішки, залежно від розвитку 

підтримуючої культури, здійснювали у фазі початок – масове цвітіння рослин 

вики волохатої, перед колосінням рослин тонконогових компонентів. Збирання 

врожаю насіння сумішок проводили роздільним способом при побурінні на 

рослинах вики волохатої бобів нижнього і середнього ярусів (65–75 % від 
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кількості). Підбирання і обмолот валків здійснювали після їх висихання у 

ранкові години для зменшення втрат насіння.  

Сівбу озимих сумішок восени 1992, 1993 і 1994 рр. провели відповідно 

24, 15 і 21 вересня. Під час сівби, протягом трьох років, у посівному (0–10 см) і 

метровому шарах ґрунту містилося від 5,6 (1993 р.) до 9,2 (1992 р.) та від 68,7 

(1993 р.) до 76,8 (1992 р.) мм продуктивної вологи, що сприяло появі повних 

сходів рослин озимих тонконогових компонентів в середньому на 8, а вики 

волохатої – на 12 добу після сівби. 

Перехід температури повітря через позначку 5 °С (припинення осінньої 

вегетації) відмічався у 1992, 1993 і 1994 рр. відповідно 12, 3 і 14 листопада (за 

середніми багаторічними даними – 10 листопада), тобто спостерігалось 

незначне відхилення показників від багаторічних. Тривалість  періоду осінньої 

вегетації озимих агрофітоценозів становила від 48 (1993 р.) до 54 (1994 р.) діб. 

Кількість атмосферних опадів за період осінньої вегетації у роки досліджень 

становила від 29,1 (1992 р.) до 59,4 мм (1993 р.). Перед припиненням осінньої 

вегетації рослини озимих тритикале і пшениці перебували у фазі кущіння, вики 

– у фазі стеблування.  

Зазначимо, що вика волохата відноситься до дводольних рослин, які не 

виносять на поверхню ґрунту сім’ядолі. Після появи на поверхні ґрунту 

головного пагона, його верхівкова брунька розкривається і утворюється перша 

пара складнопірчастих листків, в подальшому через кожні 3–4 доби на стеблі 

утворюється наступна пара супротивних складнопірчастих листків. 

У наших дослідженнях, залежно від норм висіву і співвідношення 

компонентів як тонконогові, так і бобові рослини входили в зиму, маючи різний 

ступінь розвитку та відрізнялися як за висотою, так і за масою. Озимі 

тонконогові культури в початкові фази після сходів, порівняно з бобовими 

рослинами, швидше формували вегетативну масу. В осінній період у рослин 

цих культур інтенсивно проходили процеси кущіння. На час входження в зиму 

у рослин тритикале озимого було сформовано по 3,7–5,3 шт. пагонів кущіння 
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на рослину при їх висоті 18,7–19,7 см, у рослин пшениці озимої – по 2,4–3,8 шт. 

пагонів на рослину при їх висоті 14,0–16,3 см (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Біометричні показники рослин вики волохатої і підтримуючих 

культур на час припинення осінньої вегетації, 1992–1994 рр. 

Видовий склад, норма 

висіву (млн/га) 

Висота рослин, см 

Маса 100 

абсолютно сухих 

рослин, г 

Кількість 

пар листя 

у вики 

волохатої, 

шт. 

Кількість 

пагонів 

кущіння у 

тонконого-

вих, шт. 
вика 

волохата 

тонконо-

гові озимі 

вика 

волохата 

тонконо-

гові озимі 

Тритикале озиме (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
11,7 19,0 16,9 33,4 3,1 3,7 

Тритикале озиме (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
12,0 19,7 17,3 34,4 2,7 4,5 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
13,0 18,7 18,1 35,8 3,9 5,3 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
13,0 19,0 17,8 37,0 3,6 4,7 

Пшениця озима* (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
11,7 16,3 17,6 30,9 3,5 2,9 

Пшениця озима* (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
12,0 16,3 17,2 31,9 3,2 3,2 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
13,0 15,3 17,9 35,8 4,1 3,8 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
13,0 15,3 18,0 36,6 3,9 3,5 

Пшениця озима** (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
12,7 15,0 18,2 29,0 3,6 2,4 

Пшениця озима** (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
12,7 15,0 17,8 29,7 3,4 2,8 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
13,6 14,0 19,1 33,8 4,2 3,6 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
13,7 14,0 18,9 34,4 4,1 3,1 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський, ** пшениця озима сорту Одеська 

напівкарликова.  
 

Вика волохата в цей період росла повільно і перед зимівлею на ділянках з 

тритикале озимим сформувала у середньому по 2,7–3,9 пар справжніх 

складнопірчастих листків при висоті рослин 11,7–13,0 см, на ділянках з 

пшеницею озимою її рослини утворили по 3,2–4,2 пари складнопірчастих 

листків на рослину при висоті рослин 11,7–13,7 см. Абсолютно суха маса у 

рослин-компонентів протягом початкових фаз розвитку більшою мірою 
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залежала від виду культури, а меншою – від видового складу агрофітоценозу та 

норми висіву насіння компонентів. 

Різний ступінь розвитку рослин озимих тритикале, пшениці і вики 

волохатої перед входженням у зиму, зумовлений видовими особливостями 

культур, видовим складом сумішок та нормою висіву компонентів певною 

мірою визначав адаптивність рослинного організму до впливу комплексу 

несприятливих факторів зимівлі. Зимові періоди 1992/1993 і 1994/1995 рр., 

відносно середніх багаторічних показників, відрізнялись мінливістю погодних 

умов та характеризувались пониженим температурним режимом з тривалим 

сніговим покривом у перші два місяці зими. Середньомісячна  температура 

повітря у грудні 1992 і 1994 рр. була відповідно на 1,9 і 2,2 
о
С нижча від норми, 

при цьому термічні показники січня були близькі до середніх багаторічних, а 

лютого – вищі за них відповідно на 1,3 та 6,6 
о
С. 

 Зимовий період 1993/1994 рр. відносно середніх багаторічних показників 

характеризувався підвищеним температурним режимом у перші два місяці зими 

(грудень – січень) з відсутністю або дуже нестійким сніговим покривом і 

тривалими відлигами та холодними погодними умовами в лютому. 

Середньомісячна температура грудня (1993 р.) і січня (1994 р.) була близькою 

до позначки 0
 о

С, що відповідно на 1,6 і 4,1 
о
С вище багаторічної норми, при 

цьому у лютому (1994 р.) – відмічене пониження температури повітря в нічні 

години до 17–19 
о
С нижче нуля при середньомісячній температурі -5,8 

о
С або 

на 1,8 
 о
С нижче середньої багаторічної.  

Весняне поновлення вегетації культур в озимих посівах не залежало від 

видового складу компонентів та норм висіву їх насіння, а визначалося 

погодними умовами весняного періоду та біологічними особливостями культур 

і було відмічено у тонконогових рослин незалежно від виду у 1993 і 1994 рр. 

відповідно 9 і 14 квітня, а у 1995 р. – 12 березня. У рослин вики волохатої 

відновлення ростових процесів у роки досліджень спостерігалося на 4–5 діб 

пізніше, ніж у тонконогових культур. 
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Погодні умови зими в роки досліджень по-різному впливали на 

перезимівлю рослин різних видів культур. Найбільшою зимостійкістю в 

сумісних посівах відрізнялись рослини озимих тонконогових, де на ділянках 

варіантів під час зими загинуло, в середньому за роки досліджень, лише 3,8–

5,6 % від їх кількості восени (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Зимостійкість вики волохатої і озимих тонконогових культур в сумішках 

залежно від їх видового складу та норми висіву, 1992–1995 рр. 

Видовий склад, норма 

висіву (млн/га) 

Вика волохата Тонконогові озимі 

Кількість рослин,  

млн шт./га 
Пере- 

зиму-

вало, 

% 

 

Кількість рослин,  

млн шт./га 
Пере- 

зиму-

вало, 

% 

 

входження 

 у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

входження 

у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
1,05 0,85 81,0 3,03 2,86 94,4 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
1,51 1,25 82,8 3,01 2,88 95,7 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
1,49 1,26 84,6 2,49 2,36 94,8 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,0 1,70 85,0 2,50 2,38 95,2 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
1,06 0,89 83,9 3,0 2,86 95,3 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
1,49 1,26 84,6 3,01 2,86 95,0 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
1,49 1,28 85,8 2,49 2,40 96,4 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
1,99 1,73 86,9 2,48 2,40 96,8 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
1,04 0,87 83,7 3,01 2,86 95,0 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
1,51 1,29 85,4 3,0 2,89 96,3 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
1,49 1,30 87,2 2,49 2,41 96,8 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
1,99 1,74 87,6 2,48 2,41 97,2 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський,  ** Пшениця озима сорту Одеська 

напівкарликова.  

Доцільно зазначити, що рослини тонконогових компонентів в умовах 

зимівлі неоднаково впливали на перезимівлю рослин вики волохатої. 

Найбільшою зимостійкістю відрізнялися рослини бобової культури на ділянках 

з пшеницею озимою. 
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Під час весняного відновлення вегетації їх густота складала 83,7–87,6 % 

від кількості перед зимівлею. Найбільш суттєве випадання бобового 

компонента з сумісного травостою відзначено в посівах з тритикале озимим 

при його нормі висіву 3,0 млн шт./га схожих насінин, де загибель рослин вики 

становила 17,2–18,0 %.   

Характеризуючи погодні умови весни після поновлення вегетації рослин 

слід зазначити, що в роки проведення досліджень в період весняне поновлення 

вегетації – укісна стиглість посівів спостерігались відносно сприятливі умови за 

забезпеченням вологою для росту і розвитку рослин у сумісних озимих 

агрофітоценозах для всіх видів культур. Запаси продуктивної вологи в 

метровому шарі ґрунту на час поновлення весняної вегетації в 1993 р. в 

середньому по досліду складали 172,1 мм, в 1994 і 1995 рр. – відповідно 162,9 і 

134,7 мм. Поступове наростання температури повітря навесні (у 1993 і 1995 рр. 

у квітні і травні її показники були близькі до норми, а у 1994 р. – дещо 

варіювали по місяцях: у квітні перевищували на 2,3 
о
С, а у травні – були нижчі 

на 1,5 
о
С за багаторічні) та достатня кількість опадів за період поновлення 

вегетації – збирання (період квітень – травень у 1993 р. – 112,2 %, у 1994 і 

1995 рр. – відповідно 138,4 і 132,2 % від середньої багаторічної) істотно 

вплинули на ріст і розвиток та формування продуктивності озимих травостоїв. 

Фенологічні спостереження розвитку рослин навесні свідчать, що період 

весняної вегетації у тритикале озимого від весняного поновлення до виходу 

рослин у трубку і колосіння, у середньому за роки досліджень, становив 

відповідно 32 і 53 доби, у пшениці озимої сортів Альбатрос одеський та 

Одеська напівкарликова – відповідно 35 і 58 та 34 і 56 діб. У рослин вики 

волохатої стеблування відмічено на 15, бутонізація – на 35 і цвітіння – на 56 

добу після поновлення вегетації. 

Доцільно зазначити, що при вирощуванні різних сільськогосподарських 

культур у сумісних посівах на зелений корм особливо важливо, щоб фази 

укісної стиглості у компонентів сумішки співпадали. Як відомо, тритикале і 

пшеницю на зелений корм в одновидових посівах починають косити у фазі 
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виходу рослин у трубку і закінчують перед початком колосіння. За нашими 

даними, цим фазам тонконогових за часом настання у вики волохатої 

відповідають фази бутонізації і масового цвітіння. 

Залежно від метеорологічних умов весняного періоду в наших 

дослідженнях фаза бутонізації у рослин вики наставала на 33–36 добу від 

початку весняного відновлення вегетації. Практично у ці строки тритикале 

озиме виходить у трубку, тобто у рослин вики волохатої і тритикале час 

початку використання на зелений корм співпадає, проте дещо не співпадають 

фази максимального накопичення вегетативної маси. У рослин тритикале 

озимого колосіння відбувалося на 4–6 діб раніше, ніж у рослин бобового 

компонента наставала фаза масового цвітіння (максимальне накопичення 

вегетативної маси), але при цьому листостеблова маса тонконогоаого виду вже 

істотно грубішає і в такий термін сумішка є малопридатною для використання 

на зелений корм. Вико-тритикалева сумішка, зібрана у фазі колосіння 

тонконогового компонента, має практичний інтерес, на нашу думку, більшою 

мірою для заготівлі сінажу або раннього силосу. 

Зазначимо, що у вики волохатої і пшениці озимої фази максимального 

накопичення вегетативної маси співпадають – до часу колосіння тонконогового 

компонента у бобового настає фаза масового цвітіння (50 % рослин цвітуть), 

що істотно впливає на рівень кормової продуктивності вико-пшеничних озимих 

агрофітоценозів. 

Дослідження травостоїв сумішок перед збиранням на зелений корм 

показало, що різний видовий склад і норми висіву компонентів у травостої 

впливали не тільки на процеси росту рослин в осінній період, їх зимостійкість, 

але певною мірою зумовлювали зміни біометричних і морфологічних 

показників компонентів та ботанічного складу сумішок (табл. 4.8). Облік 

кормової продуктивності травостоїв озимих агрофітоценозів при вирощуванні 

на зелений корм здійснювали перед колосінням підтримуючих тонконогових 

культур. При цьому перед колосінням рослин тритикале озимого у рослин вики 
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волохатої відмічена фаза бутонізації, а перед викиданням колосу у рослин 

сортів пшениці озимої – фаза масового цвітіння бобових рослин. 

Висота підтримуючих тонконогових рослин в сумісних двокомпонентних 

агрофітоценозах під час збирання певною мірою зумовлювалася видовими і 

сортовими особливостями цих культур і у рослин тритикале озимого 

дорівнювала 118,6–130,6 см, у рослин пшениці озимої сортів Альбатрос 

одеський та Одеська напівкарликова – відповідно 69,0–77,6 та 58,9–64,2 см. 

Таблиця 4.8 

Біометричні і морфологічні показники озимих культур та їх ботанічний 

склад залежно від норми висіву, 1993–1995 рр. 

 

Видовий склад, норма 

 висіву (млн шт./га) 

Висота 

рослин, см 

Кількість листя 

до загальної 

маси, % 

Площа листкової 

поверхні, тис. м
2
/га 

Ботанічний 

склад 

травостою, % компонент всього 

 Тритикале озиме (3,0) +  

 вика волохата (1,0) 

118,6 

109,3 

29,1 

33,0 

16,96 

11,09 
28,05 

73,8 

26,2 

 Тритикале озиме (3,0) +  

 вика волохата (1,5) 

123,1 

105,8 

27,3 

31,7 

17,0 

12,54 
29,54 

71,9 

28,1 

 Тритикале озиме (2,5) +  

 вика волохата (1,5) 

126,0 

104,8 

30,2 

33,9 

15,74 

15,51 
31,25 

65,0 

35,0 

 Тритикале озиме (2,5) + 

 вика волохата (2,0) 

130,6 

101,2 

29,7 

33,7 

16,25 

17,09 
33,34 

63,8 

36,2 

 Пшениця озима* (3,0) +  

 вика волохата (1,0) 

69,0 

130,3 

32,2 

35,2 

19,46 

17,03 
36,49 

65,2 

34,8 

 Пшениця озима* (3,0) +  

 вика волохата (1,5) 

71,5 

124,9 

31,2 

35,9 

19,75 

20,48 
40,23 

62,2 

37,8 

 Пшениця озима* (2,5) +  

 вика волохата (1,5) 

74,3 

124,0 

32,9 

37,2 

17,50 

24,79 
42,29 

54,3 

45,7 

 Пшениця озима* (2,5) +  

 вика волохата (2,0) 

77,6 

122,5 

32,3 

36,6 

18,20 

26,54 
44,74 

53,6 

46,4 

 Пшениця озима** (3,0) +  

 вика волохата (1,0) 

58,9 

130,6 

34,3 

36,8 

16,77 

18,85 
35,62 

58,7 

41,3 

 Пшениця озима** (3,0) +  

 вика волохата (1,5) 

60,0 

126,4 

33,7 

37,0 

17,38 

22,24 
39,62 

56,0 

44,0 

 Пшениця озима** (2,5) +  

 вика волохата (1,5) 

61,9 

128,7 

35,1 

37,5 

14,97 

26,06 
41,03 

47,7 

52,3 

 Пшениця озима** (2,5) +  

 вика волохата (2,0) 

64,2 

124,7 

34,7 

36,7 

15,79 

27,66 
43,45  

47,0 

53,0 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський,  ** Пшениця озима сорту 

Одеська напівкарликова.  

 

Разом з тим, у сумісних травостоях зменшення норми висіву 

тонконогових компонентів (з 3,0 до 2,5 млн шт./га схожих насінин) або 
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збільшення норми висіву бобового компонента (з 1,0 до 2,0 млн шт./га) сприяло 

приросту висоти рослин у тритикале озимого на 3,8–10,1 %, а у рослин пшениці 

озимої сортів Альбатрос одеський і Одеська напівкарликова – відповідно на 

3,6–12,5 і 1,9– 9,0 %.  

Висота рослин бобового компонента при цьому під час збирання 

травостоїв зумовлювалася фазою розвитку вики та видом підтримуючої 

культури і нормою висіву насіння компонентів у сумішці. Так, при збиранні 

вико-тритикалевих травостоїв (фаза бутонізації у бобових рослин) висота 

рослин вики становила 101,2–109,3 см, а вико-пшеничних (фаза масового 

цвітіння у бобових рослин) – 122,5–128,7 см. При цьому в агрофітоценозах, 

залежно від виду або сорту підтримуючої культури, відмічено тенденцію до 

зменшення показників висоти рослин бобового компонента (з 1,2 до 4,1 %) при 

збільшенні загальної норми висіву сумішки на одиниці площі з 4,0 до 4,5 млн 

шт./га схожих насінин. 

Облиствленість тонконогових компонентів у сумішках перед викиданням 

колосу залежно від норми висіву насіння змінювалась з 27,3–30,2 % у рослин 

тритикале озимого до 31,2–35,1 % – у рослин сортів пшениці озимої. Кількість 

листя у вегетативній масі вики волохатої в сумісних посівах істотно залежала 

як від фази її збирання, так і висоти рослин підтримуючої культури. Доцільно 

зазначити, що у ранні фази розвитку, як правило, рослини мають найбільшу 

облиствленість, яка протягом органогенезу рослинного організму поступово 

зменшується внаслідок збільшення дольової частки інших елементів структури 

(стебел і суцвіть) та проходження старіння і підсихання листя нижніх ярусів.  

У наших дослідженнях на ділянках варіантів, де вирощували вико-

тритикалеві сумішки, тонконоговий компонент за інтенсивністю ростових 

процесів дещо перевищував бобовий, внаслідок чого на час збирання рослини 

вики волохатої за висотою поступалися (на 9,3–29,4 см) рослинам тритикале, 

що зумовлювало меншу конкурентоспроможність вики та формування її 

рослинами у фазі бутонізації відносно невисокої частки листя в масі (31,7– 

33,9 % від загальної маси). У сумішках з пшеницею озимою рослини вики 
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волохатої під час збирання були вищі за рослини підтримуючої культури (на 

44,9–71,7 см), при цьому значна верхня частина стебла бобової культури 

полягала і стелилася поверх тонконогового травостою, що сприяло навіть в 

пізніші фази розвитку вики (фаза масового цвітіння) формуванню більшої 

облиствленості її рослин (35,2–37,5 % від загальної маси). 

Встановлено, що в сумісних вико-тонконогових сумішках найбільшу 

площу корисної асиміляційної листкової поверхні (відповідно 33,34; 44,74 і 

43,45 тис. м
2
/га) формували травостої, незалежно від виду підтримуючої 

культури, при нормі висіву тритикале озимого або сортів пшениці озимої 

2,5 млн шт./га та 2,0 млн шт./га схожого насіння вики волохатої. 

Експериментальними дослідженнями ботанічного складу травостою 

сумішок з’ясовано, що дольова частка бобового компонента в загальній масі 

істотно змінюється як від виду та сорту підтримуючої культури, так і норми 

висіву компонентів та в середньому за три роки становила за сівби вики 

волохатої з тритикале озимим 26,2–36,2 %, а за сівби з пшеницею озимою 

сортів Альбатрос одеський і Одеська напівкарликова – відповідно 34,8–46,4 і 

41,3–53,0 %. Найбільший вміст рослин бобового компонента у вико-

тонконогових сумішках забезпечували агрофітоценози з нормою висіву 

тритикале озимого або сортів пшениці озимої 2,5 млн шт./га та за максимальної 

норми висіву насіння бобової культури (2,0 млн шт./га схожих насінин). 

Результати обліку кормової продуктивності травостоїв озимих 

агрофітоценозів при їх збиранні на зелений корм дозволили встановити які 

підтримуючі культури за їх сумісної сівби з викою волохатою і за яких норм 

висіву насіння компонентів забезпечують найбільшу кормову продуктивність з 

одиниці площі (табл. 4.9, 4.10).  

Найвищу урожайність зеленої маси (23,27 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (4,94 т/га), в середньому за роки досліджень, вико-тритикалеві 

агрофітоценози формували за сівби нормою висіву 3,0 млн шт./га тритикале 

озимого та 1,5 млн шт./га схожого насіння вики волохатої, що зумовлювалося 

на час збирання більшою дольовою часткою вмісту більш урожайного 

тонконогового компонента у зеленій масі.  
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Вико-пшеничні сумішки, які збирали перед викиданням колосу у рослин 

сортів пшениці озимої та за масового цвітіння рослин вики волохатої, 

найбільшу урожайність зеленої маси (25,80 і 23,70 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (5,63 і 5,24 т/га), в середньому за три роки, формували за сівби 

нормою висіву відповідно 2,5 та 2,0 млн шт./га схожого насіння тонконогового 

та бобового компонентів. При цьому більшою кормовою продуктивністю 

вирізнялися вико-пшеничні агрофітоценози при використанні для сівби більш 

високорослого сорту пшениці озимої Альбатрос одеський як підтримуючої 

культури.  

Таблиця 4.9 

Урожайність зеленої маси озимих культур залежно від їх видового складу 

та норми висіву, т/га 

Видовий склад, норма 

висіву (млн/га) 

Роки 

Середнє 

У тому числі 

1993 1994 1995 
тонконогові 

культури 

вика  

волохата 

 Тритикале озиме (3,0) +  

  вика волохата (1,0) 
24,97 21,22 17,43 21,22 15,66 5,56 

 Тритикале озиме (3,0) +   

 вика волохата (1,5) 
27,20 23,05 19,56 23,27 16,73 6,54 

 Тритикале озиме (2,5)  +  

 вика волохата (1,5) 
25,33 21,45 17,92 21,57 14,01 7,56 

 Тритикале озиме (2,5)  +  

 вика волохата (2,0) 
27,07 22,96 19,25 23,09 14,73 8,36 

 Пшениця озима* (3,0)  +  

 вика волохата (1,0) 
26,95 22,35 18,90 22,73 14,81 7,92 

 Пшениця озима* (3,0)  +  

 вика волохата (1,5) 
29,36 24,87 20,55 24,92 15,51 9,41 

 Пшениця озима* (2,5)  +  

 вика волохата (1,5) 
28,14 23,76 20,26 24,05 13,05 11,00 

 Пшениця озима* (2,5)  +  

 вика волохата (2,0) 
30,25 25,68 21,48 25,80 13,82 11,98 

 Пшениця озима** (3,0) +  

 вика волохата (1,0) 
23,95 20,29 17,04 20,43 11,99 8,44 

 Пшениця озима** (3,0)  +  

 вика волохата (1,5) 
26,46 22,45 18,79 22,57 12,65 9,92 

 Пшениця озима** (2,5)  +  

 вика волохата (1,5) 
25,72 21,78 18,26 21,92 10,46 11,46 

 Пшениця озима** (2,5)  +  

 вика волохата (2,0) 
27,89 23,68 19,52 23,73 11,14 12,59 

 НІР05, т/га                                        1,41        0,68         0,92 0,68–1,41 – – 

 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський,  ** Пшениця озима сорту Одеська 

напівкарликова.  
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Дослідженнями кормової поживності зеленої маси двокомпонентних 

вико-тонконогових сумішок встановлено, що незважаючи на використання у 

таких агрофітоценозах різних видів тонконогових підтримуючих культур, які 

від сходів до настання укісної стиглості відрізнялися за інтенсивністю 

накопичення вегетативної маси, внаслідок чого рослини вики волохатої мали 

різні фази розвитку (від бутонізації до масового цвітіння), при збиранні врожаю 

перед викиданням колосу тонконоговими компонентами вегетативна кормова 

маса сумішки відрізнялася високими показниками якості.  

Таблиця 4.10 

Продуктивність озимих вико-тонконогових агрофітоценозів залежно від 

видового складу та норми висіву компонентів (1993–1995 рр.), т/га  

Видовий склад, норма 

висіву (млн/га) 

Абсолютно 

суха 

речовина 

Кормові 

одиниці 

Перетравний 

протеїн 

Перетравного 

протеїну  

на 1 к. од., г 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
4,45 3,98 0,46 116 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
4,94 4,36 0,51 117 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
4,50 4,02 0,49 122 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
4,86 4,30 0,54 126 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
4,99 4,17 0,49 118 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
5,41 4,58 0,55 120 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
5,25 4,44 0,56 126 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
5,63 4,77 0,60 126 

Пшениця озима** (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
4,45 3,76 0,47 125 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
4,97 4,16 0,54 130 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
4,79 4,06 0,55 135 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
5,24        4,40 0,59 134 

НІР05, т/га                                        0,14–0,18 0,12–0,16 0,02–0,02 – 

 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський,  ** Пшениця озима сорту Одеська 

напівкарликова.  
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Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у зеленій масі 

сумішок істотно залежала від дольової частки у кормі бобового компонента. 

При цьому за забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном 

вегетативна маса вико-тритикалевих сумішок на 6–16 г перевищувала 

зоотехнічну норму, а вико-пшеничних, залежно від сорту підтримуючої 

культури – на 8–25 г. 

Найбільший збір кормових одиниць (4,36 т/га) вико-тритикалеві 

агрофітоценози забезпечували за сівби з нормою висіву тонконогового і 

бобового компонентів відповідно 3,0 і 1,5 млн шт./га схожих насінин, що 

зумовлювалося високою часткою тонконогового компонента у зеленій масі. 

При цьому максимальний збір перетравного протеїну (0,54 т/га) з одиниці 

площі у таких посівах одержано за найбільшої норми висіву насіння вики 

волохатої (2,0 млн шт./га схожого насіння). Вико-пшеничні агрофітоценози 

найбільш високі збори як кормових одиниць (4,77 і 4,40 т/га), так і 

перетравного протеїну (0,60 і 0,59 т/га) забезпечували за норми висіву 

тонконогового і бобового компонентів відповідно 2,5 і 2,0 млн  шт./га схожих 

насінин. 

Таким чином, в умовах північної частини Степу України одержання у 

весняний період якісної зеленої маси забезпечується при сумісному 

вирощуванні озимих культур на зелений корм: вики волохатої сумісно з 

підтримуючими колосовими культурами – тритикале і пшеницею за збирання 

травостоїв перед викиданням колосу та в період бутонізації – масового 

цвітіння бобових рослин. При вирощуванні озимих вико-тритикалевих 

сумішок на зелений корм доцільно висівати 1,5 млн шт./га вики волохатої та 

3,0 млн шт./га схожих насінин тритикале озимого. Для забезпечення 

найвищої кормової продуктивності вико-пшеничних агрофітоценозів краще 

добирати середньорослі, стійкі до вилягання сорти пшениці озимої (такі як 

сорт Альбатрос одеський), при цьому норма висіву в сумішках бобового і 

тонкогового компонентів повинна становити відповідно 2,0 і 2,5 млн шт./га 

схожих насінин. Зазначимо, що укісна стиглість вико-пшеничних сумішок 

настає на 4–6 доби пізніше, ніж у вико-тритикалевих, тому за одночасної їх 
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сівби для потреб тваринництва у весняний період забезпечується природне 

конвеєрне надходження зеленої маси. При цьому необхідно враховувати, що 

зелена маса вико-пшеничних сумішок може використовуватись триваліший 

період та не так швидко грубішає порівняно до маси вико-тритикалевих. У 

агроформуваннях, де займаються кормовиробництвом та вирощують вико-

тонконогові агрофітоценози, доцільно 60–70 % площі озимого кормового клину 

відводити під вико-пшеничні сумішки і лише 30–40 % – під вико-тритикалеві.  

Розширення посівів вики волохатої в агроформуваннях АПК стримується, 

як правило, недостатньою кількістю її насіння. Зазначимо, що за своєю природою 

ця культура має надзвичайно великі потенціальні можливості для формування 

насіння. Нерідко на одній рослині утворюється від 1 до 2 тисяч квіток, проте в 

більшості випадків із цієї кількості лише 1,5–2 % формують боби і дають насіння. 

Переважна більшість квіток лишаються безплідними, внаслідок чого урожайність 

насіння культури у виробництві не перевищує 0,2–0,3 т/га [191]. Тому розробка і 

удосконалення прийомів вирощування вики волохатої на насіння є одним із 

найважливіших питань насінництва цієї цінної бобової культури. Зважаючи на 

сучасний стан насінництва вики волохатої в агроформуваннях АПК країни, 

особливу увагу доцільно приділяти як чіткому виконанню загальних зональних 

агротехнічних вимог, так і таким питанням як добір видового складу 

підтримуючих культур, строкам сівби сумішок і нормам висіву компонентів, 

раціональному удобренню сумісних агрофітоценозів та іншим.  

У наших дослідженнях при вирощуванні вики волохатої на насіння 

тривалість періоду весняне поновлення вегетації – утворення бобів та весняне 

поновлення вегетації – повна стиглість насіння, у середньому за три роки, 

дорівнювала відповідно 68 і 110 діб. Поповнення запасів вологи в ґрунті за 

рахунок атмосферних опадів у 1993, 1994 і 1995 рр. у період весняне поновлення 

вегетації – повна стиглість насіння становило відповідно 128,6; 154,6 та 249,5 мм, 

що зумовило у вологому (1995) році передчасне вилягання посівів та спричинило 

зниження їх насіннєвої продуктивності. Спостереження за ростом і розвитком 

рослин протягом вегетації показало, що фази розвитку тонконогових рослин обох 

видів не залежали від густоти травостою за норм висіву, які вивчались, а 

наставали одночасно у кожного виду окремо залежно від біологічних 
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особливостей культури. Проте видовий склад сумішки певною мірою впливав на 

інтенсивність проходження фаз розвитку бобового компонента. Так, настання фаз 

бутонізації, цвітіння і утворення бобів у вики волохатої в сумішках з тритикале 

озимим було відмічено на дві доби пізніше, ніж з пшеницею. 

Дослідженнями встановлено, що збільшення в сумішках норми висіву 

насіння бобової культури з 1,0 до 2,0 млн шт./га (за одночасного зменшення 

норми висіву тонконогових з 3,0 до 2,5 млн шт./га) зумовлювало, у середньому за 

роки досліджень, збільшення показників висоти рослин підтримуючих 

компонентів, при цьому приріст висоти у рослин тритикале озимого становив 

11,3 см або 8,5 %, а у рослин пшениці озимої сортів Альбатрос одеський і Одеська 

напівкарликова – відповідно 8,5 і 7,1 см або 11,4 і 11,5 % (табл. 4.11).  

Зазначимо, що висота підтримуючих культур та норма висіву їх насіння 

також впливали на ростові процеси та співвідношення елементів структури 

врожаю рослин вики волохатої. Так, наприклад, при незмінній нормі висіву 

насіння (3,0 млн шт./га – тонконогового і 1,5 млн шт./га – бобового компонентів) 

менша висота рослин пшениці озимої Альбатрос одеський і Одеської 

напівкарликової (відповідно 76,5 і 64,1 см) в агрофітоценозах, зумовлювало 

збільшення висоти рослин вики волохатої порівняно до її рослин в сумішках з 

тритикале відповідно на 16,6 і 17,9 см.  

Збільшення загальної норми висіву компонентів з 4,0 (3,0 + 1,0; 2,5 +1,5) до 

4,5 (3,0 + 1,5; 2,5 + 2,0) млн шт./га схожих насінин в сумісних агрофітоценозах 

зумовлювало тенденцію до зменшення величини показника висоти рослин 

бобового компонента в посівах з тритикале озимим на 3,2 і 1,9 см (або на 2,7 і    

1,7 %), а в посівах з пшеницею озимою сортів Альбатрос одеський та Одеська 

напівкарликова – відповідно на 5,2 і 2,1 см (або на 3,8 і 1,6 %) та на 3,0 і 1,4 см 

(або на 2,2 і 1,1 %).  

Крім того, використання в сумісних агрофітоценозах підтримуючих культур 

з меншою висотою стебла сприяло, як правило, поліпшенню умов запилення 

квіток бобового компонента та позитивно впливало на кількість утворення 

рослинами бобів. 
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Таблиця 4.11 

Вплив норм висіву насіння вики волохатої і підтримуючих культур на біометричні показники і елементи 
структури врожаю, 1993–1995 рр. 

Видовий склад, норма 

висіву (млн шт./га) 

Вика волохата Тонконогові озимі 

Густота 

рослин, 

шт./м
2 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, 

г 

Маса 

1000 

насінин, г 

Густота 

продуктивного 

стеблостою, 

шт./м
2
 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

зерна з 

колоса, г 

Маса 1000 

зернин, г 

Тритикале озиме (3,0) + 

 вика волохата (1,0) 
74 117,2 11,0 0,42 25,4 272 132,7 0,74 36,0 

Тритикале озиме (3,0) + 

 вика волохата (1,5) 
112 114,0 11,3 0,37 25,1 270 136,5 0,82 36,8 

Тритикале озиме (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
114 112,1 12,4 0,41 25,7 223 139,5 1,01 37,4 

Тритикале озиме (2,5) + 

 вика волохата (2,0) 
146 110,2 10,3 0,37 25,5 221 144,0 1,03 38,2 

Пшениця озима* (3,0) + 

 вика волохата (1,0) 
78 135,8 27,7 1,01 26,0 275 74,1 0,63 40,7 

Пшениця озима* (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
117 130,6 23,0 0,83 25,8 273 76,5 0,71 41,4 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
116 129,1 18,3 0,72 26,2 226 79,3 0,83 42,1 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
156 127,0 13,1 0,44 26,1 224 82,6 0,68 42,9 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
78 134,9 28,2 1,12 26,5 276 62,0 0,74 41,6 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
119 131,9 24,9 0,91 26,1 275 64,1 0,81 42,1 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
118 130,7 22,5 0,78 26,7 227 66,9 0,89 43,2 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
158 129,3 14,3 0,49 26,4 224 69,1 0,80 43,4 



 

 

241 

На рослинах вики волохатої у сумішках з пшеницею озимою, у середньому 

за роки досліджень, їх утворилося в 1,1–2,7 раза більше, ніж на її рослинах при 

вирощуванні з тритикале озимим, а зменшення норми висіву насіння 

тонконогових компонентів з 3,0 до 2,5 млн шт./га зумовлювало збільшення маси 

1000 насінин вики волохатої при вирощуванні з високорослим підтримуючим 

тонконоговим компонентом у середньому на 0,4–0,6 г та на 0,1–0,6 г – з середньо- 

та низькорослим. 

Результати досліджень свідчать, що сумісне вирощування вики волохатої 

з озимими тонконоговими культурами при різній нормі висіву їх насіння і 

співвідношення компонентів бобової і тонконогової рослин певним чином 

впливало як на їх морфологічну будову, так і на загальну урожайність 

сумісних посівів та на частку компонентів в урожаї насіння. Найвищу 

урожайність насіння протягом досліджень як вики волохатої (1,60 т/га), так і 

суміші (4,27 т/га) було одержано в сприятливому за зволоженням 1993 р. у 

вико-пшеничних агрофітоценозах за норми висіву тонконогової і бобової 

культур відповідно 3,0 і 1,5 млн шт./га схожих насінин. В посушливих умовах 

вегетації 1994 і 1995 рр. урожайність насіння бобового компонента істотно 

знизилась та становила лише 71,3 і 31,3 % порівняно до показника 

сприятливого року  (дод. Г.1, Г.2).  

За сумісного вирощування вики волохатої з тритикале озимим одержано 

низьку насіннєву урожайність бобового компонента, яка в середньому за три 

роки, дорівнювала лише 0,31–0,54 т/га, або 14,4–19,2 % від загального врожаю 

насіння суміші, що зумовлювалося більш швидким ростом та формуванням 

надземної маси підтримуючої культури як в ювенільний період, так і в пізніші 

етапи росту і розвитку рослин-компонентів протягом вегетації. (табл. 4.12). 

Більш ефективним для одержання насіння вики волохатої виявилося 

вирощування її в сумішах з низькорослою пшеницею озимою сорту Одеська 

напівкарликова. Рослини цього сорту пшениці в сумісних агрофітоценозах 

мали найменшу за роки досліджень висоту рослин (62,0–69,1 см) та за 

величиною цього показника поступалися рослинам пшениці озимої сорту 

Альбатрос одеський на 7,2–33,2 %, а рослинам тритикале озимого – на 92,0–

132,3 %, це сприяло більшій стійкості травостою до вилягання та 
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обумовлювало краще освітлення рослин вики та запилення її квіток. 

Найбільшу урожайність насіння вики волохатої (1,08 т/га,  або 32,7 % від 

загального врожаю суміші) одержано при вирощуванні вики волохатої з 

пшеницею озимою сорту Одеська напівкарликова за норми висіву насіння 

компонентів відповідно 1,5 і 3,0 млн шт./га схожих насінин.  

Таблиця 4.12 

Урожайність насіння вики волохатої залежно від підтримуючої культури 

та норми висіву (1993–1995 рр.), т/га 

Видовий склад, норма 

висіву (млн/га) 
Всього  

Вика 

волохата 

Дольова 

частка, % 

Тонконогові 

озимі 

Дольова 

частка, % 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
2,33 0,31 14,4 2,02 85,6 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
2,62 0,41 15,6 2,21 84,4 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,73 0,47 17,2 2,26 82,8 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,81 0,54 19,2 2,27 80,8 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
2,52 0,79 31,3 1,73 68,7 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
2,91 0,97 33,3 1,94 66,7 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,71 0,84 31,0 1,87 69,0 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,21 0,68 30,8 1,53 69,2 

Пшениця озима** (3,0) 

+вика волохата (1,0) 
2,92 0,87 29,8 2,05 70,2 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
3,30 1,08 32,7 2,22 67,3 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,93 0,92 31,4 2,01 68,6 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,57 0,77 30,0 1,80 70,0 

НІР05, т/га                      0,15– 0,26         0,03–0,07 – 0,06–0,17 – 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос  одеський,  ** Пшениця озима  сорту 

Одеська напівкарликова.  

Зниження норми висіву насіння підтримуючого компонента (до 2,5 млн 

шт./га) та збільшення норми висіву вики (до 2,0 млн шт./га) під час наливу 

бобів у бобових рослин призводило до вилягання травостою суміші, що 

погіршувало процес фотосинтезу та негативно впливало на рівень насіннєвої 

урожайності як вики волохатої, так і агрофітоценозу. 
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Фактор вологозабезпеченості рослин протягом їх вегетації в умовах 

недостатнього зволоження північної частини Степу України, має вирішальний 

вплив на процес формування врожаю, його величину і якість. Раціональне 

використання існуючих запасів вологи у цій зоні є необхідною умовою для 

підвищення стійкості рослин до ґрунтової і повітряної посухи при формуванні 

стабільно високих врожаїв [2, 13]. 

Дані наших досліджень свідчать, що умови вологозабезпечення вико-

тонконогових агрофітоценозів суттєво відрізнялися як за запасами 

продуктивної вологи в ґрунті, так і по кількості атмосферних опадів за час 

вегетації (табл. 4.13, 4.14). Перед сівбою озимих сумішок у шарі ґрунту 0–

100 см знаходилось від 68,7 (1993 р.) до 76,8 мм (1992 р.) продуктивної вологи. 

Кількість атмосферних опадів за 48–54 доби осінньої вегетації вико-

тонконогових агрофітоценозів змінювалась від 29,1 (1992 р.) до 59,4 мм 

(1993 р.), при цьому істотної різниці у водоспоживанні сумішок в осінній 

період виявлено не було, оскільки коренева система і надземна частина рослин 

в цей період були недостатньо розвинені. Внаслідок зниження температури 

повітря та зменшення непродуктивного випаровування води, до часу 

припинення осінньої вегетації в окремі роки (1993, 1994) під сумішками в 

метровому шарі ґрунту спостерігалось навіть накопичення запасів 

продуктивної вологи (на 39,1 і 11,0 мм відповідно). 

Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час поновлення 

весняної вегетації в 1993 р., в середньому по досліду, дорівнювали 172,1 мм, в 

1994 і 1995 рр. – відповідно 162,9 і 134,7 мм. Поповнення запасів вологи в 

ґрунті за рахунок атмосферних опадів у період весняне відновлення вегетації – 

укісна стиглість та в період весняне відновлення вегетації – повна стиглість 

насіння у 1993 р. становило відповідно 90,7 і 128,6, 1994 р. – 110,7 і 154,6 та в 

1995 р. – 107,5 і 249,5 мм. 

Середнє по досліду сумарне споживання води вико-тонконоговими 

озимими посівами за період сівба – збирання на зелений корм залежно від 

погодних умов змінювалось з 1983 (1994/1995 рр.) до 2304 м
3
/га (1992/1993 рр.), 

а за період сівба – повна стиглість насіння – з 2985 (1993/1994 рр.) до 3253 м
3
/га 

(1994/1995 рр.). 
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Таблиця 4.13 

Водоспоживання вико-тонконогових агрофітоценозів при вирощуванні на зелений корм залежно від видового 

складу та норми висіву насіння (1993–1995 рр.), м
3
/га  

 

Видовий склад, 

 норма висіву (млн шт./га) 

Баланс вологи в шарі ґрунту 0-100 см в період Атмосферні опади за період 

Сумарне 

споживання за 

період 

Коефіцієнт 

водо-

споживання, 

м
3
/т 

вихідні 

запаси 

(сівба) 

припинення 

осінньої 

вегетації 

відновлення 

весняної 

вегетації 

збирання 

зеленої маси 

сівба – 

припинення 

осінньої 

вегетації 

відновлення 

весняної 

вегетації –  

збирання 

сівба – 

збирання  

зеленої маси 

зелена маса 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 871 1562 811 438 1030 2079 98 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 851 1579 778 438 1030 2119 91 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 884 1581 793 438 1030 2103 98 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 865 1574 780 438 1030 2128 92 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 876 1565 747 438 1038 2150 95 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 860 1559 736 438 1038 2170 87 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 873 1594 741 438 1038 2184 91 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 866 1567 728 438 1038 2180 85 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 858 1566 764 438 1038 2152 105 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 861 1560 756 438 1038 2151 95 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 880 1576 767 438 1038 2136 97 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 865 1564 742 438 1038 2166 91 
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Таблиця 4.14 

Водоспоживання вико-тонконогових агрофітоценозів при вирощуванні на насіння залежно від видового складу 

та норми висіву (1993–1995 рр.), м
3
/га 

Видовий склад, 

 норма висіву (млн шт./га) 

Баланс вологи в шарі ґрунту 0–100 см в період Атмосферні опади за період 

Сумарне 

споживання за 

період 

Коефіцієнт 

водо-

споживання, 

 м
3
/т 

вихідні 

запаси 

(сівба) 

припинення 

осінньої 

вегетації 

відновлення 

весняної 

вегетації 

збирання 

насіння 

сівба – 

припинення 

осінньої 

вегетації 

відновлення 

весняної 

вегетації – 

збирання 

сівба – 

збирання  

насіння 

насіння 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 871 1562 570 438 1776 3066 1316 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 851 1579 557 438 1776 3086 1178 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 884 1581 552 438 1776 3089 1132 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 865 1574 543 438 1776 3110 1107 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 876 1565 548 438 1776 3087 1225 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 860 1559 533 438 1776 3111 1069 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 873 1594 538 438 1776 3108 1147 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 866 1567 537 438 1776 3109 1407 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
731 858 1566 525 438 1776 3128 1071 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
731 861 1560 518 438 1776 3126 948 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
731 880 1576 521 438 1776 3119 1065 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
731 865 1564 525 438 1776 3120 1214 
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Аналіз показників водоспоживання посівів озимих двокомпонентних 

вико-тонконогових агрофітоценозів протягом вегетації свідчить, що основна 

частка споживання посівами води відбувається у весняно-літній період та 

становить при вирощуванні на зелену масу і насіння відповідно 83,5–87,6 та 

90,2–93,8 % від її сумарного споживання.  

Сумарне споживання води вико-тонконоговими озимими посівами за 

періоди сівба – збирання на зелений корм та сівба – повна стиглість насіння 

залежно від видового складу сумішки, норми висіву насіння компонентів та 

напрямку використання, у середньому за 1992/1993–1994/1995 рр., становило 

відповідно 2079–2184 та 3066–3128 м
3
/га. При цьому витрати води на 

формування 1 т зеленої маси та насіння сумішок дорівнювали відповідно 85–

105 та 948–1407 м
3
/т. 

Таким чином, кормова і насіннєва продуктивність озимих вико-

тонконогових сумішок більшою мірою залежить від правильного добору видів і 

сортів підтримуючих культур, співвідношення та норм висіву компонентів для 

використання у конкретних умовах відповідної ґрунтово-екологічної зони. В 

умовах північної частини Степу України одержання у весняний період ранньої 

якісної зеленої маси забезпечується при сумісному вирощуванні озимих 

культур на зелений корм: вики волохатої сумісно з підтримуючими колосовими 

культурами – тритикале і пшеницею за збирання травостоїв перед викиданням 

колосу у тонконогових компонентів та в період бутонізації – масового цвітіння 

бобових рослин. При вирощуванні озимих вико-тритикалевих сумішок на 

зелений корм доцільно висівати 1,5 млн шт./га вики волохатої та 3,0 млн шт./га 

схожих насінин тритикале озимого. Для забезпечення найвищої кормової 

продуктивності вико-пшеничних агрофітоценозів краще добирати 

середньорослі, стійкі до вилягання сорти пшениці озимої (такі як сорт 

Альбатрос одеський), при цьому норма висіву в сумішках бобового і 

тонконогового компонентів повинна становити відповідно 2,0 і 2,5 млн шт./га 

схожих насінин.  



 

 

247 

Використання низькорослих підтримуючих культур при вирощуванні 

вики волохатої на насіння зумовлює поліпшення умов освітлення травостою 

бобових рослин та покращання запилення їх квіток, що сприяє підвищенню 

насіннєвої продуктивності бобового компонента. Найбільша урожайність 

насіння вики волохатої забезпечується при її вирощуванні з низькорослою 

пшеницею озимою (такою як сорт Одеська напівкарликова) за норми висіву 

компонентів відповідно 1,5 і 3,0 млн шт./га схожих насінин. 

  

4.3 Впилв строку сівби на ріст, розвиток і формування насіннєвої 

продуктивності вики волохатої в сумісних агрофітоценозах 

Одним із важливих питань удосконалення технології вирощування вики 

волохатої (Vicia villosa Roth.) на насіння стосовно конкретних ґрунтово-

кліматичних умов зони є строки її сівби [191, 382]. У попередніх дослідженнях 

(1993–1995 рр.), при вирощуванні вики волохатої на насіння, встановлена 

висока ефективність заміни високорослих підтримуючих тонконогових 

компонентів на низькорослі. Також розроблені оптимальні співвідношення 

компонентів та норми висіву їх насіння при вирощуванні двокомпонентних 

агрофітоценозів в умовах північної частини степової зони. Встановлено, що для 

одержання високої насіннєвої продуктивності бобової культури в таких 

сумісних посівах, найбільш доцільно висівати 1,5 млн шт./га вики волохатої та 

3,0 млн шт./га схожого насіння напівкарликової пшениці озимої [412]. 

У 1995–2000 рр. на Ерастівській дослідній станції були проведені польові 

експериментальні дослідження щодо впливу строку сівби на зимостійкість вики 

волохатої та її насіннєву продуктивність. Попередником вико-тонконогового 

агрофітоценозу була трикомпонентна яра сумішка редьки олійної з горохом і 

ячменем на зелений корм. У досліді застосовували фонове внесення повного 

мінерального добрива дозою N40P40K40. Обробіток ґрунту – загальноприйнятий 

для зони. Вику волохату сорту Полтавська 77 висівали сумісно з пшеницею 

озимою сорту Одеська напівкарликова. Норма висіву бобового компонента 

становила 1,5 млн шт./га, а тонконогового – 3,0 млн шт./га схожого насіння. 
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Збирання агрофітоценозів проводили роздільним способом: скошування у 

валки – при побурінні у рослин вики волохатої бобів нижнього і середнього 

ярусів (65–75 %), а підбирання валків і їх обмолот – малогабаритним зерновим 

комбайном «Sampo – 500» у ранкові години для зменшення втрат насіння. 

Спостереження у період сівба – сходи показали, що восени зволоження 

ґрунту було достатнє для появи повних і дружних сходів обох компонентів. 

Запаси продуктивної вологи в 0–10 см шарі ґрунту на час сівби вико-

пшеничних сумішок, як правило, залежали від погодних умов конкретного року 

та змінювалися від 6,3 (1998 р., 15 серпня) до 17,6 мм (1996 р., 5 жовтня). 

Кількість атмосферних опадів від середини серпня до часу припинення осінньої 

вегетації в роки суттєво різнилась і становила від 53,9 (1999 р.) до 235,1 мм 

(1996 р.), що певною мірою зумовлювало як різну інтенсивність проростання 

насіння, так і відмінності у рості та розвитку сходів рослин обох компонентів 

на перших етапах їх органогенезу. Разом з тим, тривалість періоду сівба – сходи 

у рослин як тонконогової, так і бобової культури в осінній період залежала не 

тільки від зволоження ґрунту, але й від температурних умов проростання. 

Зниження середньодобової температури повітря з другої декади серпня до 

першої декади жовтня, в середньому за роки досліджень, становило від 19,5 до 

10,7 °С, це зумовлювало суттєве уповільнення інтенсивності ростових процесів 

при проростанні насіння обох видів культур, внаслідок чого тривалість періоду 

сівба – сходи, залежно від строків сівби сумішки при її перенесенні з 15 серпня 

до 5 жовтня, у пшениці озимої і вики волохатої закономірно збільшувалась з 6 

до 12 та з 10 до 18 діб відповідно. Дата стійкого переходу температури повітря 

через позначку 5 °С (припинення осінньої вегетації) в роки досліджень істотно 

змінювалась від 25 жовтня (у 1999 р.) до 14 листопада (у 1996 р.). 

Залежно від тривалості періоду сходи – припинення осінньої вегетації та 

відмінностей при цьому гідротермічних умов, зумовлених строком сівби 

сумішок, рослини бобового і тонконогового компонентів увійшли в зиму з 

неоднаковим ступенем розвитку. Рослини посівів сівби 15 і 25 серпня до часу 

припинення осінньої вегетації, внаслідок більш тривалого періоду росту і 
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розвитку, накопичили найбільшу вегетативну масу (табл. 4.15). Висота рослин 

бобового і тонконогового компонентів при цьому дорівнювала відповідно 16,6–

14,7 і 23,6–21,1 см. Рослини вики волохатої утворили по 4,4–4,0 пари 

складнопірчастих листків, а пшениці озимої – по 3,8–3,4 шт. пагонів у кущі. 

При цьому за станом розвитку рослини обох видів у посівах цих строків сівби 

були наприкінці другого етапу органогенезу (за Ф. М. Куперман). 

Таблиця 4.15 

Вплив строку сівби на біометричні показники компонентів агрофітоценозу 

на час припинення осінньої вегетації, 1995–1999 рр. 

Строк 

сівби 

Висота рослин, см 
Маса 100 абсолютно 

сухих рослин, г 

Кількість 

пар листя у 

вики 

волохатої, 

шт. 

Коефіцієнт 

кущіння у 

пшениці 

озимої 
вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

15 серпня 16,6 23,6 23,3 38,8 4,4 3,8 

25 серпня 14,7 21,1 20,7 34,1 4,0 3,4 

5 вересня 13,1 18,5 18,5 29,6 3,3 2,9 

15 вересня 11,6 16,4 16,3 26,0 2,7 2,5 

25 вересня 10,4 14,4 14,5 22,7 2,2 1,8 

5 жовтня 8,7 11,8 12,1 18,3 1,7 1,2 

 

За більш оптимальних для пшениці озимої строків сівби (5 і 15 вересня) 

рослини бобового компоненту мали висоту 13,1 і 11,6 см та утворили по 3,3 і 

2,7 пар складнопірчастих листків. Висота рослин тонконогового компонента 

при цьому становила 18,5 і 16,4 см, а кількість утворених пагонів у кущі 

дорівнювала 2,9 і 2,5 штук. Рослини цих посівів на час припинення осінньої 

вегетації по своєму розвитку відповідали середині другого етапу органогенезу. 

Середня висота рослин вики волохатої більш пізніх посівів (25 вересня і 5 

жовтня) перед входженням в зиму становила 10,4 і 8,7 см при утворенні 2,2 і 1,7 

пар складнопірчастих листків. Тонконоговий компонент за висоти рослин 14,4 і 

11,8 см сформував по 1,8 і 1,2 штук пагонів. При цьому розвиток рослин обох 

видів у агрофітоценозах цих строків сівби відповідав кінцю першого – початку 

другого етапу органогенезу. 
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Зимові періоди 1995/1996 і 1996/1997 рр. порівняно з середніми 

багаторічними даними відрізнялися певною стабільністю температурних 

показників та характеризувались зниженим температурним режимом з 

тривалим сніговим покривом і зрідка короткочасними відлигами. 

Середньомісячна середньодобова температура повітря у грудні 1995 і 1996 рр. 

відмічена відповідно на 3,3 і 1,3 °С нижче за середню багаторічну, а в січні та 

лютому 1996 і 1997 рр. – нижча за неї на 4,0 і 2,9 та 2,8 і 0,5 °С відповідно. При 

цьому, у вказані зимові періоди у грудні і січні були короткочасні зниження 

температури повітря в окремі ночі до -22– -26 °С. 

Зими 1997/1998 і 1998/1999 рр. відносно середньобагаторічних показників 

характеризувалися зниженим температурним режимом у грудні з нестійким 

сніговим покривом та теплими погодними умовами із тривалими відлигами у 

січні і лютому. Середньомісячна температура грудня в 1997 і 1998 рр. 

становила відповідно -3,0 і -5,7 °С, що відповідно на 0,7 і 3,4 °С було нижче за 

багаторічну. Середньомісячні термічні показники в січні і лютому 1998 та 

1999 рр. хоч і були нижчі за позначку 0 °С відповідно на 2,7 і 1,4 та 1,7 і 0,2 °С, 

проте перевищували відповідні середні місячні багаторічні на 2,0 і 2,6 та 3,0 і 

3,8 °С відповідно. 

Взимку 1999/2000 рр. у грудні і лютому спостерігався підвищений 

температурний режим з відсутністю або дуже нестійким сніговим покривом і 

тривалими відлигами та низькими температурами у січні. Середньомісячна 

температура грудня (1999 р.) і лютого (2000 р.) була близькою до позначки 

0 °С, що відповідно на 3,2 і 2,6 °С вище середньої багаторічної, при цьому у 

січні (2000 р.) відмічене пониження температури повітря в нічні години до -18– 

-21 °С при середньомісячній температурі -5,3 °С або на 0,6 °С нижче за норму. 

Різновікові рослини як вики волохатої, так і пшениці озимої перед 

входженням у зиму мали різний рівень розвитку – від кінця І до початку ІІІ 

етапу органогенезу, що певною мірою визначало адаптивність рослинного 

організму до впливу несприятливих факторів зимівлі. Експериментальні дані 

свідчать, що погодні умови зимових періодів у роки досліджень (1995/1996, 
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1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 і 1999/2000 рр.) по-різному впливали на 

зимівлю різновікових рослин обох видів культур (табл. 4.16). 

За роки досліджень найбільш зимостійкою в сумісних посівах виявилась 

вика волохата вересневих (05 і 15 вересня) строків сівби, де під час зими в 

середньому загинуло лише 16,7–19,6 % рослин. 

Таблиця 4.16 

Зимостійкість вики волохатої та пшениці озимої залежно від строку сівби, 

1995–2000 рр. 

Строк 

сівби 

Вика волохата Пшениця озима 

Кількість рослин, млн/га 
Пере- 

зимувало, 

% 

Кількість рослин, млн/га 

Пере- 

зимувало, % 
входження 

у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

входження 

у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

15 серпня 1,44 0,91 63,2 2,87 1,77 61,7 

25 серпня 1,45 1,10 75,9 2,86 1,94 67,8 

5 вересня 1,44 1,20 83,3 2,86 2,28 79,7 

15 вересня 1,43 1,15 80,4 2,85 2,26 79,3 

25 вересня 1,41 0,90 63,8 2,84 1,94 68,3 

5 жовтня 1,40 0,73 52,1 2,83 1,59 56,2 

 

Проте на ділянках серпневих (15 і 25.08) строків сівби рослини бобового 

компонента сформували найбільшу вегетативну масу і переросли, що негативно 

вплинуло на їх виживаність. Випадання рослин бобової культури з травостою 

при цьому становило 24,1–36,8 %. Кращими показниками зимостійкості 

тонконогових рослин відрізнялися строки сівби 5 і 15 вересня, де густота 

стояння рослин пшениці навесні дорівнювала 79,3–79,7 % від кількості перед 

зимівлею. Найбільш суттєва загибель рослин вики волохатої (43,8 %) за 

зимовий період, внаслідок недостатнього розвитку рослин і накопичення ними 

пластичних речовин, була відмічена за пізнього (5 жовтня) строку сівби. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком компонентів у 

сумішках показали, що початок весняного поновлення вегетації рослин не 

залежав від строку сівби, а визначався біологічними особливостями культури і 

залежно від погодних умов весни конкретного року був відмічений у пшениці 
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озимої в роки досліджень від 17 березня (1999 р.) до 3 квітня (1997 р.), а у вики 

волохатої – на чотири-п’ять діб пізніше порівняно з токоноговими рослинами. 

Різний розвиток компонентів у осінній період, зумовлений строком сівби, 

впливав і на розвиток рослин після поновлення весняної вегетації. Так, 

настання фаз бутонізації, цвітіння, утворення бобів, у краще розвинених з осені 

рослин вики волохатої (за сівби 15 і 25 серпня), відмічені на 1–3 доби раніше 

порівняно з рослинами пізніх строків сівби. При цьому у тонконогового 

компонента серпневих посівів спостерігалось аналогічне випередження (на 1–2 

доби) фаз виходу у трубку, колосіння, цвітіння відносно рослин пізніх строків 

сівби. 

Зазначимо, що рослини обох культур пізніх термінів сівби, протягом 

весняно-літнього періоду мали дещо вищу інтенсивність розвитку і по мірі 

біологічного старіння їх відмінності у настанні фаз органогенезу у різновікових 

рослин скорочувалися, а при дозріванні насіння – майже не виявлялися. 

Різний час сівби сумішей не тільки впливав на процеси росту і розвитку 

рослин протягом вегетації, їх зимостійкість, але певною мірою зумовлював 

зміни показників структури врожаю обох рослин-компонентів (табл. 4.17).  

Висота рослин, зумовлена різними строками сівби, у вики волохатої 

перед збиранням агрофітоценозів змінювалась з 117,6 до 129,1 см, а у пшениці 

озимої – з 69,4 до 76,7 см.  

Одним із найбільш важливих елементів структури урожаю бобової 

культури була густота рослин на одиниці площі перед збиранням. За цим 

показником рослини вики волохатої за сівби 5 і 15 вересня перевищували інші 

посіви на 4,4–38,8 %. Індивідуальна насіннєва продуктивність бобових рослин 

на ділянках цих варіантів збільшувалася на 8,9–22,2 %, а маса 1000 насінин – на 

0,2–0,8 г. 

Зазначимо, що в озимих агрофітоценозах при недостатній густоті стояння 

рослин підтримуючої культури, наприклад, на ділянках ранніх серпневих (15 і 

25 серпня) та пізніх вереснево-жовтневих (25 вересня і 05 жовтня) сумішок 

(відповідно 173–190 і 187–153 шт. рослин/м
2
), особливо під впливом 

атмосферних опадів в період після цвітіння бобового компонента, травостої на 

ділянках цих варіантів вилягали.  
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Таблиця 4.17 

Вплив строку сівби озимих культур на біометричні показники та елементи структури врожаю, 1996–2000 рр. 

 

Строк  

сівби 

Вика волохата Пшениця озима 

Густота 

рослин, 

шт./м
2 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, 

г 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Густота 

продуктивного 

стеблостою, 

шт./м
2
 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

зерна з 

рослини, 

г 

Маса 

1000 

зернин, 

г 

15 серпня 89 125,9 10,1 0,35 24,9 173 225 73,9 0,71 36,8 

25 серпня 108 127,7 11,5 0,40 25,1 190 245 75,3 0,70 37,0 

5 вересня 116 129,1 13,1 0,45 25,5 222 273 76,6 0,67 37,4 

15 вересня 113 128,8 13,0 0,45 25,3 221 276 76,7 0,66 37,3 

25 вересня 87 124,9 11,9 0,41 24,8 187 227 73,1 0,64 37,1 

5 жовтня 71 117,6 11,0 0,38 24,7 153 168 69,4 0,63 36,6 
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У подальшому на ділянках полеглих посівів, рослини вики волохатої, як 

правило, після фази утворення бобів починали формувати нові пагони 

гілкування, які надалі утворювали бутони і квітки, що негативно впливало на 

насіннєву продуктивність бобового компонента. 

Продуктивність підтримуючої тонконогової культури в сумісних посівах 

певною мірою визначалась кількістю продуктивних стебел на одиниці площі. 

Максимальною щільністю продуктивного стеблостою тонконогового 

компонента відрізнялися в середньому посіви оптимальних для пшениці озимої 

(05 і 15 вересня) строків сівби, що й визначало, певним чином, зернову 

продуктивність тонконогової культури у загальному врожаї (табл. 4.18, 

дод. Г.3, Г.4).   

Таблиця 4.18 

Урожайність насіння вики волохатої і пшениці озимої в сумісних 

агрофітоценозах залежно від строку сівби (1996–2000 рр.), т/га  

Строк сівби Всього 
Вика 

волохата 

Дольова 

частка, % 

Пшениця 

озима 

Дольова 

частка, % 

15 серпня 1,60 0,31 19,4 1,29 80,6 

25 серпня 1,83 0,42 23,0 1,41 77,0 

5 вересня 2,12 0,52 24,5 1,60 75,5 

15 вересня 2,11 0,50 23,7 1,61 76,3 

25 вересня 1,69 0,37 21,9 1,32 78,1 

5 жовтня 1,27 0,28 22,0 0,99 78,0 

НІР05, т/га   0,07–0,22 0,02–0,05 – 0,06–0,17 – 

        

Визначення оптимального строку сівби сумішки вики волохатої з 

короткостебловою пшеницею озимою показало, що, в середньому за п’ять років 

досліджень, найнижчу насіннєву продуктивність як бобового (0,28 т/га) і 

тонконогового (0,99 т/га) компонентів, так і сумішки в цілому (1,27 т/га) 

формували травостої за пізнього (5 жовтня) строку сівби, що зумовлюється 

недостатнім розвитком культур в осінній період, низькою їх зимостійкістю і 

високим відсотком загибелі рослин обох видів під час зимівлі.  
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Низька урожайність насіння бобового компонента (0,31 т/га) та загальна 

продуктивність сумішок (1,60 т/га) за раннього серпневого (15.08) строку сівби 

зумовлювалась переростанням культур в осінній період вегетації, значним 

випаданням рослин (до 38,3 %) підтримуючої культури під час зимівлі і в 

подальшому, внаслідок їх зрідження, полягання травостоїв та новою хвилею 

гілкування і цвітіння вики волохатої вже у фазі наливу основної маси її насіння. 

Більш ефективними для одержання найвищої насіннєвої продуктивності 

вики волохатої (0,50 і 0,52 т/га), у середньому за п’ять років досліджень, були 

за сівби 5 та 15 вересня, які за кращого використання продуктивних 

можливостей тонконогового компонента (1,60–1,61 т/га) і забезпечили найвищу 

середню загальну урожайність насіння (2,11–2,12 т/га) сумішки. 

Таким чином, сівбу озимих вико-пшеничних агрофітоценозів для 

одержання високої і сталої насіннєвої продуктивності вики волохатої в умовах 

північного Степу України доцільно здійснювати з 5 по 15 вересня.  

 

4.4 Насіннєва продуктивність озимих вико-пшеничних сумісних 

посівів залежно від дози і строку внесення мінеральних добрив  

 

Одним із важливих технологічних елементів і основним резервом 

підвищення насіннєвої продуктивності вики волохатої (Vicia villosa Roth.) в 

озимих вико-пшеничних агрофітоценозах є покращання умов режиму 

ґрунтового живлення таких посівів при застосуванні мінеральних добрив.  

Польові експериментальні дослідження щодо впливу дози і строку 

внесення мінеральних добрив на зимостійкість вики волохатої та її насіннєву 

продуктивність в сумісних вико-пшеничних посівах були проведені в 1995–

1998 рр. Попередником вико-пшеничного агрофітоценозу була трикомпонентна 

яра сумішка редьки олійної з горохом і ячменем на зелений корм. У досліді 

застосовували разове внесення мінеральних добрив восени під основний 

обробіток ґрунту, а також роздільне їх застосування – під основний обробіток і 

при підживленні. Під озимі сумішки використовували нітроамофоску (по 16 % 
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д. р. NPK), аміачну селітру (34,5 % д. р. N), суперфосфат подвійний (42 % д. р. 

P2O5), калійну сіль (60 % д. р. K2O). Обробіток ґрунту – загальноприйнятий для 

зони. Вику волохату сорту Полтавська 77 висівали сумісно з пшеницею озимою 

сорту Одеська напівкарликова. Норма висіву бобового компонента складала 

1,5 млн шт./га, а тонконогового – 3,0 млн шт./га схожих насінин. Вико-

тонконогову сумішку висівали в період оптимальних строків сівби пшениці 

озимої. Розмір посівної ділянки 165,0 м
2
, облікової – 148,5 м

2 
при триразовій 

повторності. 

Збирання агрофітоценозів проводили роздільним способом: скошування у 

валки – при побурінні у рослин вики волохатої бобів нижнього і середнього 

ярусів (65–75 %), а підбирання валків ї їх обмолот – малогабаритним зерновим 

комбайном «Sampo – 500» в ранкові години для зменшення втрат насіння. 

Сівбу вико-пшеничних сумішок провели п’ятого (1995 р.), дванадцятого 

(1996 р.) і сімнадцятого (1997 р.) вересня. Достатня кількість вологи в 

посівному шарі (0–10 см) ґрунту (з 7,3 у 1997 р. до 14,6 мм у 1996 р.) сприяла 

появі повних дружних сходів, у середньому за роки досліджень, пшениці 

озимої на 8 добу, а вики волохатої – на 12 добу після сівби. Проведені 

спостереження у період сівба – сходи показали, що застосування мінеральних 

добрив не вплинуло на польову схожість насіння компонентів. 

Кількість атмосферних опадів від середини серпня до припинення 

осінньої вегетації суттєво різнилась і становила від 135,7 (1995 р.) до 235,1 мм 

(1996 р.), що певною мірою зумовлювало як різну інтенсивність проростання 

насіння, так і відмінності у рості та розвитку сходів рослин обох компонентів 

на перших етапах органогенезу. 

Результати наших досліджень з оптимізації ґрунтового живлення 

показали, що позитивний вплив добрив був відмічений восени вже в ранні фази 

росту як бобової, так і тонконогової культур. Удобрені рослини значно 

відрізнялися від неудобрених більш інтенсивним зеленим кольором листя, 

кращим розвитком надземних органів та інтенсивністю накопичення 

вегетативної маси (табл. 4.19). 
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Таблиця 4.19 

Вплив мінеральних добрив на біометричні показники озимих культур на 

час припинення осінньої вегетації, 1995–1997 рр. 

Мінеральні 

добрива 

Висота рослин, см 
Маса 100 абсолютно 

сухих рослин, г 

Кількість 

пар листя у 

вики 

волохатої, 

шт. 

Коефіцієнт 

кущіння у 

пшениці 

озимої 
вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

Без добрив 

(контроль) 
9,6 14,8 13,5 23,2 2,4 2,1 

Р40 10,7 16,2 15,2 26,1 2,7 2,4 

Р40К40 11,2 17,1 16,0 27,2 2,8 2,5 

N40Р40К40 12,5 19,1 18,4 31,7 3,2 3,0 

N40Р60К40 13,2 19,7 19,2 33,1 3,5 3,1 

N40Р60К40 +N20  13,3 19,7 19,2 33,1 3,5 3,1 

N60Р60К40 14,5 20,5 21,0 34,7 3,7 3,4 

N60Р90К40 15,3 21,0 21,6 35,9 3,9 3,6 

N60Р90К60 15,6 21,3 21,6 36,3 4,0 3,8 

N40Р90К40 14,5 20,5 20,9 34,6 3,7 3,3 

 

Зазначимо, що на накопичення сухої речовини в рослинах обох видів 

суттєво впливали азотні і фосфорні добрива. Так, внесення N40 на фоні Р40К40 

зумовлювало збільшення маси сухої речовини рослин вики волохатої і пшениці 

озимої в осінній період відповідно на 15,0 та 16,5 %. При внесенні фосфорних 

добрив (Р40) приріст сухої речовини бобової і тонконогової культур дорівнював 

відповідно 12,6 та 12,5 %. Аналогічна кількість внесеного калію (К40 на фоні Р40) 

збільшувала цей показник у вики і пшениці лише на 5,3 та 4,2 % відповідно. Під 

впливом мінерального живлення рослини бобового компонента формували 

більше на 0,3–1,6 пар листків, а тонконогового – на 0,3–1,7 шт. пагонів у кущі 

при збільшенні висоти вики і пшениці відповідно на 1,1–6,0 і 1,4–6,5 см.  

Календарна дата стійкого переходу температури повітря через позначку 

5 °С (припинення осінньої вегетації) у роки досліджень наставала від першого 

(в 1997 р.) до чотирнадцятого (в 1996 р.) листопада. Зимові періоди 1995/1996 і 
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1996/1997 рр. відносно середньобагаторічних показників відрізнялися певною 

стабільністю термічних показників та характеризувались пониженим 

температурним режимом з тривалим сніговим покривом і зрідка 

короткочасними відлигами. Середньомісячна середньодобова температура 

повітря в грудні 1995 і 1996 рр. відмічена відповідно на 3,3 і 1,3 °С нижче за 

норму, а в січні та лютому 1996 і 1997 рр. – нижче за норму на 4,0 і 2,9 та 2,8 і 

0,5 °С відповідно. При цьому у грудні і січні відмічено короткочасне зниження 

температури повітря в окремі ночі до позначки 22–26 °С нижче нуля. 

Зимовий період 1997/1998 рр. відносно середньобагаторічних показників 

характеризувався пониженим температурним режимом у грудні з нестійким 

сніговим  покривом  та  теплими  погодними умовами і з тривалими відлигами – у  

січні і лютому.  Середньомісячна  температура  грудня  у 1997 р. становила -

3,0 °С, що на 0,7 °С було нижче за середньобагаторічну. Середньомісячні 

температурні показники в січні і лютому 1998 р. хоча і були нижчі за позначку 

0 °С відповідно на 2,7 і 1,4 °С, проте перевищували багаторічні місячні на 2,0 і 

2,6 °С. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком компонентів у 

сумішках показали, що початок весняного поновлення вегетації рослин не 

залежав від доз застосування добрив, а визначався біологічними особливостями 

культур і залежно від погодних умов весни конкретного року був відмічений у 

пшениці озимої з 26 березня (1998 р.) до 3 квітня (1997 р.), а у вики волохатої 

на чотири дні пізніше відносно тонконогових рослин. 

Погодні умови зимових періодів 1995/1996, 1996/1997 і 1997/1998 рр. 

істотно вплинули на зимівлю як бобового, так і тонконогового компонентів. 

Густота рослин на час поновлення вегетації на удобрених ділянках у вики 

волохатої і пшениці озимої, у середньому за три роки, становила відповідно 

72,5–91,4 і 79,8–94,0 % до тієї, що була перед зимівлею (табл. 4.20). 

Слід зазначити, що на показник зимостійкості компонентів більшою 

мірою впливали фосфорні і калійні добрива. Внесення 40 кг д. р. фосфору 

збільшувало стійкість рослин до несприятливих умов зимівлі у вики волохатої і 
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пшениці озимої відповідно на 7,8 і 6,3 % відносно неудобрених рослин. 

Використання такої ж кількості калію (на фоні Р40) підвищувало додатково 

зимостійкість бобового і тонконогового компонентів відповідно на 5,6 і 5,5 %. 

Таблиця 4.20 

Зимостійкість вики волохатої та пшениці озимої залежно від доз 

мінеральних добрив, 1995–1998 рр. 

Доза добрив, 

кг/га д. р. 

Вика волохата Пшениця озима 

Кількість рослин, млн/га Пере- 

зиму-

вало, % 

 

Кількість рослин, млн/га Пере- 

зиму-

вало, 

% 

входження 

у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

входження у 

зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

Без добрив 

(контроль) 1,50 0,97 64,7 3,02 2,22 73,5 

Р40 1,49 1,08 72,5 3,02 2,41 79,8 

Р40К40 1,52 1,19 78,3 3,0 2,56 85,3 

N40Р40К40 1,52 1,26 82,9 3,02 2,68 88,7 

N40Р60К40 1,50 1,29 86,0 3,01 2,72 90,4 

N40Р60К40 +N20  1,51 1,29 85,4 3,02 2,72 90,1 

N60Р60К40 1,52 1,34 88,1 3,03 2,78 91,7 

N60Р90К40 1,51 1,37 90,7 3,01 2,81 93,4 

N60Р90К60 1,51 1,38 91,4 3,01 2,83 94,0 

N40Р90К40 1,51 1,33 88,1 3,02 2,78 92,1 
 

Максимальну, середню за роки досліджень, зимостійкість рослини вики 

волохатої (91,4 %) і пшениці озимої (94,0 %) мали при внесенні повного 

мінерального добрива з підвищеними дозами фосфору (90 кг/га д. р.) і калію 

(60 кг/га д. р.). Найбільша загибель рослин як бобової (35,3 %), так і 

тонконогової (26,5 %) культур під час зимівлі спостерігалась на контрольній 

ділянці (без добрив), де навесні залишилось відповідно лише 64,7 і 73,5 % 

рослин від їх кількості перед зимівлею. 

Покращання умов ґрунтового живлення рослин в сумісних 

агрофітоценозах по-різному впливало на їх ріст і розвиток. Настання фаз 

виходу у трубку, колосіння, цвітіння у рослин пшениці озимої йшло з 

випередженням на 2–3 доби порівняно з рослинами на неудобрених ділянках. 
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Темпи розвитку вики волохатої при внесенні мінерального живлення 

суттєво відрізнялись від тонконогового компонента. До утворення 

репродуктивних органів у рослин бобової культури, як правило, істотних 

відмінностей у часі проходження фаз розвитку на різних фонах мінерального 

удобрення не спостерігалось. Проте на удобрених ділянках, зокрема з 

внесенням азоту, період цвітіння вики збільшувався на 4–5 діб внаслідок 

утворення більшої кількості пагонів і гілок, які ще продовжували цвісти під час 

наливу бобів на гілках нижніх ярусів. Повна стиглість насіння у бобових 

рослин на удобрених ділянках наставала на 2–5 діб пізніше ніж у рослин на 

контролі (без  добрив). 

Слід зазначити, що застосування мінеральних добрив під сумісні вико-

пшеничні агрофітоценози не тільки певним чином впливало на зимостійкість, 

процеси росту і розвитку культур-компонентів, але й значною мірою 

зумовлювало зміни елементів структури врожаю рослин (табл. 4.21). 

Застосування мінеральних добрив під сумісні агрофітоценози 

зумовлювало одержання приросту висоти рослин вики волохатої і пшениці 

озимої при збиранні на насіння відповідно на 3,9–17,9 і 5,5–21,2 % порівняно з 

рослинами на контролі (без добрив). 

Одними із найбільш важливих елементів структури врожаю, які більшою 

мірою визначали насіннєву продуктивність як бобового, так і тонконогового 

компонентів, були густота стояння рослин в посіві та їх індивідуальна 

продуктивність. 

На удобрених ділянках при цьому у бобового компонента густота стояння 

рослин підвищувалась на 12,8–44,5 %, а у тонконогового (густота 

продуктивного стеблостою) – на 9,0–50,0 % порівняно з контролем.  

В умовах покращання мінерального забезпечення підвищувалась 

індивідуальна насіннєва продуктивність як бобових (на 32,1–96,4 %), так і 

тонконогових (на 1,5–25,8 %) рослин, а маса 1000 насінин у вики волохатої і 

зернин у пшениці озимої зросла відповідно на 0,3–1,5 і 0,3–1,6 г. 
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Таблиця 4.21 

Вплив мінеральних добрив на висоту рослин і елементи структури врожаю в озимих вико-пшеничних 

агрофітоценозах, 1996–1998 рр. 

Доза добрив, 

кг/га д. р. 

Вика волохата Пшениця озима 

Густота 

рослин, 

шт./м
2 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бобів на 

рослині, шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

Густота 

рослин, 

шт./м
2
 

Густота 

продуктивного 

стеблостою, 

шт./м
2
 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

зерна з 

рослини, 

г 

Маса 1000 

зернин, г 

Без добрив 

(контроль) 94 115,4 8,4 0,28 25,4 221 256 78,3 0,66 38,4 

Р40 106 120,0 11,1 0,37 25,7 239 279 82,6 0,67 38,7 

Р40К40 116 123,1 11,4 0,38 25,8 251 293 84,3 0,68 38,8 

N40Р40К40 125 127,3 13,5 0,45 26,0 266 327 86,7 0,74 39,5 

N40Р60К40 127 129,2 14,4 0,48 26,1 272 335 87,2 0,75 39,6 

N40Р60К40  +  N20  128 130,0 15,0 0,50 26,4 270 351 88,7 0,79 39,7 

N60Р60К40 132 132,7 15,5 0,52 26,8 273 361 91,3 0,80 39,8 

N60Р90К40 134 134,9 16,0 0,54 26,9 278 380 94,1 0,82 39,9 

N60Р90К60 136 136,1 16,3 0,55 26,9 281 384 94,9 0,83 40,0 

N40Р90К40 130 132,8 15,1 0,51 26,7 274 357 91,8 0,77 39,7 
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Аналіз насіннєвої продуктивності вики волохатої і пшениці озимої 

свідчить, що ефективність макроелементів внесених добрив і використання їх 

культурами в досліді було різним (табл. 4.22, дод. Г.5, Г.6). 

Таблиця 4.22 

Урожайність насіння вики волохатої і пшениці озимої в сумісних посівах 

залежно від дози і строку внесення мінеральних добрив 

(1996–1998 рр.), т/га 

Доза добрив, 

кг/га д. р. 
Всього 

Вика 

волохата 

Дольова 

частка, % 

Пшениця 

озима 

Дольова 

частка, % 

Без добрив 

(контроль) 
1,73 0,27 15,6 1,46 84,4 

Р40 2,00 0,39 19,5 1,61 80,5 

Р40К40 2,16 0,44 20,4 1,72 79,6 

N40Р40К40 254 0,57 22,6 1,95 77,4 

N40Р60К40 2,63 0,61 23,2 2,02 76,8 

N40Р60К40  + N20 2,74 0,65 23,7 2,09 76,3 

N60Р60К40 2,85 0,69 24,2 2,16 75,8 

N60Р90К40 2,98 0,73 24,5 2,25 75,5 

N60Р90К60 3,05 0,75 24,6 2,30 75,4 

N40Р90К40 2,79 0,67 24,0 2,12 76,0 

НІР05, т/га 0,07–0,15 0,02–0,03 – 0,06–0,12 – 

                     

Внесення 40 кг/га д. р. калію на фоні Р40 дозволило отримати, в 

середньому за роки досліджень, приріст урожайності насіння вики волохатої та 

пшениці озимої відповідно 0,05 і 0,11 т/га. Приріст урожайності насіння 

бобового і тонконогового компонентів при внесенні 40 кг/га д. р. фосфорних 

добрив становив відповідно 0,12 і 0,15 т/га. 

Найбільше підвищення врожайності у досліді забезпечили азотні 

добрива, де середній приріст бобового і тонконогового насіння від внесення 

(40 кг/га д. р. на фоні Р40К40) дорівнював відповідно 0,36 і 0,23 т/га. При 

внесенні більших доз добрив ефективність їх дії на показник врожаю певною 

мірою знижувалась як у бобового, так і у тонконогового компонентів 

агрофітоценозу. 

Результати досліджень підтверджують, що в умовах степової зони з 

досить стрімким зростанням весняних температур і посушливими, а в окремі 
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роки, навіть спекотними погодними умовами травня більш ефективним для 

одержання врожаю насіння вики волохатої було разове допосівне внесення 

мінеральних добрив. Частка азотних (підживлення N20) добрив при 

додатковому внесенні через посушливий період використовувалась рослинами 

вики і пшениці дещо гірше, ніж тих, які були внесені під основний обробіток 

ґрунту, що і зумовило зниження насіннєвої продуктивності як окремих 

компонентів, так і сумішки в цілому. 

Найбільшу, в середньому за роки досліджень, врожайність насіння вики 

волохатої (0,75 т/га) при загальній продуктивності сумішки 3,05 т/га отримано 

при разовому застосуванні добрив N60Р90К60 під основний обробіток ґрунту. 

Таким чином, для одержання високої насіннєвої продуктивності вики 

волохатої в умовах північної частини Степу України мінеральні добрива дозою 

N60Р90К60 під озимі вико-пшеничні агрофітоценози доцільно застосовувати 

одноразово під основний обробіток ґрунту, додаткове ж (дробне) внесення 

добрив через посушливі умови зони рослини вики і пшениці використовують 

дещо гірше тих, що внесені одноразово. 

З представлених у розділі 4 експериментальних даних можна зробити 

наступні висновки: 

1. В умовах природного вологозабезпечення північної частини Степу 

серед культур раннього строку використання за строками настання укісної 

стиглості є озимі агрофітоценози жита озимого (Secale cereale L.) і тифону 

(Brassica rapa). Такі посіви при смуговому розміщенні компонентів на площі за 

норми висіву відповідно 5,0 і 2,0 млн шт./га, забезпечили з гектара посівної 

площі найбільший збір зеленої маси (19,05 т), абсолютно сухої речовини 

(3,45 т), кормових одиниць (2,72 т) і перетравного протеїну (0,32 т). За даного 

способу сівби покращувалися умови росту, розвитку та перезимівлі 

капустяного компонента, що сприяло одержанню високої частки вмісту тифону 

у зеленій масі.  

2. Найвищу урожайність зеленої маси (23,27 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (4,94 т/га) вико-тритикалеві агрофітоценози формували за сівби з 

нормою висіву тритикале озимого (Triticosecale wittm. ex A. Camus) 3,0 млн 
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шт./га та 1,5 млн шт./га схожого насіння вики волохатої (Vicia villosa Roth.), що 

на час збирання зумовлювалося дольовою часткою більш урожайного 

тонконогового компонента у вегетативній масі. Вико-пшеничні сумішки, які 

збирали перед викиданням колосу у рослин сортів пшениці озимої (Triticum 

aestivum L.) за масового цвітіння рослин вики волохатої (Vicia villosa Roth.), 

найбільшу урожайність зеленої маси (25,80 і 23,70 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (5,63 і 5,24 т/га) формували за сівби з нормою висіву 2,5 і 2,0 млн 

шт./га тонконогового (за використання високорослого сорту пшениці озимої) та 

бобового компонентів відповідно. 

3. Встановлено, що висока урожайність насіння вики волохатої 

формувалася за використання у сумішках для сівби, як підтримуючого 

компонента, короткостеблових озимих колосових культур, це сприяло 

підвищенню стійкості травостою до вилягання рослин і зумовлювало краще 

освітлення бобових рослин та запилення їх квіток. Найвищу урожайність 

насіння вики волохатої (1,08 т/га, або 32,7 % від загального врожаю суміші) 

одержано при її вирощуванні з напівкарликовим сортом пшениці озимої за 

норми висіву компонентів відповідно 1,5 і 3,0 млн шт./га схожих насінин. 

4. Визначено, що для одержання високої насіннєвої продуктивності вики 

волохатої (0,52 та 0,52 т/га) кращими були строки сівби п’яте – п’ятнадцяте 

вересня, які завдяки використанню продуктивних можливостей тонконогового 

компонента (1,60 та 1,61 т/га) і забезпечили найвищу загальну урожайність 

насіння сумішки (2,12 та 2,11 т/га). 

5. Для одержання найвищої урожайності насіння вики волохатої (0,75 т/га 

за загальної продуктивності сумішки 3,05 т/га) в умовах недостатнього і 

нестійкого зволоження мінеральні добрива дозою N60Р90К60 під озимі вико-

пшеничні агрофітоценози доцільно застосовувати під основний обробіток 

ґрунту. 

Результати експериментальних досліджень вирощування озимих 

агрофітоценозів однорічних кормових культур в умовах північного Степу 

України представлені в публікаціях [6, 9, 14, 16, 24, 28, 31] (дод. Ж.1). 
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РОЗДІЛ 5  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ У РАННЬОВЕСНЯНИХ ПОСІВАХ 

 

Важливе значення у зміцненні кормової бази відіграють ранньовесняні 

посіви однорічних культур та їх сумішок. До групи агрофітоценозів 

ранньовесняної сівби відносять посіви ранніх ярих бобових і капустяних 

культур у сумісних посівах, як правило, із тонконоговими. Вегетація цих 

культур і їх сумішок проходить у весняний період, а збирання врожаю – на 

початку літа. Цю групу кормових культур вирощують для одержання врожаю 

зеленого корму середньораннього строку використання. 

Дослідження, проведені в різних ґрунтово-екологічних зонах, свідчать 

про високу доцільність вирощування різних видів однорічних ранніх ярих 

культур у сумісних посівах, що є важливим резервом виробництва 

високоякісних зелених  кормів для забезпечення потреб тваринництва 

наприкінці весни – на початку літа [1, 210, 295, 349, 439].  

Важливим агротехнічним заходом, який не тільки дає можливість 

підвищити продуктивність однорічних культур, але й одночасно забезпечує 

високу поживність їх маси, є створення складних різновидових 

агрофітоценозів, адаптованих до конкретних умов вирощування [128, 220, 444]. 

В Україні в усіх ґрунтово-екологічних зонах у 80–90-х роках минулого 

століття, за результатами багатьох експериментальних досліджень, у 

кормовиробництві почали широко використовувати багатокомпонентні 

сумішки однорічних культур з участю ярих капустяних видів. На відміну від 

одновидових і двокомпонентних тонконогово-бобових агрофітоценозів, такі 

посіви відрізнялися вищою урожайністю та більш сталою продуктивністю, що 

зумовило більш ефективне їх використання у зеленому конвеєрі [48, 118, 132, 

150, 171, 290]. 

Зазначимо,  що   основоположниками   розробок   і   впровадження  у  
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виробництво багатокомпонентних сумішок з участю капустяних культур у 

Північній частині степової зони України були співробітники лабораторії 

інтенсивних технологій кормових культур ВНДІ кукурудзи (нині ДУ ІЗК 

НААН України) [263, 416]. 

Нашими попередніми дослідженнями (1988–1991 рр.) встановлено, що 

ярі капустяні культури (гірчиця біла, редька олійна, гірчиця сарептська і ріпак 

ярий) в умовах північної частини Степу України відрізняються високою 

інтенсивністю реалізації потенціалу продуктивності та перевищують за 

врожайністю зеленої маси (на 4,27–17,60 т/га) і збором сухої речовини (на 0,64–

2,36 т/га) горох посівний – високобілковий компонент традиційних 

тонконогово-бобових сумішок і забезпечують надходження зеленого корму на 

41–54 добу після сходів [114]. 

Трикомпонентні ранньовесняні різночасно дозріваючі агрофітоценози 

вівса посівного з горохом укісного напрямку використання та ріпаком ярим або 

соняшником відзначаються високою інтенсивністю формування врожаю 

вегетативної маси (0,39–0,53 т/добу) і забезпечують конвеєрне надходження 

зеленого корму у першій – другій декадах червня [113, 414]. 

Зважаючи на велике значення сумісних агрофітоценозів, підбір видів 

однорічних компонентів для сумішок ранньовесняної сівби, терміни 

формування такими посівами укісної стиглості та рівень їх продуктивності в 

умовах природного забезпечення вологою північної частини Степу України 

вивчені ще недостатньо і потребують детального експериментального 

дослідження. 

 

5.1 Особливості росту, розвитку і водоспоживання тонконогових, 

бобових та капустяних культур  

 

У кормовиробництві використовують різні способи збагачення зелених 

кормів рослинним білком. Важливим і одним із найпростіших, на наш погляд, 

агротехнічних заходів, який не тільки дозволяє підвищити продуктивність 
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однорічних культур, але й одночасно може забезпечити високу поживність їх 

маси, є створення різновидових агрофітоценозів, адаптованих до конкретних 

умов вирощування [97, 320]. 

Можливість успішного сумісного поєднання в агрофітоценозі різних 

видів біологічно сумісних культур певною мірою залежить від 

конкурентоспроможності рослин в асиміляції життєво необхідних елементів 

зовнішнього середовища. Рослини, які не є антагоністами, а проте мають 

більшу інтенсивність нагромадження наземних органів і сильно розвинену 

кореневу систему з підвищеною поглинальною спроможністю, як правило, 

виграють у боротьбі за сонячну енергію, вологу, елементи живлення та інші 

екологічні фактори [100, 210]. 

Сумісне вирощування капустяних культур із тонконоговими і бобовими 

рослинами забезпечує високу урожайність зеленої маси та сухої речовини. 

Разом з тим, різний білковий, вуглеводний і амінокислотний склад компонентів 

сумішки покращує якісні показники поживності корму [114, 172, 367]. 

Основним напрямом наших досліджень було вивчення агротехнічних 

прийомів, спрямованих на використання біологічних факторів для підвищення 

продуктивності зеленого конвеєра, збільшення протеїнової та збалансування 

енергетичної і протеїнової поживності кормів на основі добору нових і 

традиційних кормових культур, які вирощуються у створених сумісних 

агрофітоценозах. 

У компоненти сумішок у дослідах були залучені лише біологічно сумісні 

культури, які ефективніше використовують фактори зовнішнього середовища. 

Особливу увагу приділяли кількісному і видовому добору складу сумішок, 

співвідношенню в них високоенергетичних тонконогових і білкових культур та 

нормам висіву насіння.  

Польові експериментальні дослідження ефективності вирощування цих 

сумішок здійснювали у 2009–2011 рр. в чотирипільній сівозміні. Для 

забезпечення конвеєрного надходження кормів у ранньовесняних сумішках 

висівали ячмінь ярий (Hordeum sativum Jessen.), овес посівний (Avena sativa L.), 
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тритикале яре (Triticosecale), горох посівний (Pisum sativum L.), вику яру (Vicia 

sativa L.) і редьку олійну (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.). У досліді 

використовували сорти: ячменю – Прерія, тритикале – Аіст харківський, вівса – 

Скакун, гороху – Харківський янтарний, вики ярої – Знахідка та редьки олійної 

– Райдуга. Видовий склад ранньовесняних сумішок та норми висіву насіння 

(млн шт./га): ячмінь (2,5) + горох (1,4); ячмінь (2,5) + горох (0,7) + редька 

олійна (1,0); тритикале яре (2,5) + вика яра (1,8); тритикале яре (2,5) + редька 

олійна (2,0);  тритикале яре (2,5) + вика яра (0,9) + редька олійна (1,0); овес (2,5) 

+ вика яра (1,8); овес (2,5) + редька олійна (2,0);  овес (2,5) + вика яра (0,9) + 

редька олійна (1,0). 

Попередником була пшениця озима після багатокомпонентних сумішок 

на зелений корм. Фон живлення – N40P40K40. Інші елементи технології 

вирощування сумішок – загальноприйняті для ґрунтово-екологічної зони. 

Сівбу ранньовесняних агрофітоценозів проводили сумішкою насіння 

суцільним рядковим (15 см) способом у перші дні весняно-польових робіт. 

Збирання і облік урожаю зеленої маси сумісних тонконогово-бобових 

агрофітоценозів здійснювали у фазі цвітіння бобового компонента, а 

тонконогово-капустяних і тонконогово-бобово-капустяних – у період початок 

цвітіння – утворення стручків у капустяного компонента, перед колосінням 

(викиданням волоті) у тонконогових культур.  

Ранні ярі сумішки у 2009, 2010 і 2011 рр. висівали відповідно 10, 9 і 22 

квітня – на початку весняно-польових робіт при сталому переході 

середньодобової температури повітря через позначку 5 °С та фізичній стиглості 

ґрунту. Запаси продуктивної вологи в роки досліджень під час сівби в шарах 

ґрунту 0–10 і 0–100 см становили відповідно 13,9 (2009 р.) – 16,3 мм (2010 р.) і 

131,0 (2009 р.) – 158,1 мм (2011 р.), що було достатньо для одержання повних 

та дружних сходів усіх компонентів сумішок. 

Погодні умови під час вегетації ранніх ярих агрофітоценозів у роки 

досліджень відрізнялися істотною мінливістю, але в цілому були посушливими, 

що суттєво вплинуло на ріст, розвиток і формування кормової продуктивності 
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рослин-компонентів. Загальна кількість опадів у другій і третій декадах квітня 

змінювалась від 0 (2009 р.) і 8,2 (2010 р.) до 27,6 мм (2011 р.) при 

середньобагаторічній нормі за дві декади 23 мм, що зумовлювало збільшення 

тривалості періоду сівба – сходи на 2–3 доби у всіх видів рослин у роки з 

дефіцитом атмосферних опадів при середній декадній температурі повітря 

близькій до багаторічних показників.  

Травень у роки досліджень характеризувався істотним дефіцитом опадів. 

Загальна їх кількість за три декади становила від 26,1 (2009 р.) до 37,4 мм 

(2011 р.) або 57,9–82,9 % від середньобагаторічної норми, а агрономічно-

корисних дощів (більше 5,0 мм) за місяць було лише 23,6–48,8 %. При цьому у 

2010 і 2011 рр. відмічено перевищення середньомісячної температури повітря 

відповідно на 1,8 і 1,4 °С, що зумовило вплив гідротермічних умов на ростові 

процеси у всіх видів рослин. Зазначимо, що в цей період у рослин тонкногових 

видів відбувалося утворення вторинної кореневої системи, формувалася 

загальна кущистість, у бобових і капустяної – відповідно проходили фази 

стеблування – гілкування та утворення розетки листя – стеблування. У 

подальшому (в першій і другій декадах червня) відмічена кількість 

атмосферних опадів змінювалась з 5,8 (2010 р.) до 26,7 (2011 р.) і 31,9 мм 

(2009 р.) або 14,5–79,8 % від багаторічних показників при перевищенні 

середньої декадної температури повітря в роки досліджень у першій декаді на 

3,4 (2009 р.) – 4,2 °С (2011 р.) та в другій – лише у 2010 р. на 4,1 °С. Загальна 

кількість опадів за вегетацію ранніх ярих сумішок у роки досліджень складала з 

46,1 (2010 р.) до 91,7 мм (2011 р.) або 53,7–84,8 % від середніх багаторічних, 

при цьому формування продуктивності сумісних ранніх ярих агрофітоценозів 

відбувалося більшою мірою за рахунок  ґрунтових запасів вологи. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин-компонентів у 

початкові фази показали, що тривалість періоду сівба – сходи у роки 

досліджень істотно зумовлювалася видовими особливостями культур і у 

тонконогових ярих компонентів (ячменю, тритикале і вівса) становила, в 

середньому за три роки, відповідно 11, 12 і 13 діб, у бобових (вики ярої і 
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гороху) – відповідно 15 і 17 діб, а у капустяного компонента (редьки олійної) – 

11 діб (табл. 5.1). 

Зазначимо, що відмінності в настанні основних фенологічних фаз у 

рослин у сумісних посівах з різним видовим складом були незначними, або й 

зовсім відсутні, що свідчить про відносно сприятливі умови росту для всіх 

підібраних видів рослин при сумісному їх вирощуванні. 

Таблиця 5.1 

Тривалість міжфазних періодів у ранніх ярих культур в агрофітоценозах 

середньораннього строку використання (2009–2011 рр.), діб  

Міжфазний період 

Однорічні ранні ярі культури 

ячмінь тритикале овес горох вика яра 
редька 

олійна 

Сівба – сходи 11 12 13 17 15 11 

Сходи – кущіння 22 23 24 – – – 

Сходи – вихід у трубку 33 34 35 – – – 

Сходи – колосіння 

(поява волоті) 
52 54 57 – – – 

Сходи – стеблування – – – 16 22 19 

Сходи – бутонізація – – – 31 39 29 

Сходи – цвітіння – – – 41 47 40 

Сходи – утворення бобів 

(стручків) 
– – – 50 57 48 

 

Фази кущіння, вихід у трубку, колосіння (викидання волоті) у рослин 

ячменю, тритикале ярого і вівса, у середньому за роки досліджень, відмічені 

відповідно на 22, 33, 52 добу; 23, 34, 54 добу та 24, 35, 57 добу після появи 

сходів. Бутонізація, цвітіння і утворення стручків (бобів – у бобових культур) у 

рослин редьки олійної, гороху і вики ярої настали відповідно на 29, 40, 48 добу, 

31, 41, 50 добу і 39, 47, 57 добу після появи сходів. 

Отже, за тривалістю міжфазних періодів однорічних ранніх ярих рослин 

та строками настання основних фенологічних фаз, найбільш придатними для 

вирощування в сумісних агрофітоценозах з ячменем ярим є горох посівний і 

редька олійна, а з тритикале ярим і вівсом – вика яра і редька олійна як 

культура пролонгованого терміну використання.  
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Відомо, що у виробництві зелених кормів одним із важливих показників, 

який характеризує сумісні посіви, є тривалість періоду вегетації культур від 

сівби до настання укісної стиглості. За строками настання укісної стиглості 

однорічні ранньовесняні агрофітоценози (ячменю, тритикале ярого, вівса з 

горохом, викою ярою і редькою олійною) у системі зеленого конвеєра 

відносять до групи посівів середньораннього строку використання. Змінюючи 

видовий склад агрофітоценозу можна істотно регулювати строк настання 

укісної стиглості посіву.  

Експериментальні дослідження свідчать, що залучення до складу 

двокомпонентних кормових сумішок (тритикале- і вівсяно-викових) редьки 

олійної за умови часткової (50 % норми висіву) або повної (100 % норми 

висіву) заміни бобового компонента на капустяний, дає можливість скоротити 

тривалість періоду вегетації різнодозріваючих сумісних агрофітоценозів від 

сівби до настання укісної стиглості на 4–5 діб. 

Як уже відмічалось, інтенсивне формування вегетативної маси 

однорічними культурами має важливе значення в кормовиробництві. Розкриття 

закономірностей росту і накопичення вегетативної маси в сумісних 

агрофітоценозах протягом вегетації зумовлює можливість правильно визначити 

оптимальні строки використання таких посівів. 

Ріст рослин є однією із діагностичних ознак, яка вказує на умови 

вирощування культури. Залежно від видового складу сумішок у наших дослідах 

були встановлені особливості в темпах формування лінійного росту і приросту 

наземної частини у тонконогових, бобових та капустяних рослин-компонентів 

при їх вирощуванні в сумісних агрофітоценозах (табл. 5.2).  

Серед рослин-компонентів у сумісних агрофітоценозах найвищою 

інтенсивністю ростових процесів на початку вегетації відрізнялись рослини 

ячменю. На 25 добу після появи сходів висота його рослин у ранньовесняних 

сумішках становила 30–31 см. При цьому висота інших тонконогових культур – 

тритикале ярого і вівса була меншою відповідно на 7–9 і 4–5 см. Даний 

показник у бобових компонентів – гороху і вики ярої у цей час дорівнював 
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відповідно 25–26 і 16–17 см. Рослини редьки олійної за цей період сформували 

розетку листя і були на початку фази стеблування, це зумовлювало найменшу 

величину (12–13 см) висоти її рослин. При цьому в період сходи – 25 доба 

вегетації після сходів найбільший лінійний приріст у рослин відмічено у 

ячменю ярого (1,20–1,24 см/добу), вівса (1,05–1,08 см/добу), тритикале ярого 

(0,88–0,92 см/добу) та гороху (1,04–1,08 см/добу), а найменший – у вики ярої 

(0,64–0,68 см/добу) і редьки олійної (0,48–0,52 см/добу). 

Таблиця 5.2 

Динаміка лінійного росту рослин ранніх ярих культур вагрофітоценозах, 

2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Висота рослин, см Лінійний приріст рослин, см/добу 

Тривалість післясходового періоду, діб* 

25 35 45 25 35 45 

Ячмінь ярий + 

горох (контроль) 

31 45 64 1,24 1,40 1,90 

26 41 49 1,04 1,50 0,80 

Ячмінь ярий + 

горох + 

редька олійна 

30 44 63 1,20 1,40 1,90 

27 42 50 1,08 1,50 0,80 

13 39 66 0,52 2,60 2,70 

Тритикале яре + 

вика яра 

22 46 68 0,88 2,40 2,20 

17 32 60 0,68 1,50 2,80 

Тритикале яре + 

редька олійна 

23 46 67 0,92 2,30 2,10 

12 41 69 0,48 2,90 2,80 

Тритикале яре + 

вика яра + 

редька олійна 

23 45 65 0,92 2,20 2,0 

16 33 59 0,64 1,70 2,60 

12 42 67 0,48 3,0 2,50 

Овес + 

вика яра 

26 47 70 1,04 2,10 2,30 

17 33 62 0,68 1,60 2,90 

Овес + 

редька олійна 

27 46 69 1,08 1,90 2,30 

13 40 71 0,52 2,70 3,10 

Овес + 

вика яра +  

редька олійна 

26 47 68 1,05 2,10 2,10 

16 35 61 0,64 1,90 2,60 

12 41 70 0,48 2,90 2,90 

Примітка: *Відлік періоду здійснювався від фази повних сходів у тонконогових 

рослин 

У подальшому (на 35 добу після сходів) рослини тритикале ярого і вівса 

за показником висоти вже не поступалися або були вищі за ячмінь (на 1–3 см 

або на 2,3–4,4 %), а горох і редька олійна – вищі за вику яру (на 6–10 см або на 

14,6–23,8 %) та майже не поступалися за висотою ячменю. У період між 25 і 35 

добою вегетації після появи сходів добовий лінійний приріст у всіх видів 
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рослин у сумісних агрофітоценозах істотно збільшився. При цьому у 

тонконогових культур спостерігали закінчення фази кущіння – початок фази 

виходу в трубку, у рослин редьки олійної і гороху – закінчення фази 

стеблування – початок фази бутонізації, а у рослин вики ярої – закінчення фази 

стеблування. Найвища інтенсивність ростових процесів у зазначений час була 

відмічена у більш пізньостиглих тонконогових: тритикале ярого (2,20–

2,40 см/добу) і вівса (1,90–2,10 см/добу) та у рослин капустяного компонента – 

редьки олійної (2,60–3,0 см/добу). 

На 45 добу після появи сходів висота рослин ячменю у сумісних 

агрофітоценозах становила 63–64 см, тритикале ярого і вівса – відповідно 65–68 

і 68–70 см. Серед білкових компонентів у цей час лише рослини редьки олійної 

за висотою перевищували тонконогові види (на 2–3 см або на 2,9–4,5 %), а 

гороху – поступалися за показником висоти ячменю (на 13–15 см або на 20,6–

24,4 %) та вики ярої – тритикале ярому і вівсу (на 6–8 см або на 9,2–20,5 %). 

Найбільшими показниками лінійного приросту в період між 35 і 45 добою після 

сходів у сумісних агрофітоценозах вирізнялися рослини вики ярої (2,60–

2,90 см/добу) та редьки олійної (2,50–3,10 см/добу), у гороху посівного – час 

інтенсивного лінійного приросту вже дещо минув, що зумовлювало певне 

уповільнення у його рослин ростових процесів. Тонконогові компоненти при 

цьому перед фазою колосіння (ячмінь, тритикале) або викиданням волоті (овес) 

ще мали високі темпи формування лінійного приросту рослин (від 1,90 до 

2,30 см/добу). 

Важливим гоподарсько-цінним показником, який характеризує сумісні 

агрофітоценози при їх вирощуванні на зелений корм, є інтенсивність 

накопичення надземної маси. Одержані результати експериментальних 

досліджень свідчать, що приріст зеленої маси та сухої речовини значною мірою 

залежить від видового складу сумішок (табл. 5.3). 

Моніторинг накопичення надземної маси протягом вегетації ранніх ярих 

агрофітоценозів свідчить, що найвищу інтенсивність накопичення зеленої маси 

і сухої речовини на початку вегетації мали сумішки з участю ячменю. На 25 
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добу після появи сходів ранньовесняні дво- і трикомпонентні сумішки з 

ячменем, горохом і редькою олійною формували найвищу урожайність зеленої 

маси (504–523 г/м
2
) і збір абсолютно сухої речовини (76–83 г/м

2
), при цьому 

приріст зеленої маси і сухої  речовини в перші 25 діб після появи сходів був у 

цих посівах серед сумішок найвищим і дорівнював на одиниці площі 20,2–20,9 

та 3,0–3,3 г/добу відповідно. 

Таблиця 5.3 

Динаміка приросту надземної маси ранніх ярих агрофітоценозів залежно від 

їх видового складу (2009–2011 рр.), г/м
2
 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Зелена маса
 

Абсолютно суха речовина 

Тривалість післясходового періоду, діб* 

25 35 45 25 35 45 

Ячмінь ярий + горох 

(контроль) 523 903 1076 83 168 190 

Ячмінь ярий + горох + 

редька олійна 504 1042 1450 76 182 232 

Тритикале яре + 

 вика яра 362 739 1169 63 131 214 

Тритикале яре +  

редька олійна 345 910 1381 52 140 216 

Тритикале яре + вика яра + 

редька олійна 368 856 1322 59 139 222 

Овес + вика яра 427 868 1379 71 152 251 

Овес + редька олійна 420 1116 1673 61 166 260 

Овес + вика яра +  

редька олійна 430 1012 1549 67 163 255 

Примітка: *Відлік періоду здійснювався від фази повних сходів у тонконогових 

рослин. 

Інші сумісні агрофітоценози з участю більш пізньостиглих тонконогових 

(тритикале ярого і вівса) на початку вегетації дещо повільніше формували свою 

продуктивність і на 25 добу після сходів за рівнем урожайності зеленої маси на 

74–178 г/м
2
 поступалися сумішкам з ячменем. 

У подальшому, на 35 добу вегетації після сходів, відмічено суттєве 

підвищення інтенсивності формування надземної маси усіма компонентами 

сумішок. Так, приріст зеленої маси кормових сумішок за декаду з участю 

ячменю збільшився у 1,7–2,0 рази, з участю тритикале ярого – у 2,0–2,6, а з 
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участю вівса – у 2,0–2,7 раза. При цьому приріст абсолютно сухої речовини на 

одиниці площі у сумішках з ячменем підвищувався у 2,0–2,4 раза, а з тритикале 

ярим і вівсом – у 2,1–2,7 раза.  

На 45 добу вегетації після сходів найбільший приріст вегетативної маси, 

незалежно від виду тонконогового компонента, мали дво- і трикомпонентні 

сумішки з участю редьки олійної, рослини якої і після цвітіння вирізнялись 

темпами формування надземної маси. Так, в період між 35 і 45 добою після 

сходів сумісні агрофітоценози, до складу яких входила редька олійна, з участю 

ячменю формували добовий приріст зеленої маси 40,8 г/м
2
, а з участю 

тритикале ярого і вівса – відповідно 46,6–47,1 і 53,7–55,7 г/м
2
.  

Важливе значення як у рослинництві, так і кормовиробництві має 

облиствленість і площа листкової поверхні рослин, адже ці показники 

впливають на сумарну продуктивність фотосинтезу і відповідно – на 

урожайність. Крім того, масова частка листя в загальному урожаї культур, які 

вирощуються на зелений корм, силос чи сіно, має певну цінність, як показник, 

який зумовлює якість корму. Доведено що саме листя містить значну частку 

всіх поживних, особливо легко засвоюваних, речовин у рослині. 

Наші експериментальні дослідження показали, що листкова поверхня 

компонентів сумішок протягом вегетації суттєво змінюється. В ранній період 

вегетації (на 25 добу після сходів) ранньовесняних сумішок на частку листя у 

рослин ячменю, тритикале ярого і вівса припадало відповідно 41,3–42,0; 43,8–

44,6 і 47,1–48,0 % від загальної маси рослин. Облиствленість білкових 

компонентів – гороху, вики ярої та капустяного – редьки олійної у цей час була, 

як і тонконогових, найбільшою і становила відповідно 57,0–57,9, 51,8–53,0 та 

61,0–61,9 % від загальної маси рослин (табл. 5.4).  

У подальшому (на 35 і 45 добу після сходів) у процесі росту і розвитку у 

всіх видів культур у сумісних агрофітоценозах істотно збільшується в загальній 

масі рослин вміст дольової частки стебел і суцвіть. До того ж, відмічено 

зниження частки листя в зеленому кормі внаслідок старіння, відтоку 

пластичних речовин з листкостеблової частини в генеративні органи рослин, з 
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одночасним підсиханням і опаданням листків нижнього ярусу. При цьому вміст 

частки листя у вегетативній масі рослин ячменю, тритикале ярого і вівса 

посівного зменшувався на 3,1–7,8; 6,3–10,2 і 7,6–12,1 % відповідно, у рослин 

гороху посівного і вики ярої – на 9,1–18,5 і 6,0– 16,5 %, а у рослин редьки 

олійної – на 8,2–19,0 %. 

Таблиця 5.4 

Формування листкової поверхні ранніх ярих агрофітоценозів залежно від 

їх видового складу, 2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Облиствленість рослин, % Листковий індекс, м
2
/м

2
 

Тривалість післясходового періоду, діб* 

25 35 45 25 35 45 

Ячмінь ярий + 

горох (контроль) 

41,3 38,6 34,2 
1,40 2,13 2,18 

57,9 47,9 39,0 

Ячмінь ярий + 

горох + 

редька олійна 

42,0 38,2 34,8 

1,31 2,32 2,73 57,0 48,5 39,4 

61,9 52,3 43,6 

Тритикале ярий + 

вика яра 

44,6 37,5 33,0 
0,93 1,63 2,17 

53,0 45,4 37,5 

Тритикале ярий + 

редька олійна 

43,8 38,0 33,5 
0,88 1,93 2,45 

61,2 52,5 43,5 

Тритикале ярий + 

вика яра + 

 редька олійна 

44,0 37,7 33,2 

0,94 1,83 2,38 52,4 45,8 37,3 

61,0 52,6 43,4 

Овес + 

вика яра 

48,0 39,5 35,9 
1,22 2,18 2,98 

51,8 44,3 37,8 

Овес + 

редька олійна 

47,1 39,2 36,3 
1,28 2,60 3,39 

61,4 52,8 43,7 

Овес + 

вика яра +  

редька олійна 

47,5 39,0 36,0 

1,26 2,41 3,18 52,0 44,0 36,5 

61,5 52,7 42,9 

Примітка: *Відлік періоду здійснювався від фази повних сходів у тонконогових 

рослин 

 

Листковий індекс (або площа листкової поверхні на одиниці площі 

посіву) у ранньовесняних сумісних агрофітоценозах більшою мірою 

зумовлювався їх видовим складом та віком розвитку рослин-компонентів. 

Зазначимо, що в початковий період росту і розвитку (сходи – 25 доба 

після появи сходів) всі види рослин у сумішках мали невелику листкову 

поверхню, а більша частка сформованих в процесі фотосинтезу органічних 

речовин, як правило, використовувалася для утворення кореневої системи і 
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листкового апарату, про що опосередковано свідчать дані за цей час 

найменших абсолютних значень лінійного приросту висоти компонентів та їх 

вегетативної маси. Разом з тим, у сумісних агрофітоценозах скоростиглі види 

культур (ячмінь, горох посівний, редька олійна) до появи репродуктивних 

органів мали дещо вищі темпи формування асиміляційної листкової поверхні 

відносно пізньостиглих. Так, на 25 добу після появи сходів сумісні посіви з 

участю ячменю, гороху і редьки олійної переважали за приростом листкового 

індексу посіви з участю тритикале ярого і вівса на 0,03–0,52 м
2
/м

2
. 

Найбільший приріст листкового індексу в посівах сумісних 

агрофітоценозів відмічено за період між 25 і 35 добою після появи сходів, у час 

коли у тонконогових рослин проходили фази кущіння і вихід у трубку, а у 

бобових і капустяної – фази стеблування і бутонізації. При цьому загальна 

асиміляційна листкова поверхня на одиниці площі на 35 добу після появи 

сходів у рослин в посівах з участю ячменю збільшилась у 1,5–1,8 раза, а у 

посівах з тритикале ярим та вівсом посівним – відповідно у 1,75–2,2 та у 1,8–2,0 

рази відносно визначення в попередній термін.  

У період між 35 і 45 добою після появи сходів у сумісних ранніх ярих 

агрофітоценозах відмічено уповільнення формування асиміляційної листкової 

площі незалежно від їх видового складу внаслідок відтоку пластичних речовин 

з листя в генеративні органи рослин. До того ж, після формування генеративних 

органів утворення нового листя у рослин істотно уповільнилося, а у деяких 

видів і  зовсім припинилося. 

Слід зазначити, що в умовах недостатнього і нестійкого зволоження 

північної частини Степу України фактор вологозабезпеченості рослин протягом 

їх вегетації, має вирішальний вплив на формування врожаю, його величину і 

якість. Раціональне використання існуючих запасів вологи у цій зоні є 

необхідною умовою для підвищення стійкості рослин до ґрунтової і повітряної 

посухи для отримання стабільно високих врожаїв. 
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– Коефіцієнт водоспоживання на 1 т зеленої маси, м
3 

 

Сумарне водоспоживання ранніх ярих агрофітоценозів від сходів до 

збирання врожаю із шару ґрунту 0–100 см, у середньому за 2009–2011 рр., 

значною мірою залежало від видового складу посівів (рис.5.1, дод. Д.1).  

Найбільших показників сумарне водоспоживання (1813–1855 м
3
/га) 

досягало на ділянках варіантів найбільш пізньостиглих агрофітоценозів з 

участю вівса посівного, а найменших (1693–1704 м
3
/га) – з участю 

скоростиглого ячменю ярого. Коефіцієнт водоспоживання при цьому 

визначався урожайністю вегетативної маси і залежав від складу травосумішок. 

Заміна в двокомпонентних сумішках ячменю на тритикале яре або овес 

посівний, а гороху – на вику яру і редьку олійну зумовлювало підвищення 

ефективності використання вологи посівами, при цьому коефіцієнт 

водоспоживання знижувався на формування одиниці врожаю як зеленої маси 

(на 9–44 м
3
/т), так і сухої речовини (на 71–216 м

3
/т) порівняно до контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти: 1 – ячмінь ярий + горох (контроль); 2 – ячмінь ярий + горох + редька олійна; 3 – 

тритикале яре + вика яра; 4 – тритикале яре + редька олійна; 5 – тритикале яре + вика яра + 

редька олійна; 6 – овес + вика яра; 7 –  овес + редька олійна; 8 – овес + вика яра + редька 

олійна 

Рис. 5.1  Водоспоживання  ранніх  ярих   агрофітоценозів   при 

вирощуванні на зелений корм залежно від видового складу (2009–

2011 рр.), м
3
/га 

 

– Сумарне водоспоживання за період, м
3
/га 

 

– Коефіцієнт водоспоживання на 1 т абсолютно сухої речовини, м
3 
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Більш економне витрачання води на одиницю врожаю, у середньому 

серед сумішок, встановлено у дво- та трикомпонентних агрофітоценозах з 

участю вівса посівного, вики ярої та редьки олійної – 94–108 м
3
/т зеленої маси і 

564–676 м
3
/т сухої речовини. 

Біометричні виміри рослин перед збиранням на зелений корм показали, 

що заміна у складі двокомпонентних тритикале- або вівсяно-викових сумішок 

бобового компонента (100 % норми висіву) на капустяний (редьку олійну) 

призводило до зниження середньої висоти рослин тритикале ярого і вівса 

відповідно на 6,6 і 5,6 % порівняно з висотою тонконогових культур у 

двокомпонентних тонконогово-бобових агрофітоценозах (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Біометричні показники рослин та ботанічний склад ранніх ярих 

агрофітоценозів при збиранні на зелений корм, 2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Норма 

висіву,  

млн шт./га 

Висота 

рослин, 

см 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Площа листя,  

тис. м
2
/га 

Частка 

компонента 

 в масі, % компонент сумішка 

Ячмінь + 

горох 

2,5 66 32,3 13,86 
23,16 

50,6 

1,4 56 35,6 9,30 49,4 

Ячмінь + 

горох + 

редька олійна 

2,5  62  32,8 13,84 

27,62 

39,1 

0,7 54  36,0 4,76 19,2 

1,0 67 40,5 9,02 41,7 

Тритикале яре + 

вика яра 

2,5 76 31,7 14,59 
23,53 

52,6 

 1,8 65 34,2 8,94 47,4 

Тритикале яре + 

редька олійна 

2,5 71 32,2 14,58 
27,22 

45,6 

 2,0 72 39,5 12,64 54,4 

Тритикале яре + 

вика яра + 

редька олійна 

2,5 73 31,9 14,28 

25,38 

46,3 

 0,9 63 34,3 4,85 23,0 

1,0 69 39,4 6,25 30,7 

Овес + 

вика яра 

2,5 72  34,7 19,86 
30,68 

55,0 

 1,8 68 33,9 10,81 45,0 

Овес + 

редька олійна 

2,5 68 35,1 20,23 
33,89 

47,6 

 2,0 74 38,4 13,66 52,4 

Овес + 

вика яра + 

редька олійна 

2,5 70 34,9 19,83 

32,25 

50,3 

 0,9 66 34,2 5,53 21,2 

1,0 72 38,0 6,89 28,5 

 

Дослідження, які стосуються морфологічної структури рослин 

ранньовесняних агрофітоценозів при вирощуванні їх на зелений корм показали, 

що найбільшу облиствленість перед збиранням мали рослини редьки олійної 

(від 40,5 % у сумішках з ячменем до  38,0 % – у сумішках з вівсом). Одночасно, 
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найбільший вміст листя у вегетативній масі у всіх видів рослин було відмічено 

при використанні травостою у ранні строки. 

Зазначимо, що підвищенню частки листя в урожаї сумішок сприяло 

залучення до складу тонконогово-бобових агрофітоценозів капустяного 

компонента. Так, наприклад, введення до складу двокомпонентних посівів 

тритикале ярого і вівса з викою ярою нового компонента – редьки олійної при 

частковій (50 % норми висіву) і повній (100 % норми висіву) заміні бобового 

компонента в сумішці забезпечило підвищити загальної маси листя в урожаї з 

7,79–9,69 до 8,33–10,71 т/га, а загальну площу листкової поверхні 

агрофітоценозу – відповідно на 7,2 і 5,1 % або на 1,84 і 1,64 тис. м
2
/га. 

Визначення ботанічного складу травостоїв ранньовесняного строку сівби 

показало, що частка бобового компонента в урожаї при вирощуванні його з 

тритикале ярим і вівсом на зелений корм, у середньому за роки досліджень, 

становила відповідно 47,4 і 45,0 %. Залучення до складу двокомпонентних 

агрофітоценозів редьки олійної при частковому або повному заміщенні вики 

ярої дозволило підвищити вміст високобілкових компонентів у зеленій масі 

сумішок з тритикале ярим до 53,7–54,4 %, а з вівсом посівним – до 49,7–52,4 %. 

Таким чином, різні за видовим складом ранні ярі агрофітоценози мають 

неоднакові темпи вагового і лінійного приросту. У початковий період вегетації 

за інтенсивністю приросту цих показників виділялися сумішки, які містили 

скоростиглі види рослин – ячмінь ярий, горох посівний і редьку олійну. 

Пізньостиглі види (тритикале яре, овес посівний, вика яра) мали дещо 

триваліший період вегетації, а максимальної швидкості формування 

вегетативної маси набували у фазі виходу у трубку у тонконогових рослин та 

фазах цвітіння, утворення бобів або стручків у рослин бобового і капустяного 

компонентів відповідно.  

5.2 Вплив видового складу на продуктивність ранньовесняних 

сумішок 

Серед різноманітності однорічних кормових культур практично жодна  не  
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може повністю задовольнити потребу організму тварин у поживних речовинах, 

вітамінах та мікроелементах. Для поліпшення якості врожаю в 

кормовиробництві використовують агротехнічний прийом сумісного 

вирощування тонконогових і високобілкових культур з метою підвищення 

білковості вегетативної маси та поліпшення цукрово-протеїнового 

співвідношення в кормах. 

Важливою умовою одержання високого врожаю зеленої маси, 

збалансованої за вмістом протеїну при вирощуванні кормових агрофітоценозів, 

є правильний добір видового складу та науково обґрунтоване співвідношення 

компонентів. Залучення у польове кормовиробництво капустяних видів рослин 

дає можливість істотно поліпшити поживність зелених кормів та збільшити їх 

виробництво у зеленому конвеєрі. Багато дослідників відмічають високу 

ефективність сумісних агрофітоценозів та необхідність науково обґрунтованого 

підбору видів рослин-компонентів для вирощування таких посівів з участю 

капустяних культур [97, 98, 132, 150, 161, 239, 287, 320].  

Одним з найбільш перспективних компонентів, в умовах північного 

Степу України для використання в кормових агрофітоценозах ранньовесняного 

строку сівби за нашими попередніми дослідженнями є редька олійна. 

Додавання цього компонента до складу тонконогово-бобових сумішок, рослини 

якого мають у вегетативній масі високий вміст води (залежно від фази розвитку 

86–89 %), дозволяє дещо подовжити використання зеленого корму ранніх ярих 

сумішок від періоду бутонізація – цвітіння до фази утворення стручків у 

капустяної культури [114].  

Аналіз урожайності ранньовесняних агрофітоценозів середньоранньої 

групи використання показав, що залучення до складу традиційної ячмінно- 

горохової сумішки редьки олійної позитивно впливає як на утворення більшої 

загальної асиміляційної листкової поверхні, так і на формування вищої 

продуктивності новостворених агрофітоценозів (табл. 5.6, дод. Д.2). 

Перспективним щодо використання у групі травостоїв середньораннього 

строку є дво- і трикомпонентні сумішки з участю малопоширеної кормової 
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культури – тритикале ярого, а також вівса посівного і вики ярої. Заміна 

видового складу в таких кормових агрофітоценозах дозволяє подовжити період 

їх використання в системі зеленого конвеєра на 7–9 діб. Залучення до складу 

тритикале-викової сумішки редьки олійної дозволило не тільки одержати 

зелений корм на 4 доби раніше, але й підвищити при цьому, в середньому за 

роки досліджень, урожайність зеленої маси на 1,49–1,98 т/га, а збір абсолютно 

сухої речовини – на 0,08–0,10 т/га.  

Використання в сумісних агрофітоценозах з участю вівса посівного 

капустяного компонента дозволяє збільшити тривалість використання сумішки 

на зелений корм за одночасного скорочення її вегетації (на 5 діб) від сівби до 

настання укісної стиглості порівняно з вівсяно-виковою сумішкою та 

підвищити врожайність як зеленої маси (на 1,77–2,98 т/га), так і збір абсолютно 

сухої речовини (на 0,06–0,14 т/га).  

Таблиця 5.6 

Урожайність ранньовесняних сумішок залежно від видового складу, 

2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси, т/га Збір сухої 

речовини, 

т/га 
всього 

у тому числі компонент 

тонконоговий бобовий капустяний 

Ячмінь + горох 12,29 6,22 6,07 – 2,17 

Ячмінь + горох + 

редька олійна 
15,65 6,12 3,0 6,53 2,49 

Тритикале яре +  

вика яра 
13,37 7,03 6,34 – 2,44 

Тритикале яре + 

редька олійна 
15,35 7,0 – 8,35 2,54 

Тритикале яре + 

вика яра + редька 

олійна 

14,86 6,88 3,42 4,56 2,52 

Овес + вика яра 16,74 9,21 7,53 – 3,15 

Овес + 

редька олійна 
19,72 9,39 – 10,33 3,29 

Овес + вика яра + 

редька олійна 
18,51 9,31 3,92 5,28 3,21 

НІР05, т/га             0,55–0,68 – – – 0,11–0,16 
 

Зазначимо, що на якість  кормів впливає багато факторів, у тому числі і 

видовий склад створених сумішок [168]. Використання в практиці годівлі 
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тварин середньостатистичних даних про поживність кормів, залежно, навіть від 

ґрунтово-екологічної зони вирощування, може виявитися недостовірним і 

відповідно не стимулюючим подальший ріст продуктивності сільсько-

господарських тварин. 

Аналіз продуктивності агрофітоценозів середньораннього строку 

використання свідчить, що сумісні посіви ячменю, тритикале ярого, вівса з 

участю вики ярої і редьки олійної характеризувалися високою поживністю 

зеленого корму. На період збирання сумісних агрофітоценозів частка білкових 

компонентів у сумішці з ячменем дорівнювала 6,07–9,53 т/га (або 49,4–60,9 %), 

з тритикале ярим – 6,34–8,35 т/га (або 47,4–54,4 %), а з вівсом – 7,53–10,33 т/га, 

або 45,0–52,4 % від загального врожаю зеленої маси (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Вплив видового складу ранніх ярих агрофітоценозів на продуктивність та 

поживну цінність зеленої маси, 2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Збір з одного гектара, т Перетравного 

протеїну  

на 1 кормову 

одиницю, г 

кормові 

одиниці 

перетравний протеїн 

всього 
у тому числі компонент 

бобовий капустяний 

Ячмінь + горох 1,59 0,199 0,107 – 125 

 Ячмінь + горох + 

редька олійна 
1,77 0,220 0,054 0,076 124 

Тритикале яре +  

вика яра 
1,81 0,223 0,114 – 123 

Тритикале яре +  

редька олійна 
1,84 0,212 – 0,104 115 

 Тритикале яре +  

 вика яра + редька олійна 
1,83 0,222 0,061 0,054 121 

Овес + вика яра 2,41 0,297 0,142 – 123 

 Овес + редька олійна 2,44 0,276 – 0,119 113 

 Овес + вика яра + 

 редька олійна 
2,41 0,291 0,078 0,060 121 

 НІР05, т/га             0,09–0,12 0,01–0,02 – – – 

 

Зазначимо, що при вирощуванні редьки олійної з тритикале ярим і вівсом 

посівним за укісної стиглості травостою у її рослин настає період початок – 

масове утворення стручків, що зумовлювало, за даними хімічного аналізу, 

підвищення у одній тонні сухої речовини капустяного компонента вміст 
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кормових одиниць та зниження перетравного протеїну (від фази бутонізації до 

утворення стручків відповідно від 603 до 622 кг кормових одиниць та від 103,6 

до 86,2 кг перетравного протеїну). 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном при цьому у 

зеленій масі редьки олійної дещо знижувалась, проте була досить високою і 

становила від 172 (бутонізація) до 153–139 г (відповідно цвітіння – утворення 

стручків). 

Загальний збір як кормових одиниць, так і перетравного протеїну з 

одиниці площі істотно залежав від рівня врожайності сумішки. Більший збір 

кормових одиниць (1,81–2,44 т/га) і перетравного протеїну (0,212–0,297 т/га) 

забезпечували сумішки з участю тритикале ярого і вівса посівного, які 

відрізнялись тривалішим періодом вегетації травостоїв від сходів до настання 

укісної стиглості відносно посівів традиційної ячмінно-горохової сумішки. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у сумісних 

агрофітоценозах ранньовесняного строку сівби при їх використанні на зелений 

корм відповідала зоотехнічним нормам і дорівнювала 113–123 г. 

Таким чином, використання редьки олійної в умовах північного Степу у 

ранньовесняних посівах різнодозріваючих дво- і трикомпонентних сумішок з 

участю тритикале ярого, вівса та вики ярої дозволяє підвищити продуктивність 

новостворених 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 при забезпеченості кормової одиниці 

перетравним протеїном у зеленому кормі від 113 до 123 г. Використання в 

кормовиробництві таких сумішок в умовах зони забезпечує конвеєрне 

надходження зеленого корму для потреб тваринництва з третьої декади травня 

протягом 20 діб.  

5.3 Формування продуктивності редьки олійної залежно від способу 

сівби і норми висіву   

Редька олійна (Raphanus sativus L. var. Oleifera Metzg.) – цінна 

високобілкова, холодостійка, скоростигла і найбільш високопродуктивна серед 
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ярих капустяних однорічна культура. Вирощування її в сумісних посівах з 

ранніми ярими тонконоговими і бобовими культурами в зеленому конвеєрі, 

певним чином, дає можливість вирішити проблему гострого дефіциту 

рослинного протеїну для потреб тваринництва у весняно-літній період [114, 

118, 321, 416]. Проте редька олійна в степовій зоні України відноситься до 

малопоширених культур, що зумовлюється недостатньою вивченістю питань її 

вирощування на корм і насіння у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.  

Польові дослідження з вивчення впливу способів сівби і норм висіву на 

особливості росту, розвитку та кормову і насіннєву продуктивність редьки 

олійної проведені у 2003–2005 рр.  До схеми дослідів були залучені суцільні 

(15 см) рядкові і широкорядні (45 і 60 см) посіви редьки олійної сорту Райдуга. 

Норми висіву суцільних посівів становили з 1,0 до 4,0 млн шт./га схожих 

насінин з інтервалом 1,0 млн шт./га, а широкорядних –  з 0,5 до 1,0 млн шт./га з 

інтервалом 0,25 млн шт./га. 

Попередник – пшениця озима на зерно. Агротехнічні умови проведення 

дослідів – загальноприйняті в зоні для вирощування ранніх ярих 

дрібнонасінних культур. Облікова площа суцільних посівів 138,6 м
2
, 

широкорядних – 151,2 м
2
. Повторність триразова. 

Облік і збирання врожаю зеленої маси редьки олійної здійснювали у фазі 

цвітіння її рослин. Збирання врожаю насіння культури проводили роздільним 

способом. Скошували травостої на звал при побурінні 75 % стручків нижнього і 

середнього ярусів, а підбирання і обмолот здійснювали малогабаритним 

комбайном «Sampo 500» після висихання валків, але зранку для зменшення 

втрат насіння. 

Строк сівби редьки олійної зумовлювався погодними умовами року і 

співпадав з початком проведення весняно-польових робіт. У 2003, 2004 і 2005 

роках сіяли відповідно 24, 4 і 16 квітня. 

Спостереження, проведені у міжфазний період сівба – сходи, показали, 

що спосіб сівби і норма висіву не впливали на польову схожість насіння, а 

достатня кількість вологи у роки досліджень (від 10,3 мм в 2003 р. до 11,6 мм – 
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в 2004 р.) у шарі ґрунту 0–10 см під час сівби редьки олійної сприяла появі 

повних сходів на 9 добу. 

Запаси продуктивної вологи навесні в метровому шарі ґрунту при сівбі 

капустяної культури змінювались від 115,6 (2003 р.) до 130,0 мм (2004 р.). 

Кількість атмосферних опадів в періоди сходи – фаза цвітіння та сходи – повна 

стиглість насіння у 2003 становила відповідно 16,8 і 176,9 мм (або 26,6 і 

111,5 %), у 2004 р. – 45,8 і 223,5 мм (або 72,6 і 140,9 %) та у 2005 р. – 29,5 і 

159,8 мм (або 46,8 і 100,8 % від середніх багаторічних показників).  

Зазначимо, що проходження фаз органогенезу у рослин редьки олійної у 

роки з різними погодними умовами характеризувались різною інтенсивністю. 

Прохолодний температурний режим і достатнє зволоження ґрунту (2004 р.) 

сприяли збільшенню тривалості міжфазних періодів (на 2–4 доби) порівняно з 

2003 р., особливо у період сходи –цвітіння, коли відмічені найбільш посушливі 

умови вегетації. Фенологічні фази бутонізації і цвітіння у рослин редьки 

олійної, у середньому за три роки досліджень, відмічені відповідно на 35 і 43 

добу після появи сходів. 

Ріст редьки олійної в початковий період вегетації, незалежно від способу 

сівби і норми висіву, проходив уповільнено, що зумовлювалося біологічними її 

особливостями. До утворення трьох-чотирьох справжніх листків рослини цієї 

культури формували розетку листя. Найбільш інтенсивний приріст у висоту 

відбувався в період стеблування – цвітіння. У цей час під впливом різної 

щільності травостою спостерігалися відмінності в інтенсивності формування 

приросту. Так, через 20 діб після появи сходів (фаза стеблування) рослини 

суцільного способу сівби при нормі висіву 3,0–4,0 млн шт./га мали більшу 

інтенсивність лінійного приросту і перевищували за висотою (на 2–4 см) 

рослини травостою, які мали меншу норму висіву (1,0–2,0 млн шт./га). Проте 

при збиранні на зелений корм (фаза цвітіння рослин) найбільшу висоту (76,4–

79,8 см) серед варіантів суцільного способу сівби, мали рослини при висіві 1,0–

2,0 млн шт./га схожих насінин. Збільшення норми висіву до 3,0–4,0 млн шт./га 

зумовлювало  зниження  показника  висоти   рослин,   в   середньому   за  роки  
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досліджень, на 0,9–9,1 см (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Біометричні показники та морфологічна структура рослин редьки олійної 

залежно від способу сівби та норми висіву, 2003–2005 рр. 

 
Норма 

висіву,  

млн шт./га 

Висота 

рослин, см 

Структура рослин, % до загальної маси Площа 

листя, 

тис. м
2
/га 

листя стебла суцвіття 

Суцільний рядковий спосіб, 15 см 

1,0 76,4 36,4 51,5 12,1 24,97 

2,0 79,8 34,6 54,3 11,1 28,21 

3,0 75,5 32,9 57,1 10,0 25,45 

4,0 70,7 31,0 59,7 9,3 22,23 

Широкорядний спосіб, 45 см 

0,5 88,3 39,7 46,6 13,7 21,28 

0,75 90,4 37,5 50,0 12,5 25,09 

1,0 86,4 35,3 53,3 11,4 22,53 

Широкорядний спосіб, 60 см 

0,5 85,6 37,6 49,6 12,8 18,51 

0,75 83,8 35,5 53,1 11,4 20,83 

1,0 81,5 33,1 56,6 10,3 18,98 

 

Висота рослин культури певною мірою залежала також і від форми площі 

живлення. Так, наприклад, за широкорядного (міжряддя 45 см) способу сівби 

при однаковій (1,0 млн шт./га) нормі висіву насіння середня висота рослин 

редьки олійної дорівнювала 86,4 см, що на 10,0 см або на 13,1 % перевищувало 

показник висоти рослин суцільного рядкового способу сівби. Подальше 

розширення міжрядь (до 60 см) за незмінної площі живлення зумовлювало 

тенденцію до зменшення величини цього показника. 

Найбільшу висоту рослин редьки олійної (86,4–90,4 см) у фазі цвітіння 

було отримано на широкорядних (45 см) її посівах, що на 2,7–6,6 і на 6,6–

19,7 см відповідно перевищувало значення цього показника у рослин на 

широкорядних (60 см) та суцільних рядкових посівах. Загущення травостою із 

збільшенням норми висіву насіння за всіх способів сівби зумовлювало 

зменшення висоти рослин. 

Кормова цінність сільськогосподарських культур, як правило, залежить 

від кількості листя в загальній масі, бо воно містить найбільше поживних 
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речовин. У процесі органогенезу у однорічних ярих капустяних культур 

проходять суттєві зміни їх структурної будови, тому застосування різних 

строків збирання на зелений корм, впливає і на співвідношення морфологічних 

органів у рослин. У наших попередніх дослідженнях найбільший вміст 

листкової маси у кормі редьки олійної (43,5 %) відмічено за першого строку 

збирання травостоїв у фазі бутонізації. По мірі старіння рослин (період 

утворення стручків – налив насіння), відмічено зниження відсотку листкової 

частки у зеленій масі, що зумовлювалося відтоком пластичних речовин з 

листостеблової частини в генеративні органи та підсихання і опадання листків 

нижнього ярусу. До того ж, у цей період суттєво збільшувався у загальній масі 

рослин вміст стебел і суцвіть. Зниження кількості листя у вегетативній масі від 

фази бутонізації до утворення і формування стручків у рослин в одновидових 

посівах становило 20,7 %, що зумовлювало зниження протеїнової поживності її 

корму. Кращим строком збирання редьки олійної на зелений корм виявилась 

фаза масового цвітіння, де поєднувалися висока продуктивність травостою та 

відмінна якість вегетативної маси [113].  

Одержані результати досліджень свідчать, що на співвідношення 

морфологічних органів у рослин редьки олійної впливають як спосіб сівби, так і 

норма висіву насіння. Так, загущення агрофітоценозу культури при збільшенні 

норми висіву з 1,0 до 4,0 млн шт./га за суцільного рядкового способу сівби 

зумовлювало зниження дольової частки листя у загальній масі рослин на 5,4 %. 

На широкорядних посівах з міжряддями 45 і 60 см загущення із збільшенням 

норми висіву насіння з 0,5 до 1,0 млн шт./га призводило до зниження частки 

листя у структурі рослин на 4,4 і 4,5 % відповідно. При цьому на ділянках 

варіантів усіх способів сівби відмічене зниження у структурі рослин редьки 

олійної частки суцвіть та одночасне підвищення частки стебел. 

Зазначимо, що найбільшу кількість листя у загальній масі за всіх способів 

сівби рослини культури формували за найменшої норми висіву. При цьому за 

однакової норми висіву насіння (1,0 млн шт./га) найбільша частка листя 

(36,4 %) у структурі наземної маси редьки олійної відмічена за суцільного 
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рядкового способу сівби з шириною міжрядь 15 см за найбільш рівномірного 

розміщення її рослин на площі.  

Максимальну площу асиміляційної листкової поверхні (28,21 тис. м
2
/га) 

травостій редьки олійної сформував, у середньому за роки досліджень, за 

суцільного рядкового способу сівби при нормі висіву 2,0 млн шт./га схожих 

насінин. Аналіз продуктивності посівів показав, що гідротермічні умови у роки 

досліджень, впливали на формування вегетативної маси рослин культури. Так, 

покращання зволоження і оптимізація температурного режиму у 2004 і 2005 рр. 

(відносно 2003 р.) дозволили збільшити накопичення зеленої маси у редьки 

олійної, у середньому по досліду, відповідно у 2,2 і 1,9 раза (табл. 5.9, 5.10). 

Таблиця 5.9 

Вплив способу сівби і норми висіву насіння на урожайність зеленої маси 

редьки олійної у фазі цвітіння, т/га 
Норма висіву,  

млн шт./га (В) 
2003 р. 2004 р. 2005 р. Середнє 

Суцільний рядковий спосіб, 15 см 

1,0 13,78 29,27 26,14 23,06 

2,0 15,62 35,25 31,37 27,41 

3,0 14,40 33,55 30,05 26,00 

4,0 12,75 31,61 27,36 24,11 

*Широкорядний спосіб, 45 см (А)* 

0,5 10,23 23,05 20,77 18,02 

0,75 13,15 28,54 25,71 22,47 

1,0 12,81 27,80 23,75 21,45 

Широкорядний спосіб, 60 см 

0,5 9,41 21,17 19,07 16,55 

0,75 11,52 25,05 22,57 19,71 

1,0 11,43 24,29 21,96 19,23 

НІР05, т/га     

 

для суцільних посівів: 

0,35 0,66 0,42 0,35–0,66 

для широкорядних посівів: 

А 0,22 0,20 0,17 0,17–0,22 

В 0,26 0,25 0,21 0,21–0,26 

АВ 0,37 0,35 0,30 0,30–0,37 

Примітка:*Фактор А – спосіб сівби для широкорядних посівів; Фактор В – норма 

висіву насіння.  

Агрофітоценози редьки олійної суцільного рядкового способу при цьому, 

у середньому за три роки, за урожайністю зеленої маси та збором абсолютно 

сухої речовини перевищували її широкорядні посіви на 0,55–10,86 та 0,12–1,58 

т/га відповідно. 

Найвищу урожайність зеленої маси (27,41 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (3,76 т/га) забезпечив травостій редьки олійної за сівби суцільним 

рядковим способом з міжряддями 15 см за норми висіву 2,0 млн шт./га. 
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Зменшення (до 1,0 млн шт./га) так саме як і збільшення (до 3,0–4,0 млн шт./га) 

норми висіву насіння культури за цього способу сівби зумовлювало зниження 

як рівня урожайності зеленої маси (на 4,2–15,9 %), так і збору абсолютно сухої 

речовини (на 4,5–17,3 %).  

Таблиця 5.10 

Продуктивність та поживна цінність зеленої маси редьки олійної у фазі 

цвітіння залежно від способу сівби і норми висіву, 2003–2005 рр. 

Норма висіву, 

млн шт./га (В) 

Збір з одного гектара, т Перетравного 

протеїну на  

1 к. од., г 
абсолютно 

сухої речовини 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

Суцільний рядковий спосіб, 15 см 

1,0 3,11 1,89 0,288 152 

2,0 3,76 2,29 0,348 152 

3,0 3,59 2,19 0,331 151 

4,0 3,35 2,05 0,309 151 

Широкорядний спосіб, 45 см (А)* 

0,5 2,34 1,42 0,217 153 

0,75 2,99 1,82 0,277 152 

1,0 2,92 1,78 0,270 152 

Широкорядний спосіб, 60 см 

0,5 2,18 1,33 0,202 152 

0,75 2,64 1,61 0,244 152 

1,0 2,60 1,59 0,240 152 

НІР05, т/га 

 

для суцільних посівів: 

0,10–0,14 0,07–0,09 0,01–0,01 – 

для широкорядних посівів: 

А 0,03–0,05 0,01–0,03 0,020–0,036 – 

В 0,03–0,06 0,02–0,04 0,025–0,038 – 

АВ 0,04–0,09 0,02–0,06 0,035–0,062 – 

Примітка: *Фактор А – спосіб сівби для широкорядних посівів; Фактор В – норма 

висіву насіння.       
 

на форми площі живлення за рахунок розширення міжрядь з 15 до 45 і 60 см за 

однакової норми висіву насіння (1,0 млн шт./га), сприяло зниженню 

врожайності зеленого корму (на 7,0–16,6 %) та збору абсолютно сухої речовини 

(на 6,1–16,4 %). 

Рослинам редьки олійної у фазі цвітіння (строк збирання травостою на 

зелений корм) характерний великий вміст води в тканинах надземної маси. ЇЇ 

кількість у рослинах під час збирання, залежно від варіювання співвідношення 

елементів структури, зумовлених способом сівби і нормою висіву насіння, 

дорівнювала 86,1–87,0 %.  
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Загальний збір з одиниці площі кормових одиниць і перетравного 

протеїну при вирощуванні редьки олійної на зелений корм більшою мірою був 

зумовлений величиною одержаного урожаю зеленої маси та фактичним збором 

абсолютно сухої речовини.  

Максимальний збір кормових одиниць і перетравного протеїну, в 

середньому за роки досліджень, 2,29 і 0,348 т/га відповідно було одержано при 

застосуванні для вирощування культури суцільного рядкового способу сівби з 

міжряддями 15 см та норми висіву насіння 2,0 млн шт./га. При цьому 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном була на 42 г вища 

зоотехнічної норми. 

При вирощуванні редьки олійної на насіння тривалість періоду сходи – 

утворення стручків та сходи – повна стиглість насіння, у середньому за три 

роки, становила відповідно 54 і 85 діб. Найбільшу висоту (77,2–80,7 см) за 

збирання травостоїв культури на насіння, серед варіантів суцільного рядкового 

способу сівби, мали рослини при висіві 1,0–2,0 млн шт./га схожих насінин. 

Збільшення норми висіву насіння до 3,0–4,0 млн шт./га зумовлювало 

зменшення висоти рослин, у середньому за роки досліджень, на 1,2–9,2 см 

(табл. 5.11, дод. 3).  

Висота рослин травостою також залежала і від форми площі живлення. 

Так, за широкорядного (45 см) способу сівби і однакової (1,0 млн шт./га) норми 

висіву насіння середня висота рослин редьки олійної дорівнювала 87,1 см, що 

на 9,9 см або на 13,0 % більше, ніж висота в агрофітоценозах суцільного 

рядкового способу. Подальше розширення міжрядь (до 60 см) при незмінній 

нормі висіву насіння мало тенденцію до зменшення величини цього показника.  

Висота рослин культури широкорядних (45 см) посівів при збиранні 

становила 87,1–91,3 см, що на 6,4–19,8 см перевищує показники рослин 

суцільних рядкових посівів. Одночасно у редьки олійної в таких посівах 

зростала маса рослин (на 7,2–20,0 г), збільшувалась кількість утворених гілок 

(на 0,3–5,5 шт./рослину) та стручків (на 0,8–25,0 шт./рослину). При цьому 

індивідуальна насіннєва продуктивність рослин у посіві підвищувалася на 0,13–

1,99 г. Збільшення ширини міжрядь (до 60 см) за аналогічної густоти травостою 
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редьки олійної зумовлювало зниження величини індивідуальної продуктивності 

рослин. 

Таблиця 5.11 

Біометричні показники, морфологічна структура рослин та насіннєва 

продуктивність редьки олійної залежно від способу сівби і норми висіву, 

2003–2005 рр. 

Норма 

висіву, 

млн шт./га 

(В) 

Висота 

рослин, 

см 

Маса 

рослин, 

г 

Кількість на 1 рослину 
Маса  

1000 

насінин, г 

Урожайність 

насіння, 

т/га 
гілок,  

шт. 

стручків, 

шт. 

насіння, 

шт. 

насіння, 

 г 

Суцільний рядковий, 15 см 

1,0 77,2 17,6 6,3 14,5 78 0,92 11,9 0,90 

2,0 80,7 15,3 5,6 10,0 52 0,60 11,7 1,14 

3,0 76,3 12,2 4,3 6,7 33 0,36 11,4 1,05 

4,0 71,5 9,3 3,3 4,3 19 0,20 10,9 0,78 

Широкорядний, 45 см  (А)* 

0,5 89,2 29,3 8,8 29,3 180 2,19 12,3 1,06 

0,75 91,3 27,2 7,7 25,4 149 1,77 12,1 1,24 

1,0 87,1 24,8 6,6 15,3 90 1,05 11,8 1,03 

Широкорядний, 60 см 

0,5 86,7 24,1 7,4 27,4 160 1,93 12,2 0,95 

0,75 84,7 21,3 6,1 22,6 129 1,53 12,0 1,08 

1,0 82,5 19,0 5,1 12,7 71 0,81 11,7 0,78 

НІР05, т/га 

для суцільних посівів: 0,025–0,078 

для широкорядних посівів:      А 0,015–0,056 

                                                    В 0,019–0,068 

                                                  АВ 0,027–0,097   

 

Примітка:  *Фактор А – спосіб сівби для широкорядних посівів, Фактор В – норма 

висіву насіння.  

 

Аналіз структури врожаю насіння редьки олійної показав зворотню 

залежність між густотою травостою і величиною показників індивідуальної 

продуктивності рослин. Загущення посівів культури як при суцільних 

рядкових, так і широкорядних (45 і 60 см) способах сівби призводило до 

зменшення кількості гілок, стручків та насіння на рослинах. Так, наприклад, 

при збільшенні норми висіву насіння на суцільних посівах з 1,0 до 4,0 млн 

шт./га коефіцієнт гілкування у редьки олійної знижувався майже у 1,9 раза, 

кількість сформованих стручків – у 3,4, а насіннєва продуктивність рослин – у 

4,6 раза. При цьому маса 1000 насінин знижувалась на 1,0 г або на 8,4 %. 
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Основним критерієм ефективності розроблених агротехнічних прийомів 

вирощування сільськогосподарських культур є одержаний врожай. Його рівень 

є похідною величиною між густотою рослин на одиниці площі та їх 

індивідуальною продуктивністю. Кращими показниками індивідуальної 

насіннєвої продуктивності в посівах суцільного рядкового способу сівби 

відрізнялися рослини редьки олійної на ділянках варіанту при найменшій нормі 

висіву насіння (1,0 млн шт./га). Проте оптимальне співвідношення складових 

величини урожаю (густоти рослин і індивідуальної їх продуктивності) 

одержано в агрофітоценозах за норми висіву насіння 2,0 млн шт./га, що й 

зумовило найбільшу, у межах способу сівби, в середньому за три роки, 

урожайність насіння (1,14 т/га). Подальше збільшення норми висіву (до 3,0–

4,0 млн шт./га) за цього способу сівби призводило до зниження як 

індивідуальної продуктивності рослин, так і загальної врожайності посіву. 

Серед способів сівби кращі умови для формування високої насіннєвої 

продуктивності редьки олійної склалися на широкорядних (45 см) посівах за 

малих норм висіву. Рослини таких посівів мали більшу площу живлення, ліпше 

забезпечувались вологою і поживними речовинами, що сприяло формуванню 

більшої індивідуальної продуктивності. Найкраще співвідношення складових 

насіннєвої продуктивності, у середньому за роки досліджень, одержано на 

широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 0,75 млн шт./га, що й 

забезпечило найвищу урожайність (1,24 т/га) редьки олійної. Подальше 

загущення або зрідження її травостою серед варіантів цього способу сівби, або 

зміна форми (при розширенні міжрядь до 60 см) та площі живлення рослин 

зумовлювало зниження загальної насіннєвої урожайності посівів.  

Аналіз показників водоспоживання посівів редьки олійної свідчить, що у 

роки досліджень протягом першої половини вегетації (сівба – фаза цвітіння) 

спостерігався дефіцит атмосферних опадів, при цьому формування врожаю 

зеленої маси відбувалося більшою мірою за рахунок накопичених за осінньо-

зимовий період запасів продуктивної вологи в ґрунті (рис. 5.2, дод. Д.4).  
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Рис. 5.2 Водоспоживання рослин редьки олійної залежно від 

способу сівби та норми висіву (2003–2005 рр.), м
3
/га  

У другій же половині вегетації (цвітіння – повна стиглість насіння), у 

період максимального водоспоживання культури, навпаки, відмічено певний 

профіцит атмосферних опадів. 

Сумарне водоспоживання редьки олійної за періоди сівба – збирання 

на зелений корм та сівба – повна стиглість насіння, залежно від способу 

сівби і норми висіву насіння, в середньому за 2003–2005 рр., становило 

відповідно 771–987 та 2340–2687 м
3
/га. При цьому витрати вологи на 

С
у

м
а

р
н

е
 

в
о

д
о

с
п

о
ж

и
в

а
н

н
я

 
м

3
/

г
а

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

К
о

е
ф

і
ц

і
є

н
т

 
в

о
д

о
с

п
о

ж
и

в
а

н
н

я
,

 
м

3
/

т
 

 

Суцільний рядковий спосіб сівби (15 см)  

спосіб 

сівби (15 см) 

Період сівба – цвітіння Період сівба – повна стиглість насіння 

Норма висіву, млн шт./га Норма висіву, млн шт./га 

Норма висіву, млн шт./га Норма висіву, млн шт./га 

Норма висіву, млн шт./га Норма висіву, млн шт./га 

Широкорядний спосіб сівби (45 см)  

іііфівфівспо

спосіб сівби (15 см) 

Широкорядний спосіб сівби (60 см) 

 

– Сумарне водоспоживання за період, м
3
/га 

       – Коефіцієнт водоспоживання на 1 т зеленої маси, м
3 

Коефіцієнт водоспоживання на 1 т насіння, м
3 
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вирощування 1 т зеленої маси та насіння дорівнювали відповідно 34–47 та 

2002–3445 м
3
/т.  

Таким чином, яра капустяна культура – редька олійна може служити 

важливим резервом збільшення виробництва зелених кормів і кормового 

протеїну в умовах північного Степу. У одновидових посівах на зелений корм її 

необхідно вирощувати суцільним рядковим способом з міжряддями 15 см за 

норми висіву 2,0 млн шт./га. Також її доцільно використовувати у сумішках з 

культурами інших видів для одержання в умовах зони стабільно високих 

врожаїв зеленого корму, збалансованого за поживними речовинами. При 

вирощуванні на насіння редьку олійну необхідно висівати широкорядним 

способом (45 см) за норми висіву 0,75 млн шт./га. 

На основі експериментальних даних, представлених у розділі 5, можна 

зробити наступні висновки: 

1. Використання редьки олійної (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.) у 

ранньовесняних посівах різнодозріваючих дво- і трикомпонентних сумішок з 

участю тритикале ярого (Triticosecale), вівса посівного (Avena sativa L.) та вики 

ярої (Vicia sativa L.) дозволяє підвищити продуктивність новостворених 

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 при забезпеченості кормової одиниці перетравним 

протеїном у зеленому кормі від 113 до 123 г. Норма висіву двокомпонентних 

тонконогово-бобових і тонконогово-капустяних сумішок при вирощуванні на 

зелений корм відповідно становить 2,5; 1,8 і 2,5; 2,0 млн шт./га, а 

трикомпонентних тонконогово-бобово-капустяних – 2,5; 0,9; 1,0 млн шт./га.  

2. В одновидових посівах редька олійна найвищу урожайність зеленої 

маси (27,41 т/га), збір абсолютно сухої речовини (3,76 т/га), кормових одиниць 

(2,29 т/га) і перетравного протеїну (0,348 т/га) забезпечує за сівби суцільним 

рядковим способом (15 см) за норми висіву 2,0 млн шт./га. При вирощуванні на 

насіння найкраще співвідношення складових продуктивності культури 
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одержано на широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 0,75 млн шт./га, що 

забезпечило урожайність 1,24 т/га.   

Результати експериментальних досліджень вирощування ранніх ярих 

агрофітоценозів однорічних кормових культур в умовах північного Степу 

України представлені в публікаціях [3, 7, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 31] 

(дод. Ж.1). 
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РОЗДІЛ 6 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПІЗНІХ ЯРИХ КУЛЬТУР 

В СУМІСНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗАХ 

 

Використання в господарствах різних форм власності для годівлі худоби 

в деяких випадках посівів одновидових тонконогових культур також  

супроводжується низькою ефективністю, що призводить до значної 

перевитрати кормів. На час укісної стиглості у вегетативній масі тонконогових 

(кукурудза, соргові культури) на одну кормову одиницю загальної поживності 

корму припадає лише 65–90 г перетравного протеїну [410, 411]. 

Створення сумісних посівів за умови правильного добору 

високоадаптивних компонентів є тим важливим агротехнічним прийомом, який 

не лише може зумовлювати підвищення продуктивності однорічних пізніх ярих 

культур, але й одночасно сприяти забезпеченню високої поживності зеленої 

маси [128, 220]. 

Посіви однорічних пізніх ярих культур польового виробництва 

забезпечують укісну стиглість травостоїв у другій половині літа, а за кількістю 

видів, тривалістю періоду їх згодовування і урожайністю зеленої маси та за 

збором поживних речовин з одиниці площі є найбільш ефективними. Такі 

посіви за вирощування на зелений корм у польовому кормовиробництві 

відносяться до середнього строку використання. Ця група посівів забезпечує 

надходження зеленої маси з кінця червня до другої декади серпня. 

Ріст та розвиток пізніх ярих однорічних культур проходить, в основному, 

в літні і осінні місяці, що зумовлює повніше і більш раціональне використання, 

порівняно з ранніми ярими, гідротермічних ресурсів другої половини літа. У 

посівах середнього строку використання зазвичай висівають теплолюбні пізні 

ярі тонконогові культури (кукурудза, сорго цукрове, сорго-суданкові гібриди, 

суданська трава) та їх сумішки з високобілковими компонентами. 

Ці культури, за своїми біологічними особливостями, в умовах північної  
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частини Степу можуть використовуватися в кормовиробництві також і у 

післяукісних посівах для одержання двох-трьох урожаїв на рік та бути одним із 

основних засобів інтенсифікації виробництва кормів в умовах регіону за 

природного забезпечення посівів вологою. Збільшення посівних площ під 

кормовими агрофітоценозами за інтенсивного використання ріллі певною 

мірою стримується недостатнім вивченням агротехнологічних питань. Зокрема, 

технологія вирощування післяукісних посівів дещо недосконала, відсутній 

науково обґрунтований добір найбільш адаптивних видів культур для 

вирощування високопродуктивних агрофітоценозів після збирання на зелений 

корм посівів першого врожаю, недостатньо вивчена система удобрення таких 

посівів при одержанні двох-трьох урожаїв на рік.  

Основними вимогами при доборі культур для агрофітоценозів середнього 

строку використання є теплолюбність і посухостійкість, висока продуктивність 

і інтенсивність формування вегетативної маси та якість зеленого корму. 

Серед однорічних кормових культур, які вирощують в агрофітоценозах 

середнього строку використання в умовах Степу найбільш продуктивними є 

кукурудза та соргові культури – сорго цукрове, сорго-суданкові гібриди та 

суданська трава. Для збагачення зеленої маси цих тонконогових видів 

рослинним білком застосовують різні агротехнічні прийоми, серед яких 

найбільш доцільний – сумісні їх посіви із високобілковими компонентами [215, 

290]. 

Високою протеїновою поживністю кормової маси (151 г на кормову 

одиницю) при цьому відзначалися одновидові посіви амаранту, вихід 

перетравного протеїну у загальному врожаї зеленої маси (за два укоси) при 

цьому дорівнював 0,66 т/га, що на 22,2 % більше, ніж в одновидових посівах 

кукурудзи. Визначено, що посіви амаранту залежно від одно- або двоукісного 

способу використання доцільно застосовувати в системі зеленого конвеєра в 

північній частині Степу для збагачення білком зеленої маси кукурудзи або 

соргових культур [114, 207]. 
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У наших попередніх дослідженнях (1989–1994 рр.) встановлено, що 

найбільш продуктивним у післяукісних посівах є двокомпонентний 

агрофітоценоз кукурудзи з суданською травою. Такий посів після 

трикомпонентної сумішки перевищував при всіх строках сівби одновидові 

агрофітоценози кукурудзи як за врожайністю зеленої маси (за першого строку – 

на 26,4 %, за другого – на 29,7 %, за третього – на 14,2 %), так і за збором сухої 

речовини (відповідно на 39,9; 47,2 і 34,9 %) [113]. 

Для подальшого розвитку тваринництва та підвищення інтенсифікації 

кормовиробництва при вирощуванні двох-трьох урожаїв на рік, питання добору 

видів високопродуктивних як традиційних, так і інтродукованих нових культур 

при їх вирощуванні у сумісних агрофітоценозах середнього строку 

використання та післяукісних посівах є досить актуальними. Створення таких 

штучних агрофітоценозів, враховуючи складний різнобічний вплив рослин-

компонентів у сумішках, їх біологічні особливості та відмінності погодних 

умов зазначеного періоду, для забезпечення високої загальної продуктивності є 

важливим завданням, яке можливо вирішити в конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах лише експериментальним шляхом.  

 

6.1 Продуктивність посівів кукурудзи з амарантом волотистим 

залежно від співвідношення компонентів та їх розміщення на площі 

Серед однорічних кормових культур, які вирощуються в різних ґрунтово-

екологічних зонах України у пізніх ярих посівах на зелений корм, однією із 

найбільш продуктивних є кукурудза. В умовах недостатнього і нестійкого 

природного зволоження північної частини Степу вона формує високі і сталі 

врожаї зерна, силосної маси і зеленого корму. Вегетативна маса кукурудзи 

відрізняється високою енергетичною поживністю, проте поряд з позитивними 

властивостями, має низький рівень білкової забезпеченості (64–75 г 

перетравного протеїну на одну кормову одиницю), що істотно впливає на 

поживність і повноцінність одновидового кукурудзяного зеленого корму.  

Посіви кукурудзи в структурі посівних площ кормових культур у 

степовому регіоні займають близько 40 %, тому питання щодо збалансування 



 

 

300 

зеленої маси культури на протеїн, в аспекті збільшення виробництва 

рослинного білка, заслуговує особливої уваги [16, 411]. 

Одним із найменш дорогих і найбільш ефективних прийомів поліпшення 

якості зеленого корму, зокрема його збалансованості за кормовим білком, на 

наш погляд, є сумісні посіви кукурудзи з високобілковими культурами. В 

умовах природного зволоження регіону важливу роль у забезпеченні високих і 

сталих урожаїв зеленої маси, підвищенні білковості корму можуть відігравати 

сумісні посіви кукурудзи з амарантом. Продуктивність та ефективне 

використання таких агрофітоценозів залежить, як правило, від правильного 

підбору компонентів, біологічних особливостей рослин і їх біологічної 

сумісності, оптимального співвідношення компонентів і раціонального способу 

їх розміщення на площі, тривалості вегетаційного періоду рослин-компонентів 

та дотримання агротехнологічних умов [180]. 

Дослідження по вивченню впливу способів розміщення і співвідношення 

компонентів у сумісних посівах кукурудзи (Zea mays L.) з амарантом 

волотистим (Amaranthus paniculatus L.) для більш повного використання 

потенційних можливостей цих культур з метою одержання максимальної 

загальної кормової продуктивності посіву проводили у 2004–2006 рр. Схема 

досліду включала одновидові широкорядні (45 см) посіви кукурудзи (норма 

висіву 280 тис. шт./га схожих насінин) і амаранту волотистого (650 тис. шт./га 

схожих насінин), а також сумісні агрофітоценози з розміщенням обох 

компонентів в одному рядку (50 % + 50 %) і чергуванні рядів 1:1, 1:2, 2:1 при 

співвідношенні 50 + 50; 33,5 + 66,5; 66,5 + 33,5; 79,0 + 46,0 та 100 + 50 % 

(амарант суцільно) до норми висіву насіння культур в одновидовому посіві. В 

досліді висівали кукурудзу – ранньостиглий  гібрид Дніпровський 193 МВ 

(ФАО 190) і амарант волотистий кормового призначення – сорт Атлант 

(оригінатор Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН). 

Попередник – озима пшениця на зерно. Агротехнічні умови – загальноприйняті 

для зони вирощування ярих культур пізнього строку сівби. Збирання зеленої 

маси сумісних посівів проводили за 7–10 діб до викидання волоті рослинами 

кукурудзи. 

У посушливих умовах степової зони України  на  час  сівби  пізніх  ярих  
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культур (кінець квітня – перша декада травня) шар ґрунту 2–3 см звичайно 

пересихає, і одержати повноцінні сходи дрібнонасінних культур (маса 1000 

насінин амаранту становила 0,6 г) не завжди вдається. Тому для отримання 

гарантованих сходів амаранту як в одновидових, так і сумісних посівах з 

кукурудзою сівбу в 2004–2006 рр. здійснювали лише після атмосферних опадів 

28 травня і 3 та 6 червня відповідно. 

Сходи кукурудзи, у середньому за роки досліджень, відмічено через 9 діб 

після сівби, а амаранту волотистого – через 11 діб, що потребувало для їх появи 

суми ефективних температур (більше 10 ºС) 67,6 і 82,9 ºС відповідно. У 

кукурудзи фази п’ятого, дев’ятого листків і викидання волоті відмічали після 

сходів через 13, 32 і 49 діб, що потребувало для їх настання акумуляції суми 

ефективних температур відповідно 98,8; 269,7 і 425,0 ºС. У рослин амаранту 

волотистого фази стеблування, появи волоті і цвітіння відмічено через 10, 39 і 

51 діб, що потребувало накопичення суми ефективних температур відповідно 

76,0; 328,7 і 442,3 ºС.  

При вивченні можливостей сумісного вирощування кукурудзи з 

амарантом волотистим виявлено деяку різницю в рості і розвитку 

тонконогового компонента. У початкові фази вегетації (період сходи – 3-й лист) 

в сумісних агрофітоценозах не відмічено істотного взаємного впливу обох 

видів культур на ростові процеси іншого компоненту. У подальшому, 

починаючи з фази 4–5 листків, спостерігалося відставання росту і розвитку 

рослин кукурудзи в сумісних посівах, особливо на тих ділянках, де вона 

висівалася з амарантом волотистим в один рядок. Так, у рослин кукурудзи 

утворення п’ятого, сьомого, дев’ятого листка при висіві її насіння в один рядок 

з амарантом волотистим відмічалися на 2–3 доби пізніше порівняно з 

одновидовим посівом. Крім того, висота тонконогового компонента вже у фазі 

п’яти листків була на 3–7 см менша порівняно з рослинами кукурудзи в 

одновидових посівах. Слід зазначити також, що способи розміщення 

компонентів на площі дещо менше впливали на ростові процеси другого 

компонента – амаранту волотистого, що зумовлювалося дещо більшою 

конкурентоспроможністю його рослин відносно тонконогових. Разом з тим, у 

сумісних посівах за загущення рядка на 12,5 % рослини характеризувались 
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більшою інтенсивністю ростових процесів у початкові фази. Через 25 діб після 

сходів в загущених рядках рослини кукурудзи і амаранту волотистого на 2–6 см 

були вищими порівняно з незагущеними. Пізніше в таких рядках обидва 

компоненти при утворенні репродуктивних органів уповільнювали ростові 

процеси, що зумовлювалося більшою конкуренцією їх рослин при загущенні за 

життєво необхідні фактори екологічного середовища (світло, вологу, елементи 

живлення), і на час збирання на зелений корм (7–10 діб до викидання 

кукурудзою волоті) вони поступалися за висотою рослинам у рядках з 

оптимальною густотою для одновидових посівів. 

Різні способи розміщення компонентів на площі та їх співвідношення 

впливали не лише на процеси росту і розвитку рослин, але й суттєво 

позначилися на величині біометричних показників, морфологічній будові 

рослин та формуванні площі листкової поверхні кукурудзи і амаранту. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що за однакової загальної 

норми висіву (100 %) біометричні показники і морфологічна будова рослин 

значно залежала від способу розміщення компонентів на площі. Так, при 

вирощуванні обох культур у одному спільному рядку спостерігалося 

взаємопригнічення ростових процесів у рослин (табл. 6.1).  

Висота рослин кукурудзи і амаранту волотистого при цьому в одному 

спільному рядку на час збирання (7-10 діб до викидання волоті у кукурудзи) 

була найменша і становила відповідно 148 і 112 см, що на 15,9 і 11,1% менше 

порівняно до висоти рослин в одновидових їх посівах. Значно кращі результати, 

було одержано при розміщенні компонентів так, щоб їх ряди чергувалися. За 

різних способів чергування рядів (1:1; 1:2; 2:1) висота рослин кукурудзи 

становила 166-170 см, амаранту волотистого – 120-122 см, що на 12,2-14,9 і 7,1-

8,9 % перевищувало показники висоти цих культур при вирощуванні їх сумісно 

в одному рядку. Слід зазначити, що за різних способів розміщення культур у 

сумісних агрофітоценозах, але одній сумарній нормі висіву (100%), 

облиствленість тонконогового компоненту майже не змінювалася і дорівнювала 

у кукурудзи 29,6-30,6%, у амаранту волотистого при цьому кількість листя у 

вегетативній масі змінювалась дещо в ширших межах і становила 24,9-27,4%.  
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Таблиця 6.1 

Вплив способу сівби і густоти стояння на біометричні і морфологічні показники та площу листкової поверхні 

рослин кукурудзи і амаранту волотистого в одновидових і сумісних посівах, 2004–2006 рр. 

Співвідношення 

компонентів, % від 

одновидових посівів 
Спосіб 

розміщення 

культур 

Густота стояння 

рослин, тис./га 
Висота рослин, см 

Листя до загальної 

маси, % 
Площа листя, тис. м

2
/га 

куку-

рудза 
амарант всього 

куку-

рудза 
амарант 

куку-

рудза 
амарант 

куку-

рудза 
амарант 

куку-

рудза 
амарант всього 

100 – 100 – 276 – 176 – 28,6 – 35,3 – 35,3 

– 100 100 – – 567 – 126 – 28,3 – 29,7 29,7 

50 50 100 
в один 

рядок 
135 281 148 112 30,6 24,9 16,5 11,9 28,4 

50 50 100 1:1 134 277 166 120 29,8 27,2 17,6 13,8 31,4 

33,5 66,5 100 1:2 94 369 167 122 29,6 27,4 11,8 18,9 30,7 

66,5 33,5 100 2:1 179 187 170 121 29,7 27,1 23,9 9,3 33,2 

79,0 46,0 125 2:1 215 260 162 117 31,8 25,7 28,0 10,4 38,7 

100 50 150 
амарант – 

суцільно 
275 278 146 114 30,6 27,6 25,0 10,5 35,5 
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Важливим показником фотосинтетичної діяльності посіву, який зумовлює 

рівень його врожайності, є площа листкової поверхні. Сумарна площа листя в 

дослідах залежала як від частки листя в загальній масі, так і від густоти стояння 

рослин. Найбільшу загальну площу листя (38,7 тис. м
2
/га) сформував сумісний посів 

кукурудзи з амарантом волотистим при чергуванні рядів 2:1 і загущенні обох 

компонентів додатково на 12,5 % з підвищенням загальної норми висіву до 125 % від 

норми висіву, при якій ці культури вирощують у чистому посіві. 

Особливості росту і розвитку однорічних пізніх ярих кормових культур 

протягом вегетації, зумовлені різними способами їх розміщення на площі і нормами 

висіву, не тільки впливали на морфологічну будову рослин, але й на урожайність 

компонентів і продуктивність таких посівів (табл. 6.2, дод. Е.1). 

Результати досліджень свідчать, що сумісні посіви амаранту волотистого з 

кукурудзою перевищували за продуктивністю одновидові посіви амаранту. Разом з 

тим при однаковій нормі висіву продуктивність таких агрофітоценозів значно 

залежала від розміщення компонентів на площі.  

За сівби обох компонентів у одному рядку взаємопригнічення рослин було 

найбільш помітним, при цьому зниження маси однієї рослини на час збирання 

врожаю складало у кукурудзи 9,9 %, у амаранту волотистого – 7,2 % порівняно з 

одновидовими посівами, що зумовило зменшення рівня врожайності сумісного 

агрофітоценозу на 8,1 т/га або на 21,8 % порівняно з одновидовим посівом 

кукурудзи. 

Чергування рядків насичених тільки кукурудзою або амарантом волотистим 

дало змогу повніше використати потенційні можливості кожної культури. Серед 

різних способів сполучень в посіві (1:1; 1:2; 2:1) кращим виявилось чергування двох 

рядків кукурудзи, як більш продуктивного компонента, з одним рядком амаранту. 

Такий спосіб сівби при однаковій нормі висіву (100 %) дав змогу підвищити 

урожайність зеленої маси сумісних агрофітоценозів на 6,3–12,3 % порівняно з 

посівами, де співвідношення компонентів було іншим. Додаткове загущення рядка 

кожною культурою на 12,5 % забезпечило найбільшу урожайність зеленої маси 

(37,6 т/га) і найвищий збір абсолютно сухої речовини (7,3 т/га). 
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Таблиця 6.2 

Продуктивність і поживна цінність зеленої маси одновидових і сумісних агрофітоценозів кукурудзи і амаранту, 

2004–2006 рр. 

Співвідношення 

компонентів, % від 

одновидових посівів 
Спосіб  

розміщення 

культур 

Збір з одного гектара, т 
Перетравного 

протеїну  

на 1 кормову 

одиницю, г 

зелена маса абсолютно суха речовина 
кормові 

одиниці 

перетрав-

ний 

протеїн 
кукурудза амарант всього всього 

в тому числі 
всього 

в тому числі 

кукурудза амарант кукурудза амарант 

100 – 100 – 37,2 37,2 – 7,4 7,4 – 6,3 0,49 78 

– 100 100 – 27,6 – 27,6 5,0 – 5,0 3,6 0,55 153 

50 50 100 в один ряд 29,1 16,4 12,7 5,6 3,3 2,3 4,5 0,47 104 

50 50 100 1:1 31,1 17,8 13,3 5,9 3,5 2,4 4,7 0,49 104 

33,5 66,5 100 1:2 30,2 12,1 18,1 5,8 2,4 3,4 4,5 0,53 118 

66,5 33,5 100 2:1 33,2 24,2 9,0 6,4 4,8 1,6 5,3 0,49 93 

79,0 46,0 125 2:1 37,6 26,5 11,1 7,3 5,3 2,0 5,9 0,57 97 

100 50 150 
амарант 

суцільно 
34,6 24,5 10,1 6,6 4,8 1,8 5,4 0,52 96 

НІР05, т/га 2,1–3,3 – – 0,27–0,37 – – 0,22–0,31 0,02–0,03 – 
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Зазначимо, що в період збирання врожаю частка високобілкового 

компонента в зеленій кормовій масі при сумісному вирощуванні кукурудзи і 

амаранту волотистого дорівнювала: при розміщенні обох культур в одному 

рядку – 43,6 %, при співвідношенні рядів 1:1 – 42,8 %, 1:2 – 59,9 та 2:1 – 27,1–

29,5 %.  При цьому відмічено поліпшення якісних показників зеленого корму, 

зокрема, забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном в кормових 

сумішках підвищилась на 15–40 г відносно однокомпонентного зеленого корму 

з кукурудзи і становила 93–118 г. За збором перетравного протеїну з одиниці 

площі кращі результати були одержані у посівах, де компоненти були 

розміщені так, щоб їх ряди чергувалися. 

Найбільший збір перетравного протеїну (0,57 т/га) забезпечили сумісні 

агрофітоценози при чергуванні двох рядків кукурудзи з одним рядком амаранту 

і загущенні кожного рядка додатково на 12,5 % за загальної норми висіву 

компонентів 125 %. 

Таким чином, результати експериментальних досліджень свідчать про 

доцільність сумісних агрофітоценозів кукурудзи і амаранту волотистого та 

використання їх як одного із резервів поліпшення збалансування зеленої маси 

кукурудзи кормовим білком. При  визначенні способів розміщення компонентів 

на площі необхідно враховувати, що зелена маса амаранту по вмісту протеїну 

істотно перевищує кукурудзяну, а по енергетичній поживності (вмісту 

кормових одиниць) – значно їй поступається. Тому вміст протеїну у зеленому 

кормі сумісних посівів буде значною мірою залежати від дольової частки в 

загальному урожаї маси амаранту, а вихід кормових одиниць – від частки у масі 

кукурудзи. Сумісні посіви кукурудзи з амарантом забезпечують практично таку 

ж урожайність зеленої маси, як і одновидові її посіви, але завдяки вмісту 

високобілкового компонента, суттєво збільшують збір протеїну з кожного 

гектара. Для одержання більш високої продуктивності сумісних 

агрофітоценозів кукурудзи з амарантом в умовах природного зволоження 

північного Степу доцільно запроваджувати при сівбі певне чергування їх рядів. 

Найбільшою продуктивністю відзначаються широкорядні (45 см) посіви за 
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чергування двох рядків кукурудзи з одним рядком амаранту волотистого і 

загущенні кожного рядка додатково на 12,5 % за загальної норми висіву 

компонентів 125 %. 

 

6.2 Видовий склад пізніх ярих агрофітоценозів та його вплив на 

урожайність і якість зеленої маси 

У зміцненні кормової бази тваринництва у степовій зоні України велике 

значення надається однорічним видам з родини тонконогових (Poaceae) 

кукурудзі і посухостійким сорговим культурам, які за своїми кормовими 

якостями і високою врожайністю посідають одне із провідних місць серед 

кормових культур. 

 Особливе значення вирощуванню у цій групі культур у посушливі роки 

надається сорго і сорго-суданковим гібридам, коли істотно знижується 

продуктивність майже всіх кормових культур. До того ж, завдяки здатності до 

відростання після скошування ці культури залежно від зволоження можуть 

забезпечувати одержання двох-трьох урожаїв зеленої маси на рік, що дає 

можливість більш раціонально використовувати потенційні ресурси родючості 

ґрунту і навколишнього середовища за рахунок біологічних особливостей 

рослин [290].   

Зелені корми з соргових культур, як і з кукурудзи, належать до 

високоенергетичної групи, але в них міститься недостатня кількість 

перетравного протеїну. Тому, одним із шляхів підвищення якості корму цих 

культур є сумісне їх вирощування з білковими компонентами, які за вмістом 

протеїну значно переважають чисті посіви тонконогових культур [171, 210].  

Наукові пошуки з визначення найкращих компонентів для розв’язання 

білкової проблеми свідчать, що поряд з бобовими в сумісних посівах з 

кукурудзою і сорговими культурами ефективними можуть бути капустяні, 

мальвові та інші види рослин [97, 242, 320].   

З метою визначення ефективності сумісних агрофітоценозів кукурудзи і 

соргових культур (сорго цукрового і сорго-суданкового гібрида) з амарантом 
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волотистим, експериментальні польові дослідження проводили в 2009–2011 рр. 

Для забезпечення конвеєрного надходження зелених кормів до пізніх ярих 

агрофітоценозів були залучені сумішки кукурудзи (Zea mays L.), сорго 

цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers) і сорго-суданкового гібрида 

(Sorghum vulgare Pers. sudanense (Piper) Stapt) з амарантом волотистим 

(Amarantus paniculatus L.), а також як контрольні варіанти – одновидові посіви 

цих культур. В досліді висівали: середньоранній гібрид кукурудзи Білозірський 

295 СВ, сорт сорго цукрового – Силосне 48, сорго-суданковий гібрид Почин 80, 

амаранту волотистого – сорт кормового призначення Атлант. 

Попередником пізніх ярих агрофітоценозів була озима пшениця на зерно. 

Мінеральний фон удобрення – N60P60K40. Агротехнічні умови проведення 

дослідів – загальноприйняті у зоні для вирощування ярих культур пізнього 

строку сівби. Видовий склад пізніх ярих агрофітоценозів і норми висіву (млн 

шт./га схожих насінин): кукурудза на зелений корм (0,28), сорго цукрове (1,0), 

сорго-суданковий гібрид (1,2), амарант волотистий (0,65). Одновидові і сумісні 

агрофітоценози висівали широкорядним (45 см) способом. У сумісних посівах 

розміщення тонконогових компонентів і амаранту волотистого на площі 

здійснювалося при чергуванні рядів 2:1 та відповідно у співвідношенні 79,0 + 

46,0 % до норм висіву культур в одновидовому посіві, загущення кожного 

компонента на площі становило 12,5 %. Сівбу кукурудзи і більш теплолюбних 

соргових культур і амаранту здійснювали в один строк при стійкому 

прогріванні ґрунту на глибині загортання насіння до 12–14 °С. 

Збирання і облік врожаю пізніх ярих агрофітоценозів проводили за 7–10 

діб до викидання волоті тонконоговими культурами, амаранту волотистого – у 

фазі цвітіння волоті, а укіс отави соргових культур і амаранту – при зниженні 

середньодобової температури повітря до 10 °С. 

Для одержання гарантованих сходів сіяли пізні ярі агрофітоценози у 2009, 

2010 і 2011 рр. відповідно 15, 26 та 11 травня після випадання дощу. Запаси 

продуктивної вологи в 0–10 і 0–100 см шарах ґрунту під час сівби змінювалися 

від 10,0 (2010 р.) до 14,1 (2011 р.) і від 113,8 (2010 р.) до 148,1 мм (2011 р.), що 
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було достатнім для одержання своєчасних сходів та росту і розвитку рослин на 

початку вегетації. Кількість атмосферних опадів за першу половину вегетації 

пізніх ярих агрофітоценозів (період сівба – збирання першого укосу) в роки 

досліджень змінювалася з 86 (2009 р.) до 206 мм (2011 р.) або 72,9–174,8 % від 

багаторічних показників.  

Спостереження в період сівба – сходи показали, що в середньому за роки 

досліджень повні сходи кукурудзи відмічені на восьму добу, сорго-суданкового 

гібриду і сорго цукрового – відповідно  на восьму і сьому добу, а амаранту 

волотистого – на десяту добу після сівби одночасно в одновидових і сумісних 

посівах залежно від виду культур. 

Фенологічними дослідженнями встановлено, що відмінності у 

надходженні основних фенофаз у рослин кожного виду в одновидових і 

сумісних посівах були незначними, або зовсім відсутні, що свідчить про 

відносно сприятливі умови для росту усіх видів рослин за сумісного їх 

вирощування. Фази кущіння, вихід в трубку, викидання волоті у рослин сорго 

цукрового і сорго-суданкового гібрида відмічені відповідно на 19, 37, 65 і 18, 

35, 66 добу після появи сходів. Утворення рослинами кукурудзи 3-го, 5-го, 7-го 

листка та викидання волоті відмічено відповідно на 9, 21, 33 та 63 добу, а фази 

розвитку рослин амаранту – стеблування, поява волоті та її цвітіння настали 

відповідно на 16, 34 та 52 добу після появи сходів.  

Початок відростання отавних пагонів визначався, як правило, видовими 

особливостями культур і у рослин сорго цукрового, сорго-суданкового гібрида і 

амаранту волотистого, у середньому за три роки, відмічено відповідно на 9, 8 і 

11 добу після збирання першого укосу. Залишок вологи в 0–100 см шарі ґрунту 

після збирання основного укосу пізніх ярих агрофітоценозів істотно залежав від 

видового складу травостою і змінювався за вирощування одновидових посівів, 

в середньому, з 41,2 (сорго-суданковий гібрид) до 54,8 мм (амарант), а у 

сумісних посівах – з 58,1 (сорго-суданковий гібрид + амарант) до 65,3 мм 

(кукурудза + амарант). Поповнення запасів вологи за рахунок атмосферних 

опадів протягом другої половини вегетації сумісних посівів змінювалось 
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залежно від погодних умов періоду з 64,8 (2011 р.) до 80,1 мм (2010 р.) або на 

71,1–87,9 % від середніх багаторічних показників.  

З метою визначення порівняльної ефективності одновидових і сумісних 

ярих агрофітоценозів пізнього строку сівби, збирання і облік урожаю зеленої 

маси (основний укіс) здійснено, у середньому за роки досліджень, на 64 добу 

вегетації (період сівба – збирання) травостоїв у фазі цвітіння волоті амаранту 

волотистого відповідно за 8, 9 та 11 діб до викидання волоті рослинами 

кукурудзи, сорго цукрового та сорго-суданкового гібриду. 

Важливим біометричним показником, який характеризує реакцію рослин 

на умови вирощування в агрофітоценозі та застосовані елементи технології, є 

висота різних видів рослин-компонентів перед їх збиранням на зелений корм 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Біометричні показники, морфологічна структура рослин та їх вплив на 

урожайність зеленої маси, 2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Норма 

висіву, 

млн. 

шт./га 

Висота 

рослин, см 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Площа листя, 

тис. м
2
/га 

Частка 

компонента 

в масі, % 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 

Кукурудза 0,28 173 – 30,4 – 40,2 – 100 – 

Сорго цукрове 1,0 197 74 31,9 34,0 36,7 12,1 100 100 

Сорго-судан-

ковий гібрид 
1,2 225 97 29,6 32,1 36,0 14,4 100 100 

Амарант 0,65 142 65 34,0 36,1 32,0 9,9 100 100 

Кукурудза + 

амарант 

0,22 161 – 32,2 – 32,4 – 71,1 – 

0,30 134 – 33,4 – 14,7 – 28,9 – 

Сорго цукрове + 

амарант 
0,79 186 82 31,8 34,1 27,6 9,0 69,7 72,4 

0,30 130 60 33,0 35,2 13,6 3,5 30,3 27,6 

Сорго-судан-

ковий гібрид + 

амарант 

0,95 207 97 30,6 32,4 28,2 10,3 73,4 76,2 

0,30 124 55 32,5 34,9 12,0 3,5 26,6 23,8 

Примітка: 1* – основний укіс, 2* – отавний укіс. 

 

Біометричні дослідження висоти рослин перед збиранням на зелений 

корм показали, що при вирощуванні кукурудзи і соргових культур у сумісних 

посівах з амарантом волотистим на цей показник суттєво впливав видовий 

склад агрофітоценозу. Найменше на лінійний приріст рослин амаранту 
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впливали рослини кукурудзи, де на ділянках варіанту цього агрофітоценозу 

зменшення висоти його рослин порівняно до одновидового посіву становило 

лише 5,6 %. Найбільше впливав тонконоговий компонент на висоту рослин 

амаранту за сумісного вирощування (висота рослин була меншою на 12,7 %) з 

сорго-суданковим гібридом. Рослини кукурудзи, сорго цукрового і сорго-

суданкового гібрида у сумісних агрофітоценозах при цьому поступалися 

рослинам одновидових посівів відповідно на 6,9; 5,6 та 8,0 %. Внаслідок 

посушливих умов другої половини вегетації, висота отавних рослин як в 

одновидових, так і в сумісних посівах не перевищувала 100 см і становила від 

55 (амарант волотистий) до 97 см (сорго-суданковий гібрид).  

Облиствленість різних видів рослин у агрофітоценозах перед основним 

укосом змінювалась з 29,6 (сорго-суданковий гібрид) до 34 % (амарант 

волотистий), що вказувало на досить високий вміст у структурі рослин частки 

стебел і суцвіть. Найбільшу площу корисної асиміляційної поверхні при цьому 

формували сумісні посіви кукурудзи з амарантом волотистим (47,1 тис. м
2
/га), 

що на 6,9 тис. м
2
/га більше, ніж сформували одновидові посіви кукурудзи. 

Визначення ботанічного складу сумісних посівів середньої групи 

використання показало, що дольова частка компонентів в урожаї суттєво 

залежить від видового складу агрофітоценозу. Найменша кількість амаранту 

волотистого (26,6 %), як високобілкового компонента корму, у загальному 

врожаї основного укосу спостерігалась при його вирощуванні сумісно з сорго-

суданковим гібридом, а найбільша (30,3 %) – з сорго цукровим. 

Аналіз урожайності пізніх ярих агрофітоценозів свідчить, що 

вирощування сумісних посівів кукурудзи і соргових культур з амарантом 

волотистим позитивно впливало як на утворення більшої асиміляційної 

листкової поверхні, так і на формування їх вищої продуктивності (табл. 6.4, 

дод. Е.2). 

Сумісні посіви кукурудзи і соргових культур з амарантом волотистим за 

умови розміщення компонентів на площі рядками, які чергуються 2:1 при 

одночасному їх загущенні на 12,5 % (загальна норма висіву 125 % від 
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одновидових посівів) за вегетаційний період, у середньому за роки досліджень, 

перевищували одновидові агрофітоценози як амаранту за урожайністю зеленої 

маси (на 24,5–50,2 %) та збором абсолютно сухої речовини (на 29,5–64,8 %), так 

і одновидові посіви кукурудзи (відповідно на 6,9–28,9 і 3,1–31,3 %). 

Таблиця 6.4 

Урожайність пізніх ярих агрофітоценозів залежно від їх видового складу 

(2009–2011 рр.), т/га  

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси по 

укосах 

Збір абсолютно сухої речовини 

по укосах 

основний  отавний всього  основний отавний всього 

Кукурудза 39,65 – 39,65 7,71 – 7,71 

Сорго цукрове 34,80 11,0 45,80 6,75 2,03 8,78 

Сорго-суданковий 

гібрид 
36,92 13,98 50,90 7,82 2,83 10,65 

Амарант  26,30 7,73 34,03 4,78 1,36 6,14 

Кукурудза + 

амарант 
42,38 – 42,38 7,95 – 7,95 

Сорго цукрове + 

амарант 
37,75 10,98 48,73 7,14 2,02 9,16 

Сорго-суданковий 

гібрид + амарант 
38,28 12,82 51,10 7,64 2,48 10,12 

НІР05, т/га 0,78–1,37 0,43–1,11 – 0,15–0,35 0,13–0,23 – 

 

Найвищу урожайність зеленої маси (42,38 т/га) і збір абсолютно сухої 

речовини (7,95 т/га) серед сумісних агрофітоценозів у основному укосі 

сформував посів кукурудзи з амарантом волотистим, який за цими показниками 

перевищував посіви сорго цукрового і сорго-суданкового гібрида з амарантом 

відповідно на 9,7–11,0 і 3,9–10,2 %. 

Зазначимо, що посушливі умови другої половини вегетації 

агрофітоценозів у період відростання – збирання отави протягом років 

досліджень, погіршені в окремі роки ґрунтовою посухою (2009 р.), зумовили 

зниження інтенсивності формування надземної маси рослин-компонентів, що 

не сприяло повною мірою реалізації потенційної продуктивності як амаранту 

волотистого, так і соргових культур. 

Використання зеленої маси отави сорго цукрового, сорго-суданкового 

гібрида і амаранту волотистого, в середньому, розпочали через 54–68 діб після 
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збирання першого укосу. Дольова частка урожаю зеленої маси другого укосу в 

одновидових і сумісних посівах при цьому становила лише 22,5–27,5 % від 

загального. Найвищим рівнем урожайності зеленої маси у сумі за два укоси 

(51,10 т/га) та збором сухої речовини (10,12 т/га) серед сумісних 

агрофітоценозів, у середньому за роки досліджень, вирізнялися посіви сорго-

суданкового гібрида з амарантом волотистим при чергуванні двох рядків 

тонконогової культури, як більш продуктивного компонента, з одним рядком 

амаранту при загущенні кожного із видів рослин на 12,5 % відносно їх 

одновидових посівів.  

Експериментальні дослідження якості кормової маси перед збиранням 

посівів показали, що її поживність у пізніх ярих агрофітоценозах суттєво 

залежить від їх видового складу (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Вплив видового складу пізніх ярих агрофітоценозів на продуктивність та 

поживну цінність зеленої маси, 2009–2011 рр. 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Збір з одного гектара, т 

Перетравно- 

го протеїну 

на 1 к. од., г 

кормові одиниці перетравний протеїн 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 

всього 

за два 

укоси 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 

всього 

 за два 

укоси 

Кукурудза 7,18 – 7,18 0,57 – 0,57 79 

Сорго цукрове 6,23 1,92 8,15 0,54 0,16 0,72 88 

Сорго-

суданковий 

гібрид 

6,39 2,25 8,64 0,56 0,19 0,75 87 

Амарант 3,15 0,87 4,02 0,49 0,14 0,63 157 

Кукурудза + 

амарант 6,89 – 6,89 0,67 – 0,67 97 

Сорго цукрове 

+ амарант 5,99 1,73 7,72 0,61 0,18 0,79 102 

Сорго-

суданковий 

гібрид + 

амарант 

6,50 1,91 8,41 0,69 0,20 0,89 106 

НІР05, т/га 0,14–0,29 0,10–0,19 – 0,01–0,03 0,01–0,02 – – 

 

Зазначимо, що серед посівів найвищу енергетичну поживність зеленого 

корму мали одновидові посіви тонконогових культур – кукурудзи, сорго-
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суданкового гібрида та сорго цукрового, при цьому в 100 кг їх зеленої маси, в 

середньому, містилося відповідно 18,1; 17,8 та 17,0 кормових одиниць. 

Використання у двокомпонентних агрофітоценозах білкової культури – 

амаранту волотистого, зумовило зменшення у вегетативній масі посівів частки 

високоенергетичних тонконогових компонентів та, як наслідок, призвело до 

певного зниження, в середньому за вегетацію, загального виходу кормових 

одиниць (у посівах з кукурудзою – на 0,29 т/га, з сорго цукровим – на 0,43, а з 

сорго-суданковим гібридом – на 0,23 т/га). 

Завдяки наявності в зеленому кормі сумісних посівів дольової частки 

білкового компонента, загальний збір перетравного протеїну в агрофітоценозах 

з кукурудзою, сорго цукровим і сорго-суданковим гібридом підвищився 

відповідно на 0,10; 0,07 і 0,14 т/га, а забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном при цьому підвищилась на 22,8; 15,9 і 21,8 %, 

порівняно з одновидовими посівами тонконогових культур. Однак 

забезпеченість однієї кормової одиниці зеленої маси сумісних агрофітоценозів 

перетравним протеїном була дещо нижчою від зоотехнічної норми і в посівах з 

використанням кукурудзи становила 97 г, а з участю сорго цукрового і сорго-

суданкового гібрида – відповідно 102 і 106 г. 

Таким чином, за результатами трирічних експериментальних польових 

досліджень, у північній частині Степу для одержання найвищої урожайності 

зеленої маси та збору абсолютно сухої речовини в пізніх ярих сумісних 

агрофітоценозах з амарантом волотистим за умови одноукісного використання 

посівів більш доцільно висівати як компонент кукурудзу, а при двоукісному 

використанні – сорго цукрове та сорго-суданковий гібрид. При цьому частка 

високобілкового компонента у зеленому кормі основного укосу становила 26,6–

30,3, а отавного – 23,8–27,6 %, що зумовлювало поліпшення забезпечення 

кормової одиниці перетравним протеїном при вирощуванні амаранту з 

кукурудзою, сорго цукровим і сорго-суданковим гібридом, у середньому за 

вегетацію посівів, відповідно на 22,8; 15,9 і 21,8 %, порівняно з одновидовими 

їх посівами. 
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6.3 Оптимізація умов ґрунтового живлення при інтенсивному 

використанні ріллі для отримання двох-трьох урожаїв на рік 

Одним із шляхів інтенсивного використання площ у кормових і 

прифермських сівозмінах є вирощування післяукісних посівів, що дозволяє 

одержувати з однієї й тієї ж площі додаткову кількість зеленого корму за 

вегетацію. Такі посіви, за результатами досліджень, одержаних у різних 

ґрунтово-екологічних зонах, сприяють істотному поліпшенню використання 

всіх агрокліматичних ресурсів ґрунтово-екологічних зон – тепла, фото-

синтетично-активної радіації, вологи і поживних речовин [96, 97, 114, 152, 211, 

321, 425]. 

Степова зона України характеризується недостатнім і нестійким 

зволоженням території у період вегетації сільськогосподарських культур, 

частими посухами і суховіями, що ускладнює умови вирощування післяукісних 

культур і їх сумішок за природного забезпечення вологою, особливо у другій 

половині вегетації [2, 13].  

Таблиця 6.6 

Гідротермічні ресурси і тривалість теплого періоду після збирання на 

зелений корм озимих та ранніх ярих культур, 1986–2005 рр. 

Агрофітоценоз 

Збирання врожаю 
За післязбиральний період з 

температурою вище 10 °С 

фаза 

розвитку 

календарна 

дата 

тривалість 

періоду, діб 

сума 

температур, 

°С 

кількість 

опадів, 

мм 

Озимий (жито  

на зелений 

корм) 

5-10 діб до 

колосіння 
10–15. 05 145–150 1220–1250 240–255 

Ранній ярий 

(ячмінь + 

горох + редька 

олійна) 

бутонізація – 

цвітіння 

редьки 

олійної 

30. 05–10. 06 120–130 1070–1160 200–220 

 

Разом з тим, тривалість теплого періоду навіть після збирання ранніх 

ярих сумішок з редькою олійною на зелений корм становить 120–130 діб з 

сумою активних температур (вище 10 °С) 1070–1160 °С та кількістю 

атмосферних опадів 200–220 мм, що за достатньо раннього строку сівби дає 
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можливість з однієї площі в один рік, крім основного врожаю, одержувати 

додатково значну кількість зелених кормів у післяукісних посівах [113]. Такі 

посіви у схемах кормових, зерно-кормових і прифермських сівозмін повинні, на 

нашу думку, в умовах зони займати понад 300–350 тис. га з коефіцієнтом 

використання кормових площ 1,25–1,33. 

Враховуючи велике значення інтенсифікації кормового клину, а також у 

зв’язку з недостатньою вивченістю питання вирощування польових культур у 

післяукісних посівах в умовах північної частини Степу України, нами в 1991–

1994 рр. проведені польові експериментальні дослідження щодо оптимізації 

умов ґрунтового живлення за інтенсивного використання кормового гектара та 

визначенню оптимальних доз і строків внесення мінеральних добрив за їх 

застосування під посіви жита озимого (Secale cereale L.) на зелений корм як 

попередника післяукісних сумісних посівів кукурудзи (Zea mays L.) з 

суданською травою (Sorghum sudanense (Piper.) Stapt) з метою гарантованого 

одержання з однієї площі двох-трьох урожаїв зеленої маси на рік в умовах 

природного забезпечення вологою. 

Попередником жита озимого була трикомпонентна сумішка ранніх ярих 

культур на зелений корм. Схемою досліду було передбачено одноразове 

внесення добрив (під озимий і післяукісний посіви) восени у системі основного 

обробітку ґрунту, а також дробне – під основний обробіток і з довнесенням 

частки азоту та фосфору під післяукісні агрофітоценози. Мінеральні добрива 

під посіви вносили у вигляді аміачної селітри (34,5 % д. р.), гранульованого 

суперфосфату (19,5 % д. р.) і калійної солі (40,0 % д. р.). В досліді висівали 

жито озиме сорт Харківське 98 з нормою висіву 5,0 млн шт./га. Скошування та 

облік врожаю жита озимого здійснювали за 7–10 діб до фази колосіння. 

Сівбу післяукісних культур проводили, без розриву у часі, після збирання 

озимих посівів з метою максимального збереження вологи у ґрунті. Післяукісно 

висівали ранньостиглий  гібрид кукурудзи Дніпровський 141 МВ (ФАО 150) 

широкорядно з міжряддям 45 см та нормою висіву 0,175 млн шт./га, а 
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суданську траву сорту Миронівська 10 – суцільним рядковим способом нормою 

висіву 1,75 млн шт./га схожих насінин. 

Облік  врожаю зеленої маси сумісного післяукісного посіву проводився за 

7–10 діб до викидання волоті суданською травою, а її отаву збирали – після 

відростання пагонів до 60–80 см. Інші агротехнічні прийоми проводились 

згідно існуючих рекомендацій з вирощування післяукісних посівів у зоні Степу 

[294]. 

Сіяли жито озиме восени 1991, 1992 і 1993 рр. відповідно 3, 7 і 5 вересня. 

Під час сівби, протягом трьох років, у посівному (0–10 см) і метровому (0–

100 см) шарах ґрунту містилося 6,5 (1991 р.) – 9,2 (1993 р.) і 58,0 (1991 р.) – 

78,1 мм (1993 р.) продуктивної вологи, що сприяло появі повних сходів жита 

озимого, у середньому, на 9 добу після сівби. 

Тривалість періоду осінньої вегетації озимих агрофітоценозів у роки 

досліджень змінювалась з 57 до 60 діб. Перехід температури повітря через 

позначку 5 °С (припинення осінньої вегетації) відмічали під час проведення 

досліджень 3–14 листопада (за багаторічними даними – 10 листопада), тобто 

спостерігалось незначне відхилення тривалості осіннього періоду вегетації 

відносно багаторічних показників. При цьому за період сівба – припинення 

осінньої вегетації загальна кількість атмосферних опадів змінювалась з 60,9 

(1991 р.) до 86,6 мм (1993 р.).   

Внесення восени під основний обробіток ґрунту мінеральних добрив 

позитивно впливало на ріст, розвиток та продуктивність рослин жита озимого. 

Удобрені рослини значно відрізнялися від неудобрених більш інтенсивним 

зеленим кольором листя, кращим розвитком надземних органів, у них дещо 

прискорювалося настання фенологічних фаз. При цьому перед припиненням 

осінньої вегетації на ділянках усіх варіантів рослини жита озимого перебували 

у фазі кущіння, проте внаслідок дії мінеральних добрив вони мали різний 

ступінь розвитку (табл. 6.7). 
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Таблиця 6.7 

Біометричні показники рослин жита озимого залежно від дози мінеральних 

добрив на час припинення осінньої вегетації, 1991–1993 рр. 

Доза добрив  

Висота 

рослин, см 

Маса 100 

абсолютно сухих 

рослин, г 

Коефіцієнт 

кущіння під основний 

обробіток ґрунту 

під 

післяукісний 

посів 

Без добрив (контроль) 18,0 46,5 2,5 

N40P40K40 – 19,7 49,6 3,1 

N60P60K60 – 22,3 53,2 3,7 

N90P60K60 – 24,5 56,8 3,9 

N120P60K60 – 26,5 68,3 4,1 

N120P90K60 – 26,8 70,4 4,1 

N90P90K60  N30 25,3 59,4 4,0 

N90P60K60  N30P30 24,4 56,7 3,9 

N60P60K60 N60P30 22,4 53,2 3,8 

 

Поліпшення мінерального живлення в травостоях у осінній період 

зумовлювало збільшення абсолютно сухої маси (на 6,7–51,4 %) у рослин жита 

озимого. Накопиченню сухої речовини в рослинах при цьому значною мірою 

сприяли азотні добрива. Так, наприклад, внесення додаткової дози 30 кг/га д. р. 

азотних добрив та доведення їх кількості до 90 кг/га д. р. на фоні Р60К60 

зумовлювало, при визначенні на час припинення осінньої вегетації, збільшення 

накопичення сухої речовини у рослин жита озимого на 6,8 %. 

При внесенні ж додаткової дози 30 кг/га д. р. фосфорних добрив та 

доведення їх кількості до 90 кг/га д. р. на фоні N90K60 приріст сухої речовини у 

рослин тонконогової культури дорівнював лише 4,6 %. Під впливом 

мінерального живлення рослини жита озимого також формували більше 

пагонів у кущі (на 0,6–1,6 шт./рослину)  при одночасному збільшенні показника 

висоти (на 1,7–8,8 см).  

Різний ступінь розвитку рослин жита озимого перед входженням у зиму, 

зумовлений внесеними під посіви мінеральними добривами у зазначених дозах, 

змінював адаптивність рослинного організму до впливу комплексу 
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несприятливих факторів зимівлі. Зазначимо, що зимові періоди 1991/1992 і 

1992/1993 рр., відносно середніх багаторічних показників, відрізнялись 

мінливістю погодних умов та характеризувались пониженим температурним 

режимом з тривалим сніговим покривом у перший місяць зими. 

Середньомісячна  температура повітря у грудні 1991 та 1992 рр. була 

відповідно на 0,9 і 1,9 
о
С нижча за середню багаторічну, при цьому температура 

січня і лютого була нижча за нуль, проте вища за багаторічні показники 

відповідно на 2,1 і 0,5 та 1,8 і 1,3 
о
С.  

Зимовий період 1993/1994 рр. відносно середніх багаторічних даних 

характеризувався підвищеним температурним режимом у перші два місяці зими 

(грудень і січень) з відсутністю або дуже нестійким сніговим покривом і 

тривалими відлигами та холодною погодою у лютому. Середньомісячна 

температура грудня (1993 р.) і січня (1994 р.) була близькою до позначки 0
 о
С, 

що відповідно на 1,6 і 4,1 
о
С вище за середню багаторічну, при цьому у лютому 

(1994 р.) – відмічене пониження температури повітря у нічні години до -17– -19 

о
С при середньомісячній температурі -5,8 

о
С або на 1,8 

о
С нижче за середню 

багаторічну. При цьому у зимові періоди 1991/1992, 1992/1993 і 1993/1994 рр. 

поповнення запасів вологи за рахунок атмосферних опадів становило лише 

61,2; 60,7 і 78,4 % відповідно відносно багаторічних показників. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин навесні 

показали, що календарний термін поновлення весняної вегетації у рослин жита 

озимого у 1992 р. настав 18 березня, а у 1993 і 1994 рр. – 9 і 1 квітня.  

Зазначимо, що застосування під посіви жита озимого мінеральних добрив 

збільшувало адаптивність рослинного організму до несприятливих умов 

зимівлі. При цьому поліпшення мінерального живлення в озимих 

агрофітоценозах сприяло підвищенню виживаності рослин культури (на 19,6–

28,0 %) порівняно з рослинами на контролі (без застосування добрив) 

(табл. 6.8). 

Слід зазначити, що на показник зимостійкості рослин жита озимого 

більшою мірою впливали фосфорні добрива. Так, наприклад, збільшення 
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разової дози азотних добрив з 60 до 120 кг/га д. р. на фоні P60K60 мало 

тенденцію до зменшення (на 3,2 %) у посівах жита озимого кількості рослин, 

які навесні відновили вегетацію. 

Таблиця 6.8 

Зимостійкість жита озимого залежно від доз мінеральних добрив  при 

вирощуванні на зелений корм, 1991–1994 рр. 

Доза добрив Кількість рослин, млн шт./га 

Виживаність 

рослин, % під основний 

обробіток ґрунту 

під 

післяукісний 

посів 

входження  

у зиму 

весняне 

відновлення 

вегетації 

Без добрив (контроль) 4,57 2,80 61,3 

N40P40K40 – 4,56 3,69 80,9 

N60P60K60 – 4,58 4,02 87,8 

N90P60K60 – 4,89 4,21 86,1 

N120P60K60 – 4,92 4,16 84,6 

N120P90K60 – 4,85 4,27 88,0 

N90P90K60 N30 4,86 4,34 89,3 

N90P60K60 N30P30 4,90 4,24 86,5 

N60P60K60 N60P30 4,58 3,98 86,9 
 

Найбільшу зимостійкість в озимих посівах мали рослини жита при 

застосуванні під основний обробіток повного мінерального добрива дозою 

N90P90K60, де на ділянках варіантів під час зими загинуло, в середньому за роки 

досліджень, лише 10,7 % рослин. 

Найбільша загибель рослин тонконогової культури (38,7 %) під час 

зимівлі спостерігалась на ділянках контрольного варіанта (без добрив), де 

навесні залишилось лише 61,3 % рослин від їх кількості перед зимівлею. 

Характеризуючи погодні умови після поновлення вегетації рослин 

зазначимо, що умови зволоження протягом весняного періоду у роки 

досліджень суттєво відрізнялися, що дало можливість детальніше оцінити 

ступінь реалізації потенціалу продуктивності озимих агрофітоценозів при їх 

вирощуванні на зелений корм. Запаси продуктивної вологи у метровому шарі 

ґрунту на час поновлення вегетації у 1992 р. становили 111,0 мм, а у 1993 і 

1994 рр. – відповідно 127,0 і 136,0 мм. Стрімке наростання температури повітря 
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навесні та різна кількість опадів за весняний період вегетації (у 1992 р. – 

74,2 мм або 84,9 %, а у 1993 і 1994 рр. – відповідно 112,6 мм або 128,8 % і 

117,5 мм або 134,4 % від багаторічних показників) суттєво вплинули на рівень 

продуктивності жита озимого.  

Покращання умов ґрунтового живлення рослин у озимих посівах по-

різному впливало на їх ріст і розвиток. Настання фаз вихід у трубу і колосіння у 

тонконогових рослин з внесенням добрив йшло з випередженням на 2–3 доби 

порівняно з рослинами на неудобреному варіанті. Період весняної вегетації 

рослин жита озимого при цьому від часу поновлення до фази виходу у трубку, в 

середньому за роки досліджень, становив 29, а до фази викидання колосу – 54 

доби. 

Передзбиральне дослідження посівів жита озимого показало, що різні 

дози мінеральних добрив впливали не тільки на процеси росту і розвитку 

рослин в осінній період, їх зимостійкість, але і зумовлювали зміни показників 

морфологічної їх будови (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Біометричні і морфологічні показники рослин жита озимого залежно від  

доз мінеральних добрив перед збиранням на зелений корм, 1992–1994 рр. 

Доза добрив 

Висота 

рослин, см 
Кущистість 

Листя до 

загальної 

маси, % 

Площа 

листя, 

тис. м
2
/га 

під основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

післяукісний 

посів 

Без добрив (контроль) 86,9 1,3 18,7 22,9 

N40P40K40 – 97,3 2,3 22,3 36,5 

N60P60K60 – 102,0 2,6 23,7 43,1 

N90P60K60 – 105,5 3,0 25,6 51,4 

N120P60K60 – 108,9 3,7 27,0 57,6 

N120P90K60 – 110,9 3,9 27,7 60,0 

N90P90K60 N30 106,6 3,1 26,4 54,1 

N90P60K60 N30P30 105,3 2,9 25,8 52,1 

N60P60K60 N60P30 102,1 2,6 23,9 43,6 
 

Застосування мінеральних добрив під озимі агрофітоценози зумовлювало 

одержання приросту висоти рослин жита озимого при збиранні на зелену масу 

відповідно на 12,0–27,6 % порівняно з рослинами на контролі (без добрив). В 

умовах покращання мінерального живлення у тонконогових рослин при 
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збиранні на зелену масу встановлено збільшення у 1,8–3,0 рази густоти 

продуктивного стеблостою та на 3,6–9,0 % кількості листя у загальній масі 

порівняно з рослинами на контролі. При цьому застосування мінеральних 

добрив сприяло збільшенню утворення на 13,6–37,1 тис. м
2
/га корисної 

асиміляційної листкової поверхні озимих посівів відносно неудобрених. 

Найбільшу листкову площу на гектарі (57,6–60,0 тис. м
2
) формували травостої 

жита озимого при застосуванні максимальної дози азотних добрив (120 кг/га 

д. р.) на фоні внесення P60-90K60.  

Різні дози мінеральних добрив під посіви жита озимого не лише впливали 

на відмічені ростові процеси, морфологічну будову рослин, розмір листкового 

апарату, але й на продуктивність озимих агрофітоценозів (табл. 6.10, 6.11). 

Таблиця 6.10 

Урожайність зеленої маси жита озимого залежно від мінеральних добрив 

при вирощуванні в одновидових посівах, т/га (1992-1994 рр.) 

Доза добрив 

1992 р. 1993 р. 1994 р. Середнє 

Приріст 

зеленої маси під основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

післяукісний 

посів т/га % 

Без добрив (контроль) 12,22 16,85 22,60 17,22 – – 

N40P40K40 – 16,40 23,21 28,80 22,80 5,58 32,4 

N60P60K60 – 18,20 26,91 31,50 25,54 8,34 48,4 

N90P60K60 – 20,62 29,12 34,80 28,18 10,96 63,6 

N120P60K60 – 22,05 30,70 37,10 29,95 12,73 73,9 

N120P90K60 – 22,47 31,21 37,50 30,39 13,17 76,5 

N90P90K60 N30 21,55 29,60 35,20 28,78 11,56 67,1 

N90P60K60 N30P30 21,25 29,09 34,60 28,31 11,09 64,4 

N60P60K60 N60P30 18,12 26,86 31,70 25,56 8,34 48,4 

НІР05, т/га 1,41 0,68         0,92 0,68–1,41 – – 

                                                         

Покращання умов ґрунтового живлення рослин жита озимого у посівах на 

ділянках удобрених варіантів сприяло підвищенню кормової продуктивності 

озимих агрофітоценозів і приросту урожайності зеленої маси (на 5,58–13,17 т/га 

або на 32,4–76,5 %), збору абсолютно сухої речовини (на 1,21–2,52 т/га або на 

34,2–71,4 %), виходу кормових одиниць (на 1,11–2,30 або на 34,5–71,4 %) і 

перетравного протеїну (на 0,108–0,233 т/га або 37,8– 81,5 %). 
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Збільшенню врожаю вегетативної маси та збору сухої речовини у рослин 

жита озимого значною мірою сприяли азотні добрива. Так, наприклад, внесення 

додаткової дози 30 кг/га д. р. азотних добрив та доведення їх кількості до 90 

кг/га д. р. на фоні Р60К60 зумовлювало збільшення урожайності зеленої маси на 

2,64 т/га (на 10,3 %) та сухої речовини на 0,35 т/га (на 19,7 %). При внесенні 

такої ж дози (30 кг/га д. р.) фосфорних добрив та доведення їх кількості до 90 

кг/га д. р. на фоні N90K60 приріст урожайності зеленої маси і збору сухої 

речовини на посівах тонконогової культури становив відповідно лише 0,47 і 

0,10 т/а (або 1,7 і 1,8 %).  

Таблиця 6.11 

Вплив мінеральних добрив на продуктивність жита озимого при 

вирощуванні на зелений корм, 1992–1994 рр. 

 Доза добрив Збір сухої 

речовини, 

т/га 

Приріст 

сухої 

речовини  

Збір з 1 гектара, т 
Перетрав-

ного 

протеїну на 

к.  од., г т/га % 
кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 
під 

основний 

обробіток 

під 

післяукісний 

посів 

Без добрив (контроль) 3,53 – – 3,22 0,286 89 

N40P40K40 – 4,74 1,21 34,2 4,33 0,394 91 

N60P60K60 – 5,31 1,78 50,4 4,85 0,446 92 

N90P60K60 – 5,66 2,13 60,3 5,17 0,481 93 

N120P60K60 – 5,97 2,44 69,1 5,45 0,512 94 

N120P90K60 – 6,05 2,52 71,4 5,52 0,519 94 

N90P90K60 N30 5,76 2,23 63,2 5,26 0,489 93 

N90P60K60 N30P30 5,68 2,15 60,9 5,19 0,483 93 

N60P60K60 N60P30 5,14 1,61 45,6 4,69 0,431 92 

НІР05, т/га 0,13–0,37 – – 0,12–0,33 0,01–0,03 – 
 

Найбільшу урожайність зеленої маси (30,39 т/га), збір сухої речовини 

(6,05 т/га), вихід кормових одиниць (5,52 т/га) і перетравного протеїну (0,519 

т/га) посіви жита озимого формували за внесення N120P90K60 під основний 

обробіток ґрунту, приріст сухої речовини від застосування мінеральних добрив 

при цьому становив 2,52 т/га, кормових одиниць – 2,30, перетравного протеїну 

– 0,233 т/га. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у зеленій масі 

жита озимого на удобрених ділянках була нижча за зоотехнічну норму  на 16–
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19 г (зоотехнічна норма 110 г/кормову одиницю) і становила 91–94 г, а за умови 

покращання ґрунтового живлення – відмічено збільшення  цього показника на 

2–5 г порівняно з контрольним варіантом (без застосування добрив). 

Відомо, що у степовій зоні з недостатніми і нестійкими умовами 

природного зволоження сівбу післяукісних посівів обмежує недостатня 

кількість вологи у посівному і метровому шарах ґрунту. Проте короткий 

вегетаційний період (від поновлення весняної вегетації до укісної стиглості, в 

середньому, 45 діб) і ранній строк збирання (13–18 травня) жита озимого на 

зелений корм дозволяють майже щорічно мати достатню кількість 

продуктивної вологи для одержання дружних сходів післяукісної сумішки 

кукурудзи з суданською травою.  

Запаси продуктивної вологи у 0–100 см шарі ґрунту на час збирання 

озимих посівів на зелений корм змінювалися залежно від року та використання 

травостоєм жита озимого з 31,8–47,7 (1992 р.) до 40,9–61,4 (1994 р.). Сівбу 

післяукісних культур у 1992 р., внаслідок недостатніх запасів продуктивної 

вологи (2,3–4,2 мм) у посівному (0–10 см) шарі ґрунту провели лише 26 травня 

після випадання дощу, а у 1993 і 1994 рр. при запасах продуктивної вологи 

відповідно 5,9–7,3 і 8,5–9,6 мм – здійснили одразу ж після збирання озимих 

посівів 15 і 13 травня, без розриву у часі, з метою максимального збереження 

вологи у ґрунті. Повні сходи рослин кукурудзи та суданської трави, в 

середньому за роки досліджень, відмічено у дослідах відповідно на 9 і 6 добу 

після сівби. 

Кількість атмосферних опадів за період вегетації післяукісних 

двокомпонентних агрофітоценозів кукурудзи з суданською травою становила у 

1992, 1993 і 1994 рр. відповідно 182,1; 125,0 і 92,0 мм (або 165,3; 113,4 і 83,5 %) 

та отави суданської трави – 37,3; 111,7 і 123,6 мм (або 32,4; 97,0 і 107,3 % від 

середніх багаторічних показників). Тривалість періоду вегетації післяукісного 

сумісного агрофітоценозу кукурудзи з суданською травою при цьому, в 

середньому за три роки, становила 61 добу, а отави суданської трави за період 

відростання – збирання на зелений корм – 57 діб. 
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Проведений аналіз продуктивності післяукісної сумішки кукурудзи з 

суданською травою показав, що на величину цього показника впливала не 

тільки загальна кількість застосованих мінеральних добрив, але й строки їх 

внесення (табл. 6.12, дод. Е.3, табл. 6.13). 

Таблиця 6.12 

Урожайність післяукісної кукурудзи з суданською травою залежно від дози 

мінеральних добрив та строку їх внесення, 1992–1994 рр. 

Доза добрив Зелена маса по укосах, т/га 

Абсолют-

но суха 

речовина, 

т/га 

Приріст 

сухої 

речовини 
під 

основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

після-

укісний 

посів 

всього 

основний отавний 

т/га % 
кукурудза 

суданська 

трава 

суданська 

трава 

Без добрив 

(контроль) 
22,98 4,51 8,38 10,09 4,26 – – 

N40P40K40 – 28,71 5,86 10,14 12,71 5,28 1,02 23,9 

N60P60K60 – 32,85 6,36 12,36 14,13 6,01 1,75 41,1 

N90P60K60 – 37,00 7,65 13,75 15,60 6,74 2,48 58,2 

N120P60K60 – 40,19 8,31 14,98 16,90 7,22 2,96 69,5 

N120P90K60 – 41,59 8,84 15,16 17,59 7,51 3,25 76,3 

N90P90K60 N30 41,59 8,16 15,39 18,04 7,56 3,30 77,5 

N90P60K60 N30P30 42,74 8,26 16,14 18,34 7,72 3,46 81,2 

N60P60K60 N60P30 45,52 9,46 16,37 19,69 8,18 3,92 92,0 

НІР 05, т/га 0,52–0,95 – – 0,42–0,48 – – – 
                                                           

Так, найбільшу сумарну урожайність зеленої маси (45,52 т/га) та збір 

абсолютно сухої речовини (8,18 т/га), кормових одиниць (6,35 т/га) і 

перетравного протеїну (0,69 т/га) за період вегетації двокомпонентного 

агрофітоценозу кукурудзи з суданською травою та отави суданської трави 

одержано, в середньому за роки досліджень, при використанні дози добрив 

N120P90K60 за умови її дробного застосування (N60P60K60 – під основний 

обробіток ґрунту та N60P30 – під післяукісну сумішку).  

Такий спосіб і дози внесення мінеральних добрив дозволили додатково 

отримати приріст урожайності 3,93 т/га (або 8,6 %) зеленої маси та збору 

0,67 т/га (або 8,2 %) абсолютно сухої речовини, 0,54 т/га (або 9,3 %) кормових 

одиниць і 0,07 т/га (або 11,3 %) перетравного протеїну порівняно з варіантами 

посівів, де застосовували аналогічну дозу добрив одноразово восени під 
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основний обробіток ґрунту. Під впливом добрив, в основному при збільшенні 

дози азоту, відмічено підвищення забезпеченості кормової одиниці 

перетравним протеїном у компонентів сумішки: у кукурудзи і суданської трави 

відповідно з 80 до 92 та з 98 до 113 г. У вегетативній масі післяукісного 

агрофітоценозу загальна забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном певною мірою залежала від співвідношення між компонентами 

сумішки та залежно від дози добрив підвищувалася від 94 до 104 г.  

Таблиця 6.13 

Вплив доз та строків внесення мінеральних добрив на продуктивність 

післяукісної кукурудзи з суданською травою, 1992–1994 рр. 

Доза добрив Збір з одного гектара, т 
Перетравного 

протеїну на к. од., г 

під 

основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

після-

укісний 

посів 

кормові одиниці перетравний протеїн 
кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

суданська 

трава 

(отава) 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

суданська 

трава 

(отава) 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

суданська 

трава 

(отава) 

Без добрив 

(контроль) 
1,92 1,41 0,18 0,15 94 106 

N40P40K40 – 2,35 1,76 0,23 0,19 95 108 

N60P60K60 – 2,71 1,95 0,26 0,21 96 108 

N90P60K60 – 3,07 2,15 0,31 0,24 101 111 

N120P60K60 – 3,32 2,31 0,34 0,26 102 113 

N120P90K60 – 3,42 2,39 0,35 0,27 102 113 

N90P90K60 N30 3,37 2,46 0,33 0,28 98 114 

N90P60K60 N30P30 3,47 2,50 0,35 0,28 101 112 

N60P60K60 N60P30 3,67 2,68 0,38 0,31 104 116 

НІР 05, т/га 0,12–0,28 0,04–0,16 0,01–0,03 0,01–0,02 – – 
 

Дольова частка зеленої маси отавного травостою суданської трави, в 

середньому за роки досліджень, становила 10,09–19,69 т/га або 40,0–44,3 % від 

загального врожаю післяукісної сумішки. При цьому в зеленому кормі отавного 

травостою суданської трави забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном була на 8–14 г вище ніж у сумісному посіві та, залежно від 

удобрення, зростала з 106 до 116 г.   

Зазначимо, що характеризувати ефективність застосування мінеральних 

добрив та строків їх внесення за весь період вегетації може лише інтегрований 
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показник сумарної продуктивності жита озимого та післяукісного сумісного 

посіву кукурудзи з суданською травою (табл. 6.14).  

Внесення добрив N60P60K60 під основний обробіток ґрунту зумовило 

збільшення сумарної урожайності зеленої маси, в середньому за три роки, на 

18,19 т/га, збору сухої речовини на 3,53 т/га порівняно з контролем. Додаткове 

внесення під післяукісний посів кукурудзи з суданською травою азотно-

фосфорних добрив N60P30 і доведення загальної їх дози до N120P90K60 дозволило 

одержати урожайність зеленої маси післяукісної сумішки, в середньому, на 

3,93 т/га більше, ніж при одноразовій еквівалентній дозі добрив, внесених 

восени під основний обробіток ґрунту. Проте максимальне підвищення 

загального збору зеленого корму (на 37,78 т/га або на 79,1 % порівняно з 

контролем) за весь період вегетації одержали при одноразовому внесенні 

восени N120P90K60 під основний обробіток ґрунту. 

Зазначимо, що у посушливих умовах другої половини літа 1992 і 1993 рр., 

коли продуктивної вологи у ґрунті було недостатньо для формування високої 

врожайності післяукісної суміші, її продуктивність від внесення підвищених 

доз добрив змінювалась мало, що й зумовило при цьому недостатню 

ефективність удобрення у два прийоми. Частка добрив, що вносилася під 

поверхневий обробіток ґрунту (глибина 8–10 см) після збирання на зелений 

корм озимих посівів, через посушливі погодні умови, використовувалась у 

сумісному посіві рослинами кукурудзи і суданської трави навіть дещо гірше, 

ніж внесених восени під основний обробіток ґрунту та частково вже 

використаних посівами жита. Посушливі умови літа 1994 р. під час вегетації 

кукурудзи з суданською травою дозволили отримати при збиранні сумісного 

посіву лише 22,0–26,4 % від загального врожаю післяукісної сумішки і тільки 

атмосферні опади, які випали у серпні–жовтні (157,6 мм), значно підвищили 

використання додатково внесеної частки мінеральних добрив і дали можливість 

отримати прибавку урожаю отави суданської трави порівняно з одноразовим їх 

внесенням. 
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Таблиця 6.14 

Продуктивність агрофітоценозів за інтенсивного використання посівної площі залежно від доз і строків 

застосування мінеральних добрив, 1992–1994 рр. 

Доза добрив Урожайність зеленої маси, 

т/га 

Збір з одного гектара, т 

під 

основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

після-

укісний 

посів 

абсолютно сухої речовини кормових одиниць перетравного протеїну 

жито 

озиме 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

всього 
жито 

озиме 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

всього 
жито 

озиме 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

всього 
жито 

озиме 

кукурудза 

+ 

суданська 

трава 

всього 

Без добрив 

(контроль) 
17,22 22,98 40,20 3,53 4,26 7,79 3,22 3,33 6,55 0,29 0,33 0,62 

N40P40K40 – 22,80 28,71 51,51 4,74 5,28 10,02 4,33 4,11 8,44 0,39 0,41 0,80 

N60P60K60 – 25,54 32,85 58,39 5,31 6,01 11,32 4,85 4,66 9,51 0,45 0,47 0,92 

N90P60K60 – 28,18 37,00 65,18 5,66 6,74 12,40 5,17 5,22 10,39 0,48 0,55 1,03 

N120P60K60 – 29,95 40,19 70,14 5,97 7,22 13,19 5,45 5,63 11,08 0,51 0,60 1,11 

N120P90K60 – 30,39 41,59 71,98 6,05 7,51 13,56 5,52 5,81 11,33 0,52 0,62 1,14 

N90P90K60 N30 28,78 41,59 70,37 5,76 7,56 13,32 5,26 5,83 11,09 0,49 0,61 1,10 

N90P60K60 N30P30 28,31 42,74 71,05 5,68 7,72 13,40 5,19 5,97 11,16 0,48 0,63 1,11 

N60P60K60 N60P30 25,56 45,52 71,08 5,14 8,18 13,32 4,69 6,35 11,04 0,43 0,69 1,12 
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Проте більш висока врожайність озимого посіву при застосуванні 

N120P90K60 під основний обробіток ґрунту забезпечила, при інтенсивному 

використанні ріллі та одержанні за вегетаційний період у богарних умовах 

північної частини Степу з одиниці площі трьох урожаїв зеленого корму за рік, в 

середньому за роки досліджень, найбільший сумарний збір з гектара зеленої 

маси (71,98 т), абсолютно сухої речовини (13,56 т),  кормових одиниць (11,33 

т/га) та перетравного протеїну (1,14 т/га). 

Одержання високих і сталих врожаїв у післяукісних посівах однорічних 

кормових культур у північній частині степової зони можливе лише за умови 

раціонального використання як ґрунтових запасів продуктивної вологи, так і 

атмосферних опадів протягом вегетації, витрачання яких, як правило, залежить 

від погодних умов, технології вирощування, особливостей водоспоживання 

культур та ефективного використання ними води на одиницю продукції. 

Недостатня вологозабезпеченість рослин однорічних кормових культур у 

період вегетації, як правило, істотно знижує інтенсивність ростових процесів і 

суттєво впливає на їх потенційні можливості та кормову продуктивність [10, 

304, 305]. 

Результати наших досліджень показали, що сумарне водоспоживання 

однорічних кормових культур з шару ґрунту 0–100 см залежить від виду 

культур або їх сумішок, доз і строків внесення добрив та суттєво змінюється 

залежно від наявних вихідних запасів вологи в ґрунті, атмосферних опадів і 

тривалості періоду вегетації посівів (рис.6.1, дод. Е.4).  

При вирощуванні у кормовій сівозміні трьох урожаїв на рік найбільше 

сумарне водоспоживання, за даними наших досліджень, спостерігалось у 

рослин в озимих посівах за їх найбільш тривалої вегетації (103 доби, з яких 58 і 

45 діб відповідно – осінньої і весняної вегетації) і становило 2282–2466 м
3
/га з 

витрачанням води на формування зеленої і абсолютно сухої маси відповідно 

81,5–132,5 і 408–646 м
3
/т.  
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1 – Без добрив (контроль); 2 – N40P40K40, 3 – N60P60K60,  4 – N90P60K60, 5 – N120P60K60, 6 – 

N120P90K60, 7 – N90P90K60 + N30, 8 – N90P90K60 + N30P30, 9 – N60P60K60 + N60P30, 

Рис. 6.1 Водоспоживання однорічних культур залежно від дози та строку 

внесення добрив при вирощуванні трьох урожаїв на рік, 1991-1994 рр. 
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–   Сумарне водоспоживання за період, м
3
/га 

 –   Коефіцієнт водоспоживання на 1 т зеленої маси, м
3 

 –   Коефіцієнт водоспоживання на 1 т абсолютно сухої речовини, м
3 

 

Доза добрив (кг д. р./га) 

Доза добрив (кг д. р./га) 

Доза добрив (кг д. р./га) 

Жито озиме на зелений корм 

Кукурудза + суданська трава на зелений корм 

Суданська трава на зелений корм (отава) 
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У післяукісних сумісних посівах кукурудзи з суданською травою і 

травостоях отави суданської трави, внаслідок коротшого періоду вегетації, 

сумарне водоспоживання, в середньому за роки досліджень, знижувалося у 1,6–

2,3 раза порівняно з варіантом озимих посівів і змінювалося в межах 1004–

1400 м
3
/га з коефіцієнтом водоспоживання при формуванні сухої речовини 

сумішки і отави відповідно  289–496 і 342–580 м
3
/т. 

Доцільно зазначити, що, у середньому за 1991–1994 рр., сумарне 

водоспоживання посівів протягом вегетації при внесенні мінеральних добрив 

становило у посівів жита озимого 2408–2466 м
3
/га, у післяукісних сумісних 

посівів кукурудзи з суданською травою і травостоїв отави суданської трави – 

відповідно 1307–1400 і 1087–1142 м
3
/га, що було відповідно на 126–184, 53–

146 і 83–138 м
3
/га вище, ніж у контрольних варіантах. Поліпшення ґрунтового 

живлення при цьому сприяло економному витрачанню вологи на створення 

одиниці вегетативної маси. Так, при внесенні мінеральних добрив коефіцієнт 

водоспоживання на створення одиниці маси абсолютно сухої речовини у 

посівів жита озимого, сумішок кукурудзи з суданською травою і отави 

суданської трави дорівнював відповідно 408–508, 289–422 і 342–499 м
3
/т та був 

на 138–238, 74–207 і 81–238  м
3
/т менше ніж на посівах варіантів без внесення 

мінеральних добрив. Найбільш економне при цьому використання води 

посівами жита озимого (408 м
3
/т) відмічено за внесення дози добрив N120P90K60 

під основний обробіток ґрунту, а післяукісними сумісними посівами кукурудзи 

з суданською травою (289 м
3
/т) та отавою суданської трави (342 м

3
/т) – за 

внесення N60P60K60 під основний обробіток ґрунту та N60P30 – під післяукісну 

суміш. 

Таким чином, можна стверджувати, що на чорноземах звичайних 

малогумусних важкосуглинкових у богарних умовах північної частини Степу 

України одне з вирішальних значень у підвищенні продуктивності однорічних 

культур при інтенсивному використанні кормових площ належить мінеральним 

добривам, що дає можливість одержувати високі і сталі врожаї високоякісних 

зелених кормів. Для одержання найбільшого загального врожаю зеленої і сухої 
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маси та збору поживних речовин 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. 

На підставі представлених у розділі 6 результатів експериментальних 

досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Сумісні агрофітоценози кукурудзи (Zea mays L.) і амаранту 

волотистого (Amaranthus paniculatus L.) доцільно використовувати як резерв 

поліпшення зеленої маси кукурудзи кормовим білком. Для одержання 

найвищої продуктивності сумісних агрофітоценозів кукурудзи з амарантом в 

умовах природного зволоження північної частини Степу доцільно 

запроваджувати при сівбі чергування двох рядків кукурудзи з одним рядком 

амаранту. Загущення рядка кожною культурою на 12,5 % забезпечило 

найбільшу урожайність зеленої маси (37,6 т/га), збір абсолютно сухої речовини 

(7,3 т/га) і перетравного протеїну (0,57 т/га). 

2. 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 (Amaranthus paniculatus L.) за умови 

одноукісного використання посівів доцільніше висівати як компонент 

кукурудзу (Zea mays L.), а при двоукісному використанні – сорго цукрове 

(Sorghum saccharatum (L.) Pers) та сорго-суданковий гібрид (Sorghum vulgare 

Pers. sudanense (Piper) Stapt). 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 гібрида з 

амарантом волотистим при чергуванні двох рядків тонконогової культури з 

одним рядком амаранту при загущенні кожного із видів рослин на 12,5 % 

відносно їх одновидових посівів. Частка високобілкового компонента в 

зеленому кормі основного укосу становила 26,6–30,3, а отавного – 23,8–27,6 %, 

це зумовлювало поліпшення забезпечення кормової одиниці перетравним 

протеїном при вирощуванні амаранту з кукурудзою, сорго цукровим і сорго-
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суданковим гібридом на 22,8; 15,9 і 21,8 % відповідно, порівняно з 

одновидовими посівами цих культур. 

3. За умови інтенсивного використання орних земель, 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 (Secale cereale L.) і післяукісної 

сумішки кукурудзи (Zea mays L.) з суданською травою (Sorghum sudanense 

(Piper.) Stapt) в посушливих умовах другої половини літа забезпечує 

одноразове внесення мінеральних добрив дозою N120P90K60 під основний 

обробіток ґрунту. 

Результати експериментальних досліджень вирощування пізніх ярих та 

післяукісних агрофітоценозів однорічних кормових культур в умовах 

північного Степу України представлені в публікаціях [3, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 22 

24, 28, 29, 31, 32] (дод. Ж.1). 
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РОЗДІЛ 7 

 

ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОЩУВАННЯ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР 

 

В попередніх розділах дисертаційної роботи всебічно розглянуті 

результати наукової розробки нових елементів технологій вирощування 

амаранту волотистого та інших однорічних культур в одновидових та сумісних 

агрофітоценозах. При цьому, на основі узагальнення і аналізу багаторічних 

експериментальних досліджень встановлено, що підвищення продуктивності 

амаранту волотистого та інших однорічних культур при вирощуванні як на 

зелену масу, так і на зерно або насіння в умовах північного Степу України 

забезпечується за рахунок дотримання всього комплексу технологічного 

регламенту їх вирощування та внаслідок оптимізації основних факторів 

життєзабезпечення рослин. 

Разом з тим, в ринкових умовах, поряд з забезпеченням росту 

урожайності та збільшення виробництва і поліпшення показників якості 

кормової маси однорічних культур, дуже актуальним є підвищення 

ефективності їх вирощування. В останні роки внаслідок порушення паритету 

цін на сільськогосподарську продукцію і основні засоби виробництва 

відбувається підвищення вартості виробництва кормів. Тому розробка 

вологозбережних, а також ресурсо- і енергоощадних технологій вирощування 

однорічних кормових культур на корм, зерно або насіння має важливе наукове і 

практичне значення. 

В зв’язку з цим нами і була поставлена задача на основі результатів 

багаторічних експериментальних досліджень, одержаних на Ерастівській 

дослідній станції ДУ Інститут зернових культур НААН, обґрунтувати 

агротехнічну доцільність використання основних елементів технології 

вирощування амаранту волотистого та інших однорічних культур в 

одновидових і сумісних агрофітоценозах з точки зору ресурсо- та 

енергозбереження. 
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Економічна і біоенергетична оцінка результатів польових дослідів 

проведена нами у відповідності до загальноприйнятих методик, розроблених в 

ДУ Інститут зернових культур, Інституті кормів і сільського господарства 

Поділля, ННЦ «Інституті аграрної економіки» НААН та інших науково-

дослідних установах. Зокрема нами були використані: «Нормативно-

методичний довідник по обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому 

господарстві Степу України» [417], «Методические рекомендации определения 

затрат производства и формирования цен на продукцию сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в условиях инфляции» [248], 

«Методические рекомендации по биоенергетической оценке технологий 

выращивания кукурузы»  [249], «Энергетическая оценка компенсации выноса 

питательных веществ с урожаем культур севооборота» [18], «Энергоотдача 

кормов разных технологий производства» [18] та інші. 

В розрахунках за основні критерії ефективності були прийняті: рівень 

урожайності, собівартості і енергоємності одиниці продукції (1 т зеленої маси, 

насіння в переводі в зернові одиниці), а також дохідності (прибутковості), 

рентабельності або окупності вкладених матеріально-грошових і енергетичних 

затрат. 

Виробничі витрати визначалися на основі технологічних карт 

вирощування та діючих методичних рекомендацій. Вартісні показники 

розраховувалися, виходячи з цін на ресурси та продукцію, що діяли в другому 

кварталі 2019 року. 

Умовний прибуток з гектара посівів визначали як різницю між вартістю 

отриманого врожаю і виробничими затратами на його одержання. 

Використання методик визначення біоенергетичної оцінки ефективності 

технологій вирощування сільськогосподарських культур дозволило нам, поряд 

з традиційними економічними показниками (собівартість, рентабельність та 

ін.), враховувати енергетичні витрати в технологіях вирощування амаранту 

волотистого та інших однорічних культур. При цьому доцільно підкреслити, що 

оптимізація енергетичного балансу при вирощуванні, як цієї нової культури 
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при вирощуванні на корм і зерно, так і інших однорічних культур в озимих, 

ярих і післяукісних агрофітоценозах, в останні роки набуває все більшого 

значення. Огляд спеціалізованої літератури свідчить, що для умов північної 

частини степової зони питання економічної і біоенергетичної ефективності 

вирощування однорічних кормових культур в сумісних агрофітоценозах 

вивчені недостатньо, а амаранту волотистого на корм і зерно – практично не 

вивчалися. 

 

7.1 Економічна і біоенергетична ефективність вирощування 

амаранту волотистого 

Наші дослідження (1993–1995 рр.) показали, що в умовах північного 

Степу України можливо одержати високий урожай зеленої маси амаранту 

волотистого як за суцільного рядкового (15 см) (30,68 т/га), так і за 

широкорядного (45 см) (28,02 т/га) способів сівби з нормою висіву насіння 

1,25 кг/га. Зазначимо, що рослини амаранту волотистого в початкові фази 

органогенезу характеризуються повільними темпами росту та слабкою 

фітоценотичною і конкурентною спроможністю, суцільні посіви цієї культури 

потребують обов’язкового ручного видалення бур’янів. Тому більш 

технологічними, на наш погляд, доцільно вважати широкорядні (45 см) посіви 

культури, де можна застосовувати механізований догляд за рослинами. 

Переваги широкорядного (45 см) способу сівби при вирощуванні цієї культури 

відмічено і з економічної та біоенергетичної точок зору в ресурсо- і 

енергоощадженні (табл. 7.1–7.2). 

Результати досліджень свідчать, що зміна ширини міжрядь з 15 см до 45 і 

70 см за диференційованих норм висіву насіння в цілому призводила до 

зниження врожайності зеленої маси амаранту волотистого з 24,31–30,68 до 

21,91–28,02 і 19,42–22,99 т/га відповідно. Аналогічним чином змінювалися 

показники збору абсолютно сухої речовини та виходу кормових одиниць з 

гектару посівної площі. 
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Таблиця 7.1 

Економіко-енергетична ефективність вирощування амаранту волотистого на зелений корм  

залежно від способу сівби і норми висіву насіння, 1993–1995 рр. 

Показники 

Суцільний рядковий (15 см) Широкорядний (45 см) Широкорядний (70 см) 

норма висіву насіння, кг/га 

0,75 1,00 1,25 1,50 0,75 1,00 1,25 1,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

Збір з 1 га:  

зеленої маси, т 24,31 27,94 30,68 27,81 21,91 25,37 28,02 24,94 19,42 22,99 21,75 20,82 

сухої речовини, т 4,47 5,14 5,65 5,12 4,03 4,67 5,16 4,59 3,57 4,23 3,95 3,74 

кормових одиниць, т 3,22 3,70 4,07 3,69 2,90 3,36 3,72 3,30 2,57 3,05 2,84 2,69 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 11766 12349 12830 12659 9854 10418 10888 10693 9514 10090 10109 10164 

сукупної енергії, МДж 11951 12770 13393 12753 9936 10718 11318 10629 9360 10166 9830 9579 

Собівартість кормових 

одиниць, грн/т 
3654 3337 3152 3431 3398 3101 2927 3240 3702 3308 3559 3778 

Енергоємність, МДж/т:  

сухої речовини 2674 2484 2371 2491 2466 2295 2193 2316 2622 2403 2489 2561 

кормових одиниць 3711 3451 3290 3456 3426 3189 3042 3221 3642 3333 3461 3561 

Умовний прибуток, 

грн/га 

4334 6151 7520 5791 4646 6382 7712 5807 3336 5160 4091 3286 

Рівень  

рентабельності, % 
36,8 49,8 58,6 45,7 47,1 61,3 70,8 54,3 35,1 51,1 40,5 32,3 

Енергетичний 

коефіцієнт 
6,63 7,13 7,48 7,11 7,19 7,72 8,08 7,65 6,76 7,37 7,12 6,92 
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Таблиця 7.2 

Вплив способу сівби і норми висіву насіння на економіко-енергетичну ефективність вирощування амаранту 

волотистого на зерно, 1993–1995 рр. 

Показники 

Суцільний рядковий (15 см) Широкорядний (45 см) Широкорядний (70 см) 

Норма висіву насіння, кг/га 

0,75 1,00 1,25 1,50 0,75 1,00 1,25 1,50 0,75 1,00 1,25 1,50 

Збір з 1 га:  

зерна, т 1,02 1,21 1,37 1,23 1,55 1,77 1,53 1,38 1,36 1,57 1,24 1,12 

валової енергії, МДж 16430 19490 22068 19813 24967 28511 24645 22229 21907 25289 19974 18041 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 12449 13106 13685 13483 13024 13759 13297 13069 12359 13068 12371 12222 

сукупної енергії, МДж 9017 9436 9790 9488 9179 9664 9143 8819 8705 9168 8451 8192 

Собівартість зерна, 

грн/т 
12205 10831 9989 10962 8402 7773 8691 9470 9087 8323 9977 10912 

Енергоємність зерна, 

МДж/т: 
8840 7798 7146 7714 5922 5460 5976 6391 6400 5840 6815 7314 

Умовний прибуток, 

грн/га 

18151 23194 27415 23417 33476 39341 32603 28331 28441 34032 24829 21378 

Рівень  

рентабельності, % 
145,8 177,0 200,3 173,7 257,0 285,9 245,2 216,8 230,1 260,4 200,7 174,9 

Енергетичний 

коефіцієнт  
1,89 2,07 2,25 2,09 2,72 2,95 2,70 2,52 2,52 2,76 2,36 2,20 
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Аналіз показників собівартості продукції, прибутковості одиниці площі 

та рентабельності виробництва зеленої маси амаранту все ж свідчить на 

користь широкорядного способу сівби з шириною міжрядь 45 см. В таких 

посівах була найнижчою собівартість 1 т кормових одиниць (2927–3398 

порівняно з 3308–3778 грн/т за ширини міжрядь 70 см), а також отримано 

найбільшу суму прибутку в розрахунку на 1 га (4646–7712 порівняно з 3336–

5160 грн/га за ширини міжрядь 70 см) за рівня рентабельності 47,1–70,8 %, що 

на 10,3–12,2 і 14,8–19,7 відсоткові пункти вище, ніж у варіантах з шириною 

міжрядь 15 і 70 см. 

Диференціація показників енергоємності виробництва 1 т сухої речовини 

відбувалася в межах з 2193–2466 МДж (за ширини міжрядь 45 см) до 2371–

2674 МДж (за ширини міжрядь 15 см) та до 2403–2622 МДж (за ширини 

міжрядь 70 см). Аналогічним чином змінювалися і коефіцієнти енергетичної 

ефективності. При цьому найкращі їх показники також отримані у варіанті, де 

застосовували широкорядний (45 см) спосіб сівби – 7,19–8,08. 

З точки зору отримання найбільшої урожайності зеленої маси, як у 

фізичній масі, так і в перерахунку на абсолютно суху речовину та кормові 

одиниці, за сівби з шириною міжрядь 15 і 45 см найефективнішою слід визнати 

норму висіву насіння 1,25 кг/га (де отримано відповідно 30,68 і 28,02 т/га 

зеленої маси), оскільки більш низькі її показники (за норм висіву 1,00 і 

0,75 кг/га) зумовлювали формування недобору кормової продукції на рівні від 

8,9–9,5 до 20,8–21,8 %. При цьому підвищення норми висіву до 1,5 кг/га через 

погіршення режиму живлення рослин та інших умов для їх розвитку 

призводило до зниження врожайності зеленої маси на 9,4–11,0 %. 

За сівби амаранту волотистого з шириною міжрядь 70 см найвищі 

показники продуктивності, прибутковості, рентабельності і енергетичної 

ефективності формувалися за норми висіву насіння 1 кг/га (відповідно 

22,99 т/га; 5160 грн/га; 51,1 %; 7,37). 

Тенденція зміни вартісних та енергетичних показників ефективності 

виробництва зеленої маси амаранту волотистого в цілому була аналогічна зміні 

показників продуктивності. Так, за сівби з шириною міжрядь 45 і 15 см з 
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нормою висіву 1,25 кг/га отримано найнижчі показники собівартості 1 т 

кормових одиниць і енергоємності 1 т сухої речовини (2927 і 3152 грн/т; 2193 і 

2371 МДж/т) та найбільшу суму умовного прибутку з одиниці площі (7712 і 

7520 грн/га) при рівні рентабельності 70,8 і 58,6 % і коефіцієнті енергетичної 

ефективності 8,08 і 7,48 відповідно. 

За результатами досліджень, найвища продуктивність зеленої маси 

амаранту волотистого формувалася при застосуванні суцільного рядкового 

способу сівби за норми висіву 1,25 кг/га (30,68 т/га). Тут отримано добрі 

показники собівартості та енергоємності виробництва продукції, прибутковості 

1 га та окупності грошово-матеріальних і енергетичних витрат. Проте, 

незважаючи на нижчу врожайність (28,02 т/га), сівба амаранту з шириною 

міжрядь 45 см за норми висіву 1,25 кг/га, заміна ручного прополювання посівів 

на механізований догляд, забезпечує формування нижчих на 7,1 і 7,5 % 

показників собівартості кормових одиниць і енергоємності 1 т сухої речовини. 

Саме такі посіви забезпечили найвищі показники прибутку в розрахунку на 

одиницю посівної площі (7712 грн/га), рівня рентабельності виробництва корму 

(70,8 %) і енергетичного коефіцієнта (8,08).  

Аналіз даних економічної ефективності зерновиробництва культури (див. 

табл. 7.2) свідчить, що вирощування амаранту волотистого на зерно за 

показниками прибутковості на одиницю площі і рентабельності в середньому в 

3,5–5 разів є більш ефективним, ніж вирощування амаранту на зелений корм. У 

той же час показники енергетичної ефективності виробництва зерна суттєво 

поступаються (в 2,4–3,6 раза) порівняно до аналогічних показників 

вирощування зеленої маси амаранту волотистого, що незважаючи на нижчі 

затрати енергії в розрахунку на 1 га, зумовлено передусім суттєво вищим 

рівнем накопичення валової енергії в урожаї зеленої маси амаранту. 

Комплексний аналіз отриманих результатів показав суттєві переваги 

широкорядного способу сівби порівняно з суцільним рядковим. Так, найкращі 

показники урожайності зерна (1,38–1,77 т/га), собівартості продукції (7773–

9470 грн/т) та її енергоємності (5460–6391 МДж/т), прибутку на 1 га (28331–

39341 грн), рівня рентабельності (216,8–285,9 %) і енергетичного коефіцієнта 
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(2,52–2,95) були отримані за сівби амаранту волотистого за сівби шириним 

способом з шириною міжрядь 45 см.  

Дещо гірші показники економічної та енергетичної ефективності 

формувалися за сівби амаранту волотистого за сівби з шириною міжрядь 70 см, 

де за врожайності 1,12–1,57 т/га в розрахунку на гектар посіву було отримано 

прибутку 21378–34032 грн/га, а на кожну витрачену гривню – 1,75–2,60 грн 

умовного прибутку при співвідношенні накопиченої валової енергії в урожаї 

зерна до затрат сукупної енергії на рівні 2,20–2,76. 

Дослідження ефективності норм висіву показало, що оптимальним 

варіантом серед широкорядних посівів амаранту волотистого на зерно та 

застосування механізованого догляду є норма висіву насіння 1,0 кг/га, а при 

висіванні амаранту вузькорядним способом за ручного видалення бур’янів – 

1,25 кг/га. 

За результатами економічно-енергетичного аналізу впливу способу  сівби 

і норми висіву насіння на продуктивність амаранту волотистого встановлено 

найбільш ефективні варіанти, які можуть бути рекомендовані виробництву: 

1. За використання посівів амаранту волотистого на кормові цілі сівба 

амаранту за ширини міжрядь 45 см з нормою висіву 1,25 кг/га, заміна ручного 

прополювання посівів на менш вартісний механізований догляд, незважаючи на 

нижчу врожайність зеленої маси (28,02 т/га), забезпечує отримання найнижчих 

показників собівартості кормових одиниць (2927 грн/т) і енергоємності сухої 

речовини (2193 МДж/т) та найбільший прибуток з одиниці площі (7712 грн/га) 

за рівня рентабельності 70,8 % і енергетичного коефіцієнта 8,08. 

2. Сівба амаранту волотистого широкорядним (45 см) способом з нормою 

висіву насіння 1,0 кг/га забезпечує найвищу урожайність зерна (1,77 т/га), 

одержання найнижчих показників його собівартості (7773 грн/т), найвищого 

прибутку на одиницю площі (39341 грн/га) за рівня рентабельності 

зерновиробництва 285,9 % та енергетичного коефіцієнта 2,95. 

Біологічні особливості амаранту волотистого, зокрема його здатність 

відростати після скошування і формувати вегетативну масу, а також залежність 

кормової поживності зеленої маси від фази розвитку рослин амаранту 
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обумовлюють актуальність досліджень (2000–2002 рр.) у напрямі оптимізації 

комбінування строків основного та отавного укосів і висоти скошування з 

метою отримання найбільшого приросту урожайності та підвищення окупності 

витрат. 

Аналіз продуктивності травостоїв показав, що в середньому за роки 

досліджень, найбільшу сумарну врожайність кормової маси амаранту 

волотистого за весь період вегетації рослин (33,9–34,4 т/га, або 5,65–5,68 т/га 

сухої речовини) одержано при проведенні першого укосу на початку цвітіння 

при висоті скошування рослин 5–15 см, а збирання отави –  при зниженні 

середньодобової температури до 10 °С, що на ділянках вказаного варіанту 

збігалось з початком фази цвітіння отавних пагонів.  

Аналіз економіко-енергетичних показників свідчить, що проведення 

основного укосу амаранту волотистого в ранній строк (фаза стеблування), а 

отавного – у фазі наливу зерна, забезпечило одержання найнижчої сумарної 

продуктивності посіву за вегетаційний період (25,6–27,0 т/га зеленої маси і 

4,27–4,47 т/га сухої речовини) та зумовило отримання і найнижчих показників 

економічної та енергетичної ефективності – прибутку (3876–4464 грн/га), рівня 

рентабельності (33,6–38,2 %), енергетичного коефіцієнта (5,69–5,85) (табл. 7.3). 

 Встановлено, що за рахунок підбору ефективної комбінації фаз розвитку 

рослин амаранту волотистого для збирання основного та отавного укосів можна 

досягти приросту врожайності зеленої маси (на 21,4–34,7 %) та підвищення 

виходу кормових одиниць з одиниці площі (на 22,7–33,7 %) у варіантах, де 

застосовували скошування основного укосу в період початку цвітіння – 

масового цвітіння, а отавного укосу – в період початку цвітіння – формування 

волоті. Порівняно до раннього строку збирання основного укосу (фаза 

стеблування) та отавного – у фазі наливу зерна, можливе підвищення прибутку 

з одиниці площі посіву в 1,6–1,9 раза, рівня рентабельності – до 47,4–66,9 %, 

коефіцієнта енергетичної ефективності – до 6,29–6,78.  
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Таблиця 7.3 

Економіко-енергетична ефективність вирощування амаранту волотистого на зелений корм  

залежно від строків збирання і висоти скошування рослин, 2000–2002 рр. 

 
Фаза розвитку 

Висота 

скошу-

вання,  

см 

Збір з 1 га, т 
Витрати на 1 га Собівар-

тість  

кормових 

одиниць,  

грн/т 

 Умовний 

прибу-

ток,  

грн/га 

Рівень 

рента- 

бельно- 

сті, % 

Енерго-

ємність  

сухої 

речови- 

ни, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 

основ-

ний  

укіс 

отавний 

укіс 

зеленої 

маси 

сухої 

речо-

вини 

кормо- 

вих  

оди- 

ниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

Стеблу-

вання 

налив 

зерна 

5 27,0 4,47 3,23 11686 13536 3618 4464 38,2 3028 5,85 

15 25,9 4,32 3,11 11558 13353 3717 3992 34,5 3091 5,73 

25 25,6 4,27 3,08 11524 13293 3741 3876 33,6 3113 5,69 

Поява 

волотей 

утво-

рення 

зерна 

5 27,6 4,42 3,19 11912 13927 3734 4038 33,9 3151 5,62 

15 26,9 4,37 3,15 11831 13866 3756 3919 33,1 3173 5,58 

25 26,2 4,23 3,05 11749 13696 3852 3501 29,8 3238 5,47 

Форму-

вання 

волотей 

масове 

цвітіння 

5 31,7 5,10 3,67 12339 14641 3362 6011 48,7 2871 6,17 

15 31,7 5,08 3,66 12339 14617 3371 5961 48,3 2877 6,16 

25 31,1 4,94 3,55 12269 14447 3456 5481 44,7 2924 6,06 

Початок 

цвітіння 

початок 

цвітіння 

5 33,9 5,65 4,07 12692 15262 3118 7658 60,3 2701 6,56 

15 34,9 5,68 4,09 12808 15299 3131 7642 59,7 2693 6,58 

25 32,9 5,31 3,82 12576 14849 3292 6524 51,9 2796 6,34 

Масове 

цвітіння 

форму-

вання 

волотей 

5 32,1 6,01 4,32 12939 15698 2995 8661 66,9 2612 6,78 

15 32,8 5,63 4,06 13020 15236 3207 7280 55,9 2706 6,55 

25 31,1 5,24 3,78 12823 14762 3392 6077 47,4 2817 6,29 

Утво- 

рення 

зерна  

 – 

5 29,6 5,41 3,90 11686 14273 2996 7814 66,9 2638 6,72 

15 26,4 4,78 3,44 11315 13507 3289 5885 52,0 2826 6,27 

25 23,4 4,18 3,01 10967 12778 3644 4083 37,2 3057 5,80 
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Вивчення питання оптимізації висоти скошування рослин амаранту 

волотистого в більшості досліджуваних варіантів комбінацій основного та 

отавного укосів показало перевагу найменшої і середньої висоти скошування (5 

і 15 см) рослин у першому укосі порівняно з висотою 25 см, як за показниками 

врожайності зеленої маси, збором сухої речовини та кормових одиниць, так і за 

економічними показниками.  

Низьку висоту скошування рослин (5 см) в основному укосі амаранту 

волотистого можна рекомендувати лише за одноукісного використання посівів 

внаслідок низької спроможності рослин до відростання після збирання. 

Незважаючи на нижчу урожайність зеленої маси (29,6 т/га) та збір кормових 

одиниць (3,90 т/га) в першому укосі у фазі утворення зерна було отримано 

прибутку 7814 грн/га та досягнуто рівня рентабельності 66,9 % за 

енергетичного коефіцієнта 6,72. 

Серед найбільш ефективних варіантів слід виділити перш за все ті посіви 

амаранту волотистого, де отримано найбільше умовного прибутку та за 

підвищеної окупності грошово-матеріальних і енергетичних затрат досягнуто 

найвищого рівня рентабельності виробництва зеленого корму та енергетичної 

ефективності: 

1. За двоукісного використання посівів амаранту волотистого проведення 

основного та отавного укосів у фазі початку цвітіння з висотою скошування 

рослин 15 см забезпечує найбільш рівномірний розподіл  корму за укосами та 

сумарну урожайність зеленої маси 34,9 т/га,  вихід кормових одиниць 4,09 т/га, 

прибуток – 7642 грн/га, рівень рентабельності – 59,7 % за енергетичного 

коефіцієнта  6,58. 

2. Найвищу дольову частку першого укосу (85,0 %) за двоукісного 

використання посівів амаранту волотистого можна отримати при проведенні 

основного укосу у фазі масового цвітіння та отавного укосу в фазі формування 

волоті за висоти скошування рослин 5 см, що забезпечує сумарну урожайність 

зеленої маси 32,1 т/га, вихід кормових одиниць – 4,32 т/га, прибуток – 

8661 грн/га, рівень рентабельності – 66,9 % за енергетичного коефіцієнта  6,78. 



 

 

345 

За результатами експериментальних досліджень (2000–2002 рр.) щодо 

визначення оптимальних умов живлення амаранту волотистого було 

встановлено, що порівняно до контролю (без добрив), додаткові витрати на 

застосування диференційованих доз мінеральних добрив в сучасних умовах 

непомірного подорожчання засобів хімізації мали значно нижчу окупність 

вартістю отриманого приросту врожайності зеленої маси та зерна культури. 

Так, за природної родючості ґрунту (без добрив) навіть за врожайності зеленої 

маси 21,0 т/га в розрахунку на одну витрачену гривню було отримано 0,96 грн 

прибутку порівняно до лише 0,38–0,75 грн, отриманих коштів при внесенні під 

посіви амаранту волотистого різних доз мінеральних добрив (табл. 7.4).  

Таблиця 7.4 

Економіко-енергетична ефективність вирощування амаранту волотистого 

на зелений корм залежно від доз мінеральних добрив, 2000–2002 рр. 

Показники 

Доза добрив, кг/га д. р. 

Без 

добрив 
N60P60 N60P30 P60K30 N30P30K30 N60P60K30 N90P90K30 

Збір з 1 га:  

зеленої маси, т 21,0 28,0 26,5 25,1 25,8 28,5 29,8 

сухої речовини, т 3,76 4,85 4,62 4,46 4,53 5,01 5,13 

кормових 

одиниць, т 
2,71 3,82 3,64 3,32 3,37 3,95 4,04 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 6915 11800 10378 10477 10090 12427 14603 

сукупної енергії, 

МДж 
7704 15054 14388 9614 11923 15499 18637 

Собівартість, 

грн/т кормових 

одиниць 

2552 3089 2851 3156 2994 3146 3615 

Енергоємність, 

МДж/т: 
 

сухої речовини 2049 3104 3114 2156 2632 3094 3633 

кормових 

одиниць 
2843 3941 3953 2896 3538 3924 4613 

Умовний 

прибуток, грн/га 
6635 7300 7822 6123 6760 7323 5597 

Рівень  

рентабельності, % 
96,0 61,9 75,4 58,4 67,0 58,9 38,3 

Енергетичний 

коефіцієнт  
8,65 5,71 5,69 8,22 6,73 5,73 4,88 

Аналогічна тенденція спостерігалася і в дослідах, де вирощували амарант 

волотистий на зерно: на контролі (без добрив) за врожайності 0,94  т/га рівень 
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рентабельності зерновиробництва становив 382,7 %, тоді як при застосуванні 

різних комбінацій доз макродобрив він змінювався з 199,9 до 287,5 % 

(табл. 7.5).  

Таблиця 7.5 

Економіко-енергетична ефективність вирощування амаранту волотистого 

на зерно залежно від рівня мінерального живлення, 2000–2002 рр. 

Показники 

Доза добрив, кг/га д. р. 

Без 

добрив 
N60P60 N60P30 P60K30 N30P30K30 N60P60K30 N90P90K30 

Урожайність 

зерна, т/га 
0,94 1,27 1,19 1,12 1,17 1,33 1,36 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 5842 10774 9318 9398 9059 11500 13602 

сукупної енергії, 

МДж 
5534 12281 11720 6987 9321 12663 15721 

Собівартість 

зерна, грн/т 
6215 8484 7830 8391 7743 8647 10002 

Енергоємність 

зерна, МДж/т 
5887 9670 9848 6238 7966 9521 11559 

Умовний 

прибуток, грн/га 
22358 27326 26382 24202 26041 28400 27198 

Рівень  

рентабельності, % 
382,7 253,6 283,1 257,5 287,5 247,0 199,9 

Енергетичний 

коефіцієнт  
2,74 1,67 1,64 2,58 2,02 1,69 1,39 

 

Головним фактором формування високого рівня окупності витрат при 

вирощуванні амаранту волотистого був найнижчий рівень собівартості одиниці 

продукції при вирощуванні культури на зелений корм (2552 грн/т кормових 

одиниць) та при вирощуванні на зерно (6215 грн/т зерна).  

Аналогічною є тенденція формування енергоємності та біоенергетичної 

ефективності вирощування продукції. Так, саме на контролі (без добрив) 

сформувалися мінімальні показники енергоємності 1 т абсолютно сухої 

речовини зеленої маси та 1 т зерна амаранту волотистого (відповідно 2049 і 

5887 Мдж/т) та, як наслідок, найвищі показники енергетичної ефективності – 

8,65 і 2,74. 

За більш високого рівня окупності витрат при вирощуванні амаранту 

волотистого на неудобреному фоні, доцільно зазначити, що майже всі варіанти, 
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де вивчали дію диференційованих доз внесення мінеральних добрив, виявилися 

більш економічно вигідними за величиною отриманого прибутку з одиниці 

посівної площі порівняно до контролю. Так, при вирощуванні амаранту 

волотистого на зелений корм в більшості удобрених варіантів було отримано 

додатково від 125 до 1187, а на зерно – від 1844 до 6042 грн/га прибутку. 

Економічний аналіз свідчить, що підвищення доз мінеральних добрив, як 

правило, супроводжувалося приростом врожайності культури, проте, за 

економічною ефективністю, застосування максимальних доз внесення добрив 

(N90P90K30) було менш доцільним через підвищення собівартості та 

енергоємності одиниці продукції, зниження окупності витрат до мінімальних 

значень, а також зниження прибутку з одиниці площі посіву порівняно до 

більшості варіантів. 

Зазначимо, що з точки зору формування енергоємності одиниці продукції 

та окупності енерговитрат валовою енергією, накопиченою в урожаї, як при 

вирощуванні амаранту волотистого на зелений корм, так і на зерно, серед 

удобрених варіантів найбільш ефективним було внесення фосфорно-калійного 

добрива дозою P60К30 (відповідно 2156 і 6238 МДж/т; 8,22 і 2,58). 

Серед найбільш ефективних варіантів внесення мінеральних добрив, які 

забезпечили отримання найбільшого прибутку з одиниці площі та можуть бути 

рекомендовані до впровадження, слід виділити наступні: 

1. При вирощуванні амаранту волотистого на корм застосування азотно-

фосфорних добрив дозою  N60P30 забезпечує врожайність зеленої маси 26,5 т/га 

(3,64 т кормових одиниць/га) за найнижчої собівартості продукції (2851 грн/т 

кормових одиниць) та найвищого прибутку з одиниці площі (7822 грн/га) за 

рівня рентабельності 75,4 %. Застосування азотно-фосфорного (N60P60) і 

повного (N60P60К30) удобрення забезпечило високий рівень урожайності зеленої 

маси (28,0–28,5 т/га) та збір кормових одиниць (3,82–3,95 т/га), що зумовило 

вищі показники собівартості одиниці продукції (3089–3146 грн/т кормових 

одиниць) за високого рівня прибутку (7300–7323 грн/га) і рівня рентабельності 

виробництва – 58,9–61,9 %. 
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2. При вирощуванні амаранту волотистого на зерно застосування азотно-

фосфорного (N60P60) і повного (N60P60К30) удобрення забезпечило урожайність 

зерна 1,27–1,33 т/га і найвищі показники умовного прибутку (27326–

28400 грн/га) за рівня рентабельності 247,0–253,6 %. Застосування повного 

удобрення дозою N30P30К30 може бути рекомендовано як ресурсозберігаючий 

варіант, який забезпечив найнижчі показники виробничих витрат на одиницю 

площі (9059 грн/га) та собівартості продукції (7743 грн/т) за максимального 

рівня рентабельності зерновиробництва (287,5 %) серед удобрених варіантів.  

Вивчення впливу строків збирання (1996–1998 рр.) на економіко-

енергетичну ефективність виробництва зерна амаранту волотистого засвідчило 

вищу ефективність ранніх строків збирання посівів порівняно до більш пізніх 

(табл. 7.6).  

Таблиця 7.6 

Вплив строків збирання на економіко-енергетичну ефективність 

вирощування амаранту волотистого на зерно, 1996–1998 рр. 

Показники 
Строк збирання і фаза стиглості зерна* 

1 2 3 4 

Урожайність зерна, т/га 1,23 1,30 1,17 1,02 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 13390 13572 13234 12843 

сукупної енергії, МДж 9199  9352 9068 8740 

Собівартість зерна, грн/т 10886 10440 11311 12592 

Енергоємність зерна, МДж/т: 7479 7194 7750 8568 

Умовний прибуток, грн/га 23510 25428 21866 17757 

Рівень рентабельності, % 175,6 187,4 165,2 138,3 

Енергетичний коефіцієнт 2,15 2,24 2,08 1,88 

Примітка: * 1-й – повна стиглість зерна в нижній частині основного суцвіття;  

2-й – повна стиглість зерна в нижній і середній частинах основного суцвіття;  

3-й – повна стиглість зерна у всій волоті основного суцвіття;  

4-й – повна стиглість зерна в основному суцвітті і суцвіттях другого порядку. 

 

Найвищу врожайність зерна (1,30 т/га) амаранту волотистого, найнижчу 

собівартість (10440 грн/т зерна) та енергоємність одиниці продукції 

(7194 МДж/т зерна), найвищий прибуток в розрахунку на одиницю площі 

посіву (25428 грн/га) та затрачену гривню (187,4 % рівня рентабельності) і 

енергетичного коефіцієнта (2,24) забезпечило здійснення збирання зерна 

амаранту волотистого в 2-й строк (у фазі повної стиглості зерна в нижній і 
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середній частинах волоті основного суцвіття). Дещо нижчі показники 

економіко-енергетичної ефективності були отримані за першого строку 

збирання, де зерно культури в більшій частині волоті ще не досягло повної 

стиглості. 

Збирання зерна амаранту волотистого в фазі повної стиглості зерна в 

основному суцвітті і суцвіттях другого порядку (4-й строк збирання) 

призводило до недобору 0,28 т/га продукції, підвищення собівартості 

виробництва та енергоємності 1 т зерна відповідно на 20,6 і 19,1 %, 

недоотримання 7671 грн/га прибутку та зниження рівня рентабельності на 49,1 

відсоткові пункти. 

 

7.2 Економічна і біоенергетична ефективність вирощування озимих 

однорічних культур 

Важливим етапом наших досліджень було вивчення ефективності 

вирощування однорічних культур різного видового складу в одновидових та 

сумісних агрофітоценозах як при вирощуванні на зелену масу, так і зерно або 

насіння.  

За результатами експериментальних досліджень (2004–2007 рр.) щодо 

розробки агротехнічних прийомів вирощування тифону сумісно із найбільш 

ранньостиглою озимою культурою – житом озимим було встановлено, що за 

сівби одновидового посіву жита озимого (контроль) було отримано не лише 

найвищу врожайність (20,31 т/га) та вихід кормових одиниць (3,66 т/га) з 

одиниці площі, але й за найвищих виробничих витрат (10674 грн/га), найнижчу 

собівартість продукції (2916 грн/т кормових одиниць), що зумовило 

формування найвищих показників рівня рентабельності виробництва зеленої 

маси (71,4 %) та умовного прибутку з одиниці посівної площі (7626 грн/га) 

(табл. 7.7). 

Вирощування тифону в одновидовому посіві (контроль), внаслідок 

суттєво нижчої врожайності зеленої маси (17,31 т/га) та низької енергетичної її 

поживності (1,73 т кормових одиниць/га), виявилося економічно недоцільним. 
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Таблиця 7.7 

Економіко-енергетична ефективність вирощування сумісних агрофітоценозів жита озимого з тифоном  

залежно від норми висіву, способу сівби і співвідношення компонентів, 2004-2007 рр.  

 
Співвідношення 

компонентів  

до одновидових посівів, 

% 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га Собівар-

тість  

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

 грн./га 

 

Рівень  

рентабель- 

ності,  

% 

Енерго-

ємність  

сухої 

речовини, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт жито 

озиме 
тифон всього 

зеле- 

ної 

маси 

сухої 

речо-

вини 

кормо-

вих  

оди- 

ниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

100  – 100 20,31 4,01 3,66 10674 13512 2916 7626 71,4 3370 5,40 

 – 100 100 17,31 2,81 1,73 8922 8240 5157 -272 -3,1 2932 6,13 

25 125 150 16,62 2,86 2,08 9343 9359 4492 1057 11,3 3272 5,52 

50 100 150 18,23 3,27 2,65 9881 10811 3729 3369 34,1 3306 5,47 

75 75 150 17,45 3,29 2,78 10142 11788 3648 3758 37,1 3583 5,06 

50 50 

100 

смуго-

вий 

19,05 3,45 2,72 9826 10925 3613 3774 38,4 3167 5,72 
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Вкладені кошти при цьому не повною мірою окупилися вартістю продукції, що 

призводило до отримання збитків в розрахунку на одиницю площі посіву 

(272 грн/га). 

Зважаючи на цінність тифону як високопротеїнової озимої капустяної 

кормової культури, а також більш низьку потребу в грошово-матеріальних 

ресурсах при вирощуванні її зеленої маси, є необхідним створення сумішок 

тифону з житом озимим. 

Формування показників енергетичної ефективності при вирощуванні 

озимих сумішок відрізнялося від тенденції формування вартісних показників 

економічної ефективності, що було зумовлено суттєвими відмінностями у вагових 

нормах висіву жита озимого та дрібнонасінного тифону. Вирощування в 

одновидовому посіві менш врожайної капустяної культури потребувало на 39,0 % 

менше затрат енергії, що дозволило отримати найменш енергоємну продукцію 

(2932 Мдж/т сухої речовини) та найвищий енергетичний коефіцієнт (6,13).  

Серед сумісних житньо-тифонових посівів економічно доцільними для 

впровадження можна розглядати два типи агрофітоценозів, де два компоненти 

висіяні сумішшю насіння за норми висіву жита озимого і тифону по 75 % від 

норми висіву в одновидовому посіві та за смугового розміщення культур на 

площі з нормою висіву по 50 % від норми висіву в одновидовому посіві. При 

вирощуванні таких посівів отримано високий вихід кормових одиниць та 

прибутку з одиниці посівної площі (відповідно 2,72–2,78 т кормових одиниць/га 

і 3758–3774 грн/га) за рівня рентабельності 37,1–38,4 %. Біоенергетичний аналіз 

цих посівів свідчить, що рекомендувати до впровадження можна лише тип 

агрофітоценозу з смуговим розміщенням жита озимого та тифону за 

співвідношення компонентів по 50 % до одновидових посівів, де за найнижчих 

показників енергоємності сухої речовини (3167 Мдж/т) отримано найвищий 

серед сумішок енергетичний коефіцієнт (5,72). 

Польові експериментальні дослідження (1992–1995 рр.) щодо вивчення 

найбільш придатного видового і сортового складу підтримуючих культур, норм 

їх висіву та співвідношення компонентів на кормову і насіннєву продуктивність 

вики волохатої свідчать, що вирощування зернових культур у поєднанні з 
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викою волохатої було прибутковим у всіх досліджуваних варіантах (табл. 7.8, 

7.9). 

Найнижчі показники економіко-енергетичної ефективності при 

вирощуванні вико-тонконогових сумішок на зелений корм були сформовані за 

сівби пшениці озимої сорту Одеська напівкарликова (3,0 млн шт./га) сумісно з 

викою волохатою (1,0 млн шт./га), а на насіння – за сівби пшениці озимої сорту 

Альбатрос одеський (2,5 млн шт./га) та вики волохатої (2,0 млн шт./га). 

Серед вико-тритикалевих агрофітоценозів при вирощуванні на зелений 

корм найвищу урожайність зеленої маси (23,27 т/га), збір абсолютно сухої 

речовини (4,94 т/га) та кормових одиниць (4,36 т/га) сформували сумісні посіви 

тритикале озимого з викою волохатою за норми висіву 3,0 і 1,5 млн шт./га 

схожих насінин, які за високого прибутку (10196 грн/га) та найнижчої 

собівартості продукції (2661 грн/т кормових одиниць) забезпечили рівень 

рентабельності виробництва корму 87,9 % за енергетичного коефіцієнта 6,59. 

Вико-пшеничні агрофітоценози при вирощуванні на зелений корм 

найвищу урожайність зеленої маси (25,80 т/га), збір абсолютно сухої речовини 

(5,63 т/га) та кормових одиниць (4,77 т/га) сформували при використанні, як 

підтримуючої культури, високорослої пшениці озимої сорту Альбатрос 

одеський за норми висіву тонконогового і бобового компонентів 2,5 і 2,0 млн 

шт./га відповідно. Така сумішка за найвищого прибутку (11580 грн/га) та 

найнижчої собівартості продукції (2572 грн/т кормових одиниць) забезпечила 

рівень рентабельності виробництва корму 94,4 % за найвищих значень 

енергетичного коефіцієнта (7,12). 

В сумісних посівах вики волохатої з тонконоговими культурами на 

насіння, краще інших підтримуючих культур, потенціал врожайності було 

реалізовано тритикале озимим (2,02–2,27 т/га зерна), а найгірше – пшеницею 

озимою сорту Альбатрос одеський (1,53–1,94 т/га зерна). Разом з тим, кращі 

умови для розвитку рослин вики волохатої та формування урожайності її 

насіння склалися в сумісних посівах з пшеницею озимою сорту Одеська 

напівкарликова (0,77–1,08 т/га), а найгірші – в посівах з тритикале озимим 

(0,31–0,54 т/га).  



 
3
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Таблиця 7.8 

Вплив видового складу та норми висіву компонентів на економіко-енергетичну ефективність вирощування 

озимих вико-тонконогових агрофітоценозів на зелений корм, 1993–1995 рр.  

Видовий склад, 

норма висіву 

(млн шт./га) 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га Собі-

вартість 

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента- 

бель- 

ності, 

% 

Енерго-

ємність 

сухої 

речо- 

вини, 

МДж/т 

Енерге--

тичний 

коефі-

цієнт 
зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

Тритикале озиме (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
21,21 4,45 3,98 10933 12723 2747 8967 82,0 2859 6,40 

Тритикале озиме (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
23,27 4,94 4,36 11604 13739 2661 10196 87,9 2781 6,59 

Тритикале озиме (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
21,57 4,50 4,02 11232 12796 2794 8868 79,0 2844 6,50 

Тритикале озиме (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
23,09 4,86 4,30 11840 13654 2754 9660 81,6 2810 6,58 

Пшениця озима* (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
22,73 4,99 4,17 11249 13880 2698 9601 85,3 2781 6,75 

Пшениця озима* (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
24,92 5,41 4,58 11935 14810 2606 10965 91,9 2738 6,88 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
24,05 5,25 4,44 11635 14122 2620 10565 90,8 2690 7,05 

Пшениця озима* (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
25,80 5,63 4,77 12270 15004 2572 11580 94,4 2665 7,12 

Пшениця озима** (3,0) +  

вика волохата (1,0) 
20,43 4,45 3,76 10983 13223 2921 7817 71,2 2972 6,36 

Пшениця озима** (3,0) +  

вика волохата (1,5) 
22,57 4,97 4,16 11663 14276 2804 9137 78,3 2872 6,59 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (1,5) 
21,92 4,79 4,06 11388 13563 2805 8912 78,3 2832 6,74 

Пшениця озима** (2,5) +  

вика волохата (2,0) 
23,70 5,24 4,40 12026 14530 2733 9974 82,9 2773 6,89 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський; ** Пшениця озима сорту Одеська напівкарликова. 
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Таблиця 7.9 

Економіко-енергетична ефективність вирощування озимих вико-тонконогових сумішей на насіння 

залежно від виду підтримуючої культури та норми висіву насіння, 1993–1995 рр.  

Видовий склад,  

норма висіву  

(млн шт./га) 

Урожайність зерна, т/га Витрати на 1 га Собівар-

тість  

зерна, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рентабель- 

ності,  

% 

Енерго-

ємність  

зерна, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 
всього 

в тому числі 
коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 
тонконогові 

озимі 

вика 

волохата 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
2,33 2,02 0,31 11747 9342 5042 5427 46,2 4009 4,50 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
2,62 2,21 0,41 12812 9946 4890 7040 55,0 3796 4,76 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,73 2,26 0,47 12538 9609 4593 8524 68,0 3520 5,15 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,81 2,27 0,54 13458 10080 4789 8716 64,8 3587 5,06 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
2,52 1,73 0,79 12158 9963 4825 9726 80,0 3954 4,74 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
2,91 1,94 0,97 13293 10631 4568 12509 94,1 3653 5,13 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,71 1,87 0,84 12755 10011 4707 10691 83,8 3694 5,07 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,21 1,53 0,68 13273 10112 6006 5801 43,7 4576 4,09 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
2,92 2,05 0,87 12436 10218 4259 12504 100,6 3499 5,34 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
3,30 2,22 1,08 13563 10880 4110 15513 114,4 3297 5,69 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
2,93 2,01 0,92 12908 10151 4405 12550 97,2 3464 5,40 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,57 1,80 0,77 13522 10342 5262 8468 62,6 4024 4,65 

 

Примітка: * Пшениця озима сорту Альбатрос одеський; ** Пшениця озима сорту Одеська напівкарликова
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Найвищу урожайність насіння як вики волохатої (1,08 т/га), так і 

агрофітоценозу в цілому (3,30 т/га) було одержано в посівах при використанні, 

як підтримуючої культури, низькорослої пшениці озимої сорту Одеська 

напівкарликова за норми висіву тонконогового і бобового компонентів 3,0 і 

1,5 млн шт./га відповідно. Така сумішка за найвищого прибутку (15513 грн/га) 

та найнижчої собівартості продукції (4110 грн/т зерна) забезпечила рівень 

рентабельності зерновиробництва 114,4 % за найвищих значень енергетичного 

коефіцієнта (5,69). 

Таким чином, кращими озимими сумісними вико-тонконоговими 

посівами при вирощуванні на зелений корм для конвеєрного використання або 

насіння, де були сформовані найвищі показники економіко-енергетичної 

ефективності, та які можна рекомендувати до впровадження у виробництво: 

1. Вико-тритикалеві агрофітоценози найвищу урожайність зеленої маси 

(23,27 т/га), збір абсолютно сухої речовини (4,94 т/га) та кормових одиниць 

(4,36 т/га) формували за норми висіву 3,0 і 1,5 млн шт./га тонконогового і 

бобового компонентів відповідно. Такі посіви за високого прибутку з одиниці 

площі (10196 грн/га) та найнижчої собівартості продукції (2661 грн/т кормових 

одиниць) забезпечили рівень рентабельності виробництва зеленого корму 87,9 % 

за енергетичного коефіцієнта 6,59. 

2. Вико-пшеничні агрофітоценози найвищу урожайність зеленої маси 

(25,80 т/га), збір абсолютно сухої речовини (5,63 т/га) та кормових одиниць 

(4,77 т/га) формували при використанні, як підтримуючої культури, 

високорослої пшениці озимої сорту Альбатрос одеський за норми висіву 

тонконогового і бобового компонентів 2,5 і 2,0 млн шт./га відповідно. Така 

сумішка за найвищого прибутку (11580 грн/га) та найнижчої собівартості 

продукції (2572 грн/т кормових одиниць) забезпечила рівень рентабельності 

виробництва зеленого корму 94,4 % за найвищих значень енергетичного 

коефіцієнта (7,12). 

3. Найвищу урожайність насіння як вики волохатої (1,08 т/га), так і 

агрофітоценозу в цілому (3,30 т/га) було одержано в посівах при використанні, 

як підтримуючої культури, низькорослої пшениці озимої сорту Одеська
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напівкарликова за норми висіву тонконогового і бобового компонентів 3,0 і 

1,5 млн шт./га відповідно. Така сумішка за найвищого прибутку (15513 грн/га) 

та найнижчої собівартості продукції (4110 грн/т зерна) забезпечила рівень 

рентабельності зерновиробництва 114,4 % за найвищих значень енергетичного 

коефіцієнта (5,69). 

Дослідження впливу строків сівби на урожайність насіння вики волохатої 

при її вирощуванні в сумісних агрофітоценозах з пшеницею озимою (1996–

2000 рр.) показало низьку економічну ефективність як ранніх, так і пізніх 

строків сівби (табл. 7.10).  

Таблиця 7.10 

Вплив строку сівби на економіко-енергетичну ефективність вирощування 

насіння вики волохатої в сумісних агрофітоценозах з пшеницею озимою, 

 1996–2000 рр. 

Показники 
Строк сівби 

15 

 серпня 

25 

 серпня 

5 

 вересня 

15 

вересня 

25 

вересня 

5  

жовтня 

Урожайність зерна всього, т 1,60 1,83 2,12 2,11 1,69 1,27 

в тому числі:  
вики волохатої, т 0,31 0,42 0,52 0,50 0,37 0,28 

пшениці озимої, т 1,29 1,41 1,60 1,61 1,32 0,99 

Витрати на 1 га:  
коштів, грн 10298 10457 10658 10651 10360 10069 

сукупної енергії, МДж 10145 10291 10476 10469 10202 9935 

Собівартість зерна, грн/т 6436 5714 5027 5048 6130 7928 

Енергоємність зерна, МДж/т 6340 5624 4941 4962 6037 7823 

Умовний прибуток, грн/га 1834 4021 6422 6187 2846 -127 

Рівень рентабельності, % 17,8 38,5 60,3 58,1 27,5 -1,3 

Енергетичний коефіцієнт  2,92 3,31 3,77 3,75 3,08 2,37 

 

За результатами аналізу економіко-енергетичної ефективності впливу 

строків сівби на зернову продуктивність вико-пшеничних сумішок встановлено, 

що оптимальним для формування високої продуктивності посівів в середньому 

за роки досліджень був строк сівби з 5 по 15 вересня. Проведення сівби вико-

пшеничних агрофітоценозів в ці строки дозволило отримати найвищу 

урожайність зерна як сумішок (2,11–2,12 т/га), так і насіння вики волохатої 

(0,50–0,52 т/га) за найнижчої його собівартості (5027–5048 грн/т) та найвищого  
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прибутку з одиниці посівної площі (6187–6422 грн/га) та рівня рентабельності 

зерновиробництва (58,1–60,3 %) за енергетичного коефіцієнта 3,75–3,77. 

Зміщення строків сівби в бік більш ранніх зумовлювало недобір 0,28–

0,52 т/га зерна сумішки та недоотримання прибутку в сумі 2166–4588 грн/га при 

зниженні рівня рентабельності виробництва зерна на 21,8–42,5 відсоткові 

пункти, а  енергетичного коефіцієнта – до 2,92–3,31. 

Перенесення строку сівби вико-пшеничної сумішки на 10–20 днів 

відносно строку 15 вересня зумовлювало недобір врожайності 0,42–0,84 т/га 

зерна, підвищення собівартості та енергоємності одиниці продукції відповідно 

на 21,4–57,1 і 21,7–57,7 %, зниження прибутку з одиниці площі посіву і 

окупності грошово-матеріальних витрат, досягаючи збитків за сівби 5 жовтня в 

сумі 127 грн/га за рівня рентабельності зерновиробництва – 1,3 % та  

енергетичного коефіцієнта 2,37. 

Таким чином, проведення сівби вико-пшеничних агрофітоценозів 5–

15 вересня забезпечує найвищу урожайність зерна як сумішок (2,11–2,12 т/га), 

так і насіння вики волохатої (0,50–0,52 т/га) за найнижчої його собівартості 

(5027–5048 грн/т) та найвищого прибутку з одиниці посівної площі (6187–

6422 грн/га) та рівня рентабельності зерновиробництва 58,1–60,3 % за 

енергетичного коефіцієнта 3,75–3,77. 

Визначення впливу мінеральних добрив на зернову продуктивність 

озимих вико-пшеничних агрофітоценозів (1996–1998 рр.) свідчить про 

позитивну реакцію обох компонентів на внесення комплексних азотно-

фосфорно-калійних добрив (табл. 7.11).  

Економічний аналіз результатів вирощування вико-пшеничних сумішок 

свідчить, що економіко-енергетичні показники виробництва зерна на 

неудобреному фоні (контроль) були найнижчими, проте за найнижчої 

урожайності зерна (1,73 т/га) виробничі витрати окупалися вартістю продукції, 

забезпечуючи отримання прибутку 4236 грн/га за рівня рентабельності 51,1 % і 

енергетичного коефіцієнта 3,42, що може представляти певний інтерес для 

виробників з обмеженими можливостями інтенсифікації виробництва. 
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Таблиця 7.11 

Економіко-енергетична ефективність вирощування озимих вико-пшеничних сумісних посівів  

залежно від дози і строку внесення мінеральних добрив, 1996–1998 рр. 

 

Показники 

Доза добрив, кг/га д. р. 

Без добрив 

(контроль) 
P40 P40K40 N40P40K40 N40P60K40 

N40P60K40 

+ N20 
N60P60K40 N60P90K40 N60P90K60 N40P90K40 

Урожайність зерна, т/га 1,73 2,00 2,16 2,52 2,63 2,74 2,85 2,98 3,05 2,79 

у тому числі:  

вики волохатої, т/га 0,27 0,39 0,44 0,57 0,61 0,65 0,69 0,73 0,75 0,67 

пшениці озимої, т/га 1,46 1,61 1,72 1,95 2,02 2,09 2,16 2,25 2,30 2,12 

Витрати на 1 га:  

коштів, грн 8282 9757 10396 11463 12171 12790 12841 13882 14085 13229 

сукупної енергії, МДж 9348 10068 10503 11962 12285 14134 14162 14630 13717 12766 

Собівартість зерна, грн/т 4787 4878 4813 4549 4628 4668 4506 4658 4618 4742 

Енергоємність зерна, 

МДж/т: 
5403 5034 4862 4747 4671 5158 4969 4909 4497 4576 

 Умовний прибуток, грн/га 4236 5431 6180 8397 8695 9082 10037 10118 10505 9117 

Рівень  

рентабельності, % 
51,1 55,7 59,4 73,2 71,4 71,0 78,2 72,9 74,6 68,9 

Енергетичний коефіцієнт 3,42 3,68 3,81 3,91 3,98 3,61 3,74 3,79 4,14 4,07 
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Зазначимо, що збільшення доз добрив призводило до зростання зернової 

продуктивності обох культур, зниження собівартості та енергоємності одиниці 

продукції у більшості варіантів, підвищення прибутковості одиниці площі 

посіву, а також окупності грошово-матеріальних та енергетичних витрат. 

При вирощуванні вики волохатої на насіння в озимих вико-пшеничних 

агрофітоценозах найбільш економічно доцільним було внесення під основний 

обробіток ґрунту мінеральних добрив дозою N60P60K40, що зумовило одержання 

урожайності зерна сумішки 2,85 т/га (в т. ч. 0,69 т/га вики волохатої) та 

забезпечило найнижчу собівартість зерна (4506 грн/т), високий прибуток (10037 

грн/га) та найвищий рівень рентабельності зерновиробництва (78,2 %). 

З точки зору біоенергетичної ефективності при вирощуванні озимих 

вико-пшеничних агрофітоценозів найбільш доцільним було внесення 

мінеральних добрив дозою N60P90K60, що забезпечило не лише найвищу 

урожайність зерна сумішки (3,05 т/га) та компонентів (0,75 т/га – вики 

волохатої і 2,25 т/га – пшениці озимої) за найвищої прибутковості 

(10505 грн/га) та високого рівня рентабельності (74,6 %), але й накопичення 

врожаєм найбільших показників валової енергії (56771 МДж/га) за найвищого 

енергетичного коефіцієнта (4,14). 

Таким чином, серед варіантів, що можуть бути рекомендовані до 

впровадження, найбільш економічно доцільним при вирощуванні вики 

волохатої на насіння було внесення під основний обробіток ґрунту мінеральних 

добрив дозою N60P60K40, що зумовило одержання урожайності зерна сумішки 

2,85 т/га (0,69 т/га вики волохатої) та забезпечило найнижчу собівартість зерна 

(4506 грн/т), високий прибуток (10037 грн/га) та найвищий рівень 

рентабельності зерновиробництва (78,2 %) за енергетичного коефіцієнта 3,74. 

 

7.3 Економічна і біоенергетична ефективність вирощування ярих 

однорічних культур 

Економіко-енергетична ефективність вирощування ранніх ярих 

однорічних культур. В польовому виробництві кормів важливе значення має 

економічна і біоенергетична оцінка вирощування ранньовесняних сумішок на 
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зелений корм. Експериментальні дослідження добору видового складу та 

створення високопродуктивних ранніх ярих агрофітоценозів для конвеєрного 

надходження зеленої маси, проводили в 2009–2011 рр.  

Економіко-енергетичний аналіз ранніх ярих сумісних агрофітоценозів 

свідчить, що ефективність вирощування таких посівів істотно залежить від 

видового їх складу (табл. 7.12). Так, наприклад, вирощування сумішки ячменю 

ярого з горохом посівним (контроль) виявилося економічно недоцільним 

внаслідок як низької урожайності зеленої маси (12,9 т/га) та виходу кормових 

одиниць з одиниці площі (1,59 т/га), так і високого рівня витрат (8806 грн/га), 

зумовлених високою ваговою нормою висіву бобового компонента (близько 

400 кг/га), що мало низьку окупність вартістю отриманого врожаю і призводило 

до отримання збитків у сумі 856 грн/га або 0,10 грн в розрахунку на 1 грн 

виробничих витрат, підвищення енергоємності продукції та зниження 

окупності енерговитрат. Низькі показники ефективності вирощування зеленої 

маси (рівень рентабельності – 12,2 %, енергетичний коефіцієнт – 4,26), навіть за 

часткового заміщення (50 % вагової норми висіву) бобового компонента на 

капустяний, формувалися також і при вирощуванні трикомпонентної сумішки 

ячменю ярого з горохом посівним та редькою олійною. 

Вищу ефективність забезпечило вирощування сумішок тритикале ярого з 

викою ярою і редькою олійною у дво- та трикомпонентних сумішках, що 

зумовлювало підвищення як урожайності зеленої маси (на 0,48–2,46 т/га), так і 

виходу кормових одиниць (на 0,22–0,25 т/га) порівняно з ячмінно-гороховою 

сумішкою, сприяло підвищенню прибутку з одиниці площі до 1747–2453 грн/га та 

рівня рентабельності до 23,9–36,4 % за енергетичного коефіцієнта – 5,06–5,51. 

Серед ранніх ярих агрофітоценозів найкращі показники економіко-

енергетичної ефективності формувалися при вирощуванні дво- і 

трикомпонентних сумішок вівса посівного з викою ярою і редькою олійною, де 

при найвищій урожайності зеленої маси (16,74–19,72 т/га) та виході кормових 

одиниць (2,41–2,44 т/га) було отримано 4584–5175 грн/га умовного прибутку та 

досягнуто 61,4–73,7 % рівня рентабельності при найнижчій собівартості і 

енергоємності одиниці продукції за енергетичного коефіцієнта 6,34–6,88. 
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Таблиця 7.12 

Вплив видового складу компонентів на економіко-енергетичну ефективність вирощування ранньовесняних 

агрофітоценозів на зелений корм, 2009–2011 рр. 

 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га 
Собівар-

тість 

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

 грн/га 

Рівень  

рентабель- 

ності,  

% 

Енерго-

ємність  

сухої 

речовини,  

МДж/т 

Енерге- 

тичний 

коефіцієнт  
зеленої 

маси 

сухої 

 речовини 

кормових 

одиниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії,  

МДж 

Ячмінь + горох 12,29 2,17 1,59 8806 12141 5538 -856 -9,7 5595 3,15 

Ячмінь + горох 

+ редька олійна 
15,65 2,49 1,77 7887 10085 4456 963 12,2 4050 4,26 

Тритикале яре + 

вика яра 
13,37 2,44 1,81 7303 8921 4035 1747 23,9 3656 5,06 

Тритикале яре + 

редька олійна 
15,35 2,54 1,84 6747 8001 3667 2453 36,4 3150 5,51 

Тритикале яре + 

вика яра + 

редька олійна 

14,86 2,52 1,83 7083 8497 3870 2067 29,2 3372 5,32 

Овес + вика яра 16,74 3,15 2,41 7466 9254 3098 4584 61,4 2938 6,34 

Овес + редька 

олійна 
19,72 3,29 2,44 7025 8382 2879 5175 73,7 2548 6,88 

Овес + вика яра 

+ редька олійна 
18,51 3,21 2,41 7278 8806 3020 4772 65,6 2743 6,58 
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Зазначимо, що більшу ефективність при цьому серед ранніх ярих 

агрофітоценозів мали двокомпонентні сумішки тритикале ярого і вівса 

посівного з редькою олійною порівняно до інших сумішок у своїх групах, які за 

найвищої врожайності зеленої маси (15,35 і 19,72 т/га відповідно), найнижчої 

собівартості продукції (3667 і 2879 грн/т кормових одиниць) забезпечили 

отримання 2453 і 5175 грн/га умовного прибутку на гектар посіву за рівня 

рентабельності виробництва зеленого маси 36,4 і 73,7 % та енергетичного 

коефіцієнта 5,51 і 6,68 відповідно. 

Таким чином, за результатами економіко-енергетичного аналізу 

вирощування ранніх ярих сумішок, до впровадження у виробництво необхідно 

рекомендувати: 

1. Вирощування сумішок тритикале ярого з викою ярою і редькою 

олійною у дво- та трикомпонентних ранніх ярих сумішках зумовлює 

підвищення як урожайності зеленої маси (на 0,48–2,46 т/га), так і виходу 

кормових одиниць (на 0,22–0,25 т/га) порівняно з ячмінно-гороховою 

сумішкою, сприяє підвищенню умовного прибутку з одиниці площі до 1747–

2453 грн/га та рівня рентабельності до 23,9–36,4 % за енергетичного 

коефіцієнта – 5,06–5,51. 

2. Найвищі показники економіко-енергетичної ефективності серед ранніх 

ярих посівів формуються при вирощуванні дво- і трикомпонентних сумішок 

вівса посівного з викою ярою і редькою олійною, де за найвищої урожайності 

зеленої маси (16,74–19,72 т/га) та виходу кормових одиниць (2,41–2,44 т/га) 

отримано 4584–5175 грн/га умовного прибутку та досягнуто 61,4–73,7 % рівня 

рентабельності за енергетичного коефіцієнта 6,34–6,88. 

Дослідження впливу способу сівби і норми висіву на кормову і насіннєву 

продуктивність редьки олійної проводили в 2003–2005 рр. Аналіз ефективності 

вирощування редьки олійної на зелений корм (табл. 7.13) свідчить, що 

суцільний рядковий спосіб сівби (15 см) має істотну перевагу за усіма 

показниками економіко-енергетичної ефективності порівняно до широкорядних 

(45 і 60 см) способів.  
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Таблиця 7.13 

Економіко-енергетична ефективність вирощування редьки олійної на зелений корм 

залежно від способу сівби і норми висіву, 2003–2005 рр.  

 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

млн 

шт./га 

Збір з  1 га, т Витрати на 1 га Собівар-

тість  

кормових 

одиниць, 

грн./т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента- 

бель- 

ності, % 

 

Енерго-

ємність 

сухої 

речовини, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі- 

цієнт 

зеленої 

маси 

сухої 

речо-

вини 

кормових 

одиниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

1,0 23,06 3,11 1,89 7404 8335 3917 2046 27,6 2680 6,33 

2,0 27,41 3,76 2,29 8100 9333 3537 3350 41,4 2482 6,84 

3,0 26,00 3,59 2,19 8129 9335 3712 2821 34,7 2600 6,53 

4,0 24,11 3,35 2,05 8101 9252 3952 2149 26,5 2762 6,14 

Широкорядний, 

45 см 

0,5 18,02 2,34 1,42 6661 7147 4691 439 6,6 3054 5,56 

0,75 22,47 2,99 1,82 7225 7989 3970 1875 25,9 2672 6,35 

1,0 21,45 2,92 1,78 7155 7956 4020 1745 24,4 2725 6,23 

Широкорядний, 

60 см 

0,5 16,55 2,18 1,33 6398 6696 4811 252 3,9 3072 5,52 

0,75 19,71 2,64 1,61 6812 7307 4231 1238 18,2 2768 6,13 

1,0 19,23 2,60 1,59 6805 7311 4280 1145 16,8 2812 6,04 
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Таблиця 7.14 

Вплив способу сівби і норми висіву на економіко-енергетичну ефективність вирощування редьки олійної 

на насіння, 2003–2005 рр. 

 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

млн 

шт./га 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Витрати на 1 га 
Собівартість 

насіння, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рентабель- 

ності, 

% 

Енерго-

ємність 

насіння, 

МДж/т 

Енерге- 

тичний 

коефіцієнт 
коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

Суцільний 

рядковий, 15 см 

1,0 0,90 10537 8262 11707 4088 38,8 9180 1,89 

2,0 1,14 10895 8623 9557 7630 70,0 7564 2,30 

3,0 1,05 11025 8775 10500 6038 54,8 8357 2,08 

4,0 0,78 11030 8811 14140 1645 14,9 11297 1,54 

Широкорядний, 

45 см 

0,5 1,06 8923 6725 8418 8302 93,0 6344 2,74 

0,75 1,24 9096 6892 7335 11054 121,5 5558 3,13 

1,0 1,03 8998 6810 8736 7739 86,0 6612 2,63 

Широкорядний, 

60 см 

0,5 0,95 8818 6637 9282 6620 75,1 6986 2,49 

0,75 1,08 8956 6772 8293 8594 96,0 6270 2,77 

1,0 0,78 8796 6633 11277 3879 44,1 8504 2,04 
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Застосування даного способу порівняно до широкорядного (60 см) 

забезпечувало приріст урожайності зеленої маси до 17,0–39,1 % при зборі 1,89–

2,29 т кормових одиниць/га, підвищенні прибутковості з 252–1238 до 2046–

3350 грн/га, рівня рентабельності – з 3,9–18,2 до 26,5–41,4 %, а коефіцієнта 

енергетичної ефективності – з 5,52–6,13 до 6,14–6,84. 

Аналіз норм висіву свідчить, що оптимальною при вирощуванні редьки 

олійної на зелений корм за суцільного способу сівби (15 см) є норма висіву 

2,0 млн шт./га, яка забезпечує найвищий збір як зеленої маси (27,41 т/га), так і 

кормових одиниць (2,29 т/га) та за істотно вищих виробничих витрат 

(8100 грн/га), зумовлює одержання найнижчої собівартості (3537 грн/т 

кормових одиниць) і енергоємності продукції (2482 МДж/т сухої речовини), 

отримання найбільшого умовного прибутку на одиницю площі посіву 

(3350 грн/га) за вищих показників рівня рентабельності (41,4 %) і окупності 

енергетичних витрат (6,84). 

Аналіз ефективності вирощування редьки олійної на насіння свідчить, що 

найвищі показники урожайності насіння (1,03–1,24 т/га), прибутковості з 

одиниці посівної площі (7739–11054 грн/га), рівня рентабельності виробництва 

(86,0–121,5 %) та енергетичного коефіцієнта (до 2,77–3,13) було отримано за 

вирощування культури в широкорядних посівах з шириною міжрядь 45 см (див. 

табл. 7.14). Широкорядний спосіб сівби при цьому забезпечує економію, 

щонайменше на 20–25 % виробничих витрат на одиницю площі посіву, що при 

високій окупності витрат дозволяє отримувати менш енергоємну продукцію. 

Серед досліджуваних норм висіву культури при вирощуванні на насіння 

оптимальною була норма 0,75 млн шт./га за широкорядного (45 см) способу 

сівби, де отримано найвищу урожайність насіння (1,24 т/га), найнижчу 

собівартість та енергоємність продукції (відповідно 7335 грн/т і 5558 МДж/т), 

що дозволило досягти найвищих показників рівня рентабельності (121,5 %) та 

енергетичного коефіцієнта (3,13) за максимальної прибутковості одиниці 

посівної площі (11054 грн/га). 
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Таким чином, за результатами економіко-енергетичного аналізу 

вирощування редьки олійної, до впровадження у виробництво доцільно 

рекомендувати: 

1. Вирощування редьки олійної на зелений корм за суцільного способу 

сівби (15 см) з нормою висіву 2,0 млн шт./га забезпечує найвищу урожайність 

зеленої маси (27,41 т/га) і збір кормових одиниць (2,29 т/га) та найнижчу 

собівартість (3537 грн/т кормових одиниць) і енергоємність продукції (2482 

МДж/т сухої речовини) за найвищих показників рівня рентабельності (41,4 %) і 

окупності енергетичних витрат (6,84). 

2. Найвищі показники урожайності насіння редьки олійної (1,24 т/га), 

прибутковості з одиниці посівної площі (11054 грн/га), рівня рентабельності 

виробництва (121,5 %) та енергетичного коефіцієнта (3,13) було отримано за 

вирощування культури широкорядним (45 см) способом з нормою висіву 

0,75 млн шт./га. 

Економіко-енергетична ефективність вирощування пізніх ярих 

однорічних культур. Дослідження ефективності вирощування сумісних 

агрофітоценозів кукурудзи з амарантом волотистим на зелений корм 

здійснювали в 2004–2006 рр. За результатами економічного аналізу найбільшу 

ефективність за показниками виходу кормових одиниць (6,3 т/га), умовного 

прибутку з одиниці посівної площі (17743 грн/га) та собівартості одиниці 

продукції (2184 грн/т кормових одиниць) за найвищої рентабельності 

виробництва зеленого корму (129,0 %) забезпечив одновидовий посів 

кукурудзи (контроль 1) (табл. 7.15).  

Вирощування амаранту волотистого в одновидовому посіві (контроль 2) 

при цьому, навпаки, було найменш вигідним як в економічному відношенні, так 

і окупності затраченої енергії.  

Аналіз економіко-енергетичної ефективності сумісних агрофітоценозів 

свідчить, що за певного розміщення компонентів сумісні посіви кукурудзи з 

амарантом забезпечують практично таку ж урожайність зеленої маси, як і 

одновидові її посіви, але завдяки вмісту високобілкового компонента, суттєво 

збільшують збір протеїну з кожного гектара. 



 
3
6
7
 

 

 

 

 

Таблиця 7.15 

Економіко-енергетична ефективність вирощування одновидових і сумісних агрофітоценозів  

кукурудзи і амаранту залежно від співвідношення компонентів та їх розміщення на площі, 2004–2006 рр. 

 
Співвідношення 

компонентів, %  від 

одновидових посівів Спосіб 

розмі-

щення 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га 

 
Собівар- 

тість  

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента- 

бельно- 

сті, % 

Енерго-

ємність 

сухої 

речо-

вини, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі-

цієнт 
куку-

рудза 

ама-

рант 
всього 

зеленої 

маси 

сухої 

речо-

вини 

кормо-

вих 

оди- 

ниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж/га 

100 – 100 – 37,2 7,4 6,3 13757 14543 2184 17743 129,0 1965 8,88 

– 100 100 – 27,6 5,0 3,6 11303 10267 3140 6697 59,2 2053 8,63 

50 50 100 
в один 

ряд 
29,1 5,6 4,5 12147 11676 2699 10353 85,2 2085 8,42 

50 50 100 1:1 31,1 5,9 4,7 12379 12040 2634 11121 89,8 2041 8,60 

33,5 66,5 100 1:2 30,2 5,8 4,5 12054 11695 2679 10446 86,7 2016 8,73 

66,5 33,5 100 2:1 33,2 6,4 5,3 12844 12872 2423 13656 106,3 2011 8,71 

79 46 125 2:1 37,6 7,3 5,9 13684 13046 2319 15816 115,6 1787 9,81 

100 50 150 
амарант 

суцільно 
34,6 6,6 5,4 13781 12196 2552 13219 95,9 1848 9,48 
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Найвищу урожайність зеленої маси (37,6 т/га), високі показники виходу 

кормових одиниць (5,9 т/га) та умовного прибутку (15816 грн/га) за рівня 

рентабельності 115,6 % і найвищої окупності затраченої енергії (енергетичний 

коефіцієнт 9,81) забезпечують сумісні посіви при чергуванні двох рядків 

кукурудзи з одним рядком амаранту за загущення рослин в кожному рядку на 

12,5 % відносно одновидових посівів (за загальної норми висіву компонентів 

125 %). 

Вивчення впливу видового складу на ефективність вирощування пізніх 

ярих сумісних агрофітоценозів проводили протягом 2009–2011 рр. За даними 

економіко-енергетичного аналізу вирощування таких посівів можна зробити 

висновок про їх високу ефективність, з дещо нижчою ефективністю 

вирощування одновидового посіву амаранту волотистого (контроль), де рівень 

рентабельності (77,6 %) був на 77,6–124,0 відсоткові пункти нижчий порівняно 

до інших пізніх ярих агрофітоценозів (табл. 7.16). 

Одновидові посіви кукурудзи (контроль) при цьому за економіко-

енергетичними показниками (рівень рентабельності – 169,7 % та енергетичний 

коефіцієнт – 10,32) поступалися сумарній ефективності вирощування 

одновидових посівів соргових культур за їх двоукісного використання. 

За результатами досліджень встановлено, що серед сумісних 

агрофітоценозів за одноукісного використання найвищу урожайність зеленої 

маси (42,4 т/га) і вихід кормових одиниць (6,9 т/га) за найвищих показників 

рівня рентабельності (155,2 %) і енергетичного коефіцієнта (10,68) сформував 

посів кукурудзи з амарантом волотистим.  

За двоукісного використання сумісних агрофітоценозів найвищу 

урожайність зеленої маси (48,7–51,1 т/га), вихід кормових одиниць (7,7–8,4 т/га) 

за найнижчих показників собівартості продукції (1699–1826 грн/т кормових 

одиниць) та найвищих показників рівня рентабельності виробництва (173,8–

194,2 %) і енергетичного коефіцієнта (11,85–12,03) забезпечили сумісні посіви 

сорго цукрового і сорго-суданкового гібрида з амарантом волотистим. 
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Таблиця 7.16 

Вплив видового складу на економіко-енергетичну ефективність вирощування пізніх ярих агрофітоценозів,  

2009–2011 рр. 

 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га 
Собівар-

тість  

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га  

Рівень 

рента- 

бельно-

сті, % 

Енерго-

ємність  

сухої 

речовини,  

МДж/т 

Енерге-

тичний  

коефі- 

цієнт  

зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

кормових  

одиниць 

коштів, 

грн  

сукупної 

енергії, 

МДж 

Кукурудза 39,7 7,7 7,2 13309 13040 1854 22591 169,7 1691 10,32 

Сорго цукрове 45,8 8,8 8,2 13834 13533 1697 26916 194,6 1541 11,71 

Сорго-суданковий гібрид 50,9 10,7 8,6 14326 15771 1658 28874 201,6 1481 12,09 

Амарант 34,0 6,1 4,0 11316 9773 2815 8784 77,6 1592 11,13 

Кукурудза + амарант 42,4 8,0 6,9 13498 13044 1959 20952 155,2 1641 10,68 

Сорго цукрове + амарант 48,7 9,2 7,7 14097 13884 1826 24503 173,8 1516 11,85 

Сорго-суданковий гібрид 

+ амарант 
51,1 10,1 8,4 14292 15023 1699 27758 194,2 1485 12,03 
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Таким чином, посіви кукурудзи з амарантом волотистим за одноукісного 

використання та сорго цукрового і сорго-суданкового гібрида з амарантом 

волотистим за їх двоукісного використання мають високу економіко-

енергетичну доцільність впровадження у виробництво. 

Дослідження ефективності мінерального удобрення посівів за 

інтенсивного використання ріллі та отримання трьох урожаїв зеленого корму на 

рік проводили в 1992–1994 рр. (табл. 7.17). За результатами досліджень 

економіко-енергетичної ефективності вирощування жита озимого та 

післяукісного посіву кукурудзи з суданською травою на зелений корм 

встановлено, що в сучасних умовах істотного подорожчання засобів хімізації 

сільського господарства застосування мінеральних добрив не завжди 

окупається вартістю отриманих приростів урожайності, що при загальному 

підвищенні продуктивності гектару землі супроводжується зниженням 

вартісних показників економічної ефективності виробництва. 

Зазначимо, що вирощування жита озимого та післяукісного сумісного 

посіву кукурудзи з суданською травою без застосування мінеральних добрив 

(контроль) потребувало 13224 грн виробничих витрат, що за сумарної 

врожайності 40,2 т/га зеленої маси (6,55 т кормових одиниць/га) і найвищого 

рівня рентабельності 147,7 % та енергетичного коефіцієнта 7,59 сприяло 

формуванню найнижчих показників собівартості та енергоємності продукції. 

Разом з тим, у виробництві велике значення має величина прибутку, який 

можна отримати від вирощування культури, тому контрольний варіант не може 

розглядатися як ефективний, оскільки він за прибутковістю на 19,2–61,1 % 

поступався решті посівів, де застосовували внесення мінеральних добрив.  

Серед усіх фонів мінерального живлення найбільш ефективними за 

показниками умовного прибутку з одиниці площі посіву (31579–31724 грн/га) 

визначено варіанти N120P60K60 і N120P90K60, які забезпечували за вегетаційний 

період формування сумарної врожайності зеленої маси на рівні 70,14–71,98 т/га 

(11,08–11,33 т/га кормових одиниць) і отримання 1,27–1,33 грн умовного 

прибутку в розрахунку на 1 грн грошово-матеріальних витрат за рівня 

енергетичного коефіцієнта 6,45–6,48. 
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Таблиця 7.17 

Економіко-енергетична ефективність вирощування агрофітоценозів жита озимого та післяукісного посіву  

кукурудзи з суданською травою на зелений корм залежно від мінеральних добрив, 1992–1994 рр. 

 

Доза добрив, 

кг/га д.р. 

Збір з 1 га, т Витрати на 1 га Собівар-

тість 

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента- 

бельності, 

% 

Енерго-

ємність 

сухої 

речовини, 

МДж/т 

Енерге-

тичний 

коефі- 

цієнт 

зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

коштів, 

грн 

сукупної 

енергії, 

МДж 

Без добрив 

(контроль) 
40,20 7,79 6,55 13224 18442 2019 19526 147,7 2367 7,59 

N40P40К40 51,51 10,02 8,44 18021 25521 2135 24179 134,2 2547 7,06 

N60P60К60 58,39 11,32 9,51 20549 29264 2161 27001 131,4 2585 6,95 

N90P60К60 65,18 12,40 10,39 22113 33182 2128 29837 134,9 2676 6,71 

N120P60К60 70,14 13,19 11,08 23821 36754 2150 31579 132,6 2786 6,45 

N120P90К60 71,98 13,56 11,33 24926 37585 2200 31724 127,3 2772 6,48 

N90P90К60 + N30 70,37 13,32 11,09 24761 37329 2233 30689 123,9 2802 6,41 

N90P60К60 + N30Р30 71,05 13,40 11,16 24842 37431 2226 30958 124,6 2793 6,43 

N60P60К60 + N60Р30 71,08 13,32 11,04 24845 37333 2250 30355 122,2 2803 6,40 
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Разом з тим, для раціонального використання коштів та ефективного 

енергоощадження за інтенсивного використання ріллі та отримання трьох 

урожаїв на рік з однієї площі, доцільним є одноразове внесення мінеральних 

добрив дозою N90P60K60, що забезпечує сумарну урожайність зеленої маси 

65,18 т/га жита озимого і післяукісної сумішки, збір 10,39 т/га кормових 

одиниць за найнижчих показників собівартості продукції (2128 грн/т кормових 

одиниць), найвищого рівня рентабельності виробництва (134,9 %) та високого 

енергетичного коефіцієнта (6,71).  

За результатами економіко-енергетичних досліджень ефективності 

вирощування однорічних кормових культур, представлених у розділі 7 можна 

зробити наступні висновки: 

1. Підвищення кормової, зернової або насіннєвої продуктивності і  

економіко-енергетичної ефективності вирощування однорічних кормових 

культур при застосуванні факторів інтенсифікації виробництва відбувається як 

за рахунок науково обґрунтованого добору видів рослин та створення 

високопродуктивних агрофітоценозів, так і оптимізації елементів технології їх 

вирощування.  

2. Сівба амаранту за ширини міжрядь 45 см з нормою висіву 1,25 кг/га на 

зелений корм забезпечує врожайність зеленої маси 28,02 т/га, отримання 

найнижчих показників собівартості кормових одиниць (2927 грн/т) і 

енергоємності сухої речовини (2193 МДж/т) та найвищий прибуток з одиниці 

площі (7712 грн/га) за рівня рентабельності 70,8 % і енергетичного коефіцієнта 

8,08. 

Найвищу урожайність зерна амаранту волотистого (1,77 т/га) забезпечує 

сівба широкорядним (45 см) способом з нормою висіву насіння 1,0 кг/га за 

найнижчих показників його собівартості (7773 грн/т), найвищого прибутку на 

одиницю площі (39341 грн/га), рівня рентабельності 285,9 % та енергетичного 

коефіцієнта 2,95. 

3. За двоукісного використання посівів амаранту волотистого проведення 

основного та отавного укосів у фазі початку цвітіння з висотою скошування 
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рослин 15 см забезпечує найбільш рівномірний розподіл  корму за укосами та 

сумарну урожайність зеленої маси 34,9 т/га,  вихід кормових одиниць 4,09 т/га, 

прибуток – 7642 грн/га, рівень рентабельності – 59,7 % за енергетичного 

коефіцієнта  6,58. 

4. При вирощуванні амаранту волотистого на корм застосування азотно-

фосфорного (N60P60) і повного (N60P60К30) удобрення забезпечує високий рівень 

урожайності зеленої маси (28,0–28,5 т/га) та збір кормових одиниць (3,82–

3,95 т/га), що зумовлює вищі показники собівартості одиниці продукції (3089–

3146 грн/т кормових одиниць) за високого рівня прибутку (7300–7323 грн/га) і 

рівня рентабельності виробництва 58,9–61,9 %. 

Застосування азотно-фосфорного (N60P60) і повного (N60P60К30) удобрення 

при вирощуванні амаранту волотистого на зерно забезпечує урожайність зерна 

1,27–1,33 т/га і найвищі показники умовного прибутку (27326–28400 грн/га) за 

рівня рентабельності 247,0–253,6 %.  

5. Найвищу врожайність зерна (1,30 т/га) амаранту волотистого, 

найнижчу собівартість (10440 грн/т зерна) та енергоємність одиниці продукції 

(7194 МДж/т зерна), найвищий прибуток в розрахунку на одиницю площі 

посіву (25428 грн/га) та затрачену гривню (187,4 % рівня рентабельності) і 

енергетичного коефіцієнта (2,24) забезпечує здійснення збирання зерна 

амаранту волотистого у фазі повної стиглості зерна в нижній і середній 

частинах волоті основного суцвіття. 

6. При вирощуванні озимих тонконогово-капустяних сумісних посівів за 

смугового розміщення жита озимого та тифону і співвідношення компонентів 

по 50 % до одновидових посівів забезпечує високий вихід кормових одиниць 

(2,72 т/га) і прибутку з одиниці посівної площі (3774 грн/га) при рівні 

рентабельності 38,4 %, за найнижчих показників енергоємності сухої речовини 

(3167 Мдж/т) та енергетичного коефіцієнта 5,72. 

7. Озимі вико-тритикалеві агрофітоценози найвищу урожайність зеленої 

маси (23,27 т/га), збір кормових одиниць (4,36 т/га) формують за норми висіву 

3,0 і 1,5 млн шт./га тонконогового і бобового компонентів за високого прибутку 



 

374 

 

 

з одиниці площі (10196 грн/га) та найнижчої собівартості продукції (2661 грн/т 

кормових одиниць), забезпечують рівень рентабельності виробництва зеленого 

корму 87,9 % за енергетичного коефіцієнта 6,59. 

Вико-пшеничні озимі агрофітоценози найвищу урожайність зеленої маси 

(25,80 т/га), збір кормових одиниць (4,77 т/га) формують при використанні, як 

підтримуючої культури, високорослої пшениці озимої сорту Альбатрос 

одеський за норми висіву тонконогового і бобового компонентів 2,5 і 2,0 млн 

шт./га відповідно. Така сумішка за найвищого прибутку (11580 грн/га) та 

найнижчої собівартості продукції (2572 грн/т кормових одиниць) забезпечує 

рівень рентабельності виробництва зеленого корму 94,4 % за найвищих значень 

енергетичного коефіцієнта (7,12). 

Найвища урожайність насіння як вики волохатої (1,08 т/га), так і 

агрофітоценозу в цілому (3,30 т/га) формується в посівах при використанні, як 

підтримуючої культури, низькорослої пшениці озимої сорту Одеська 

напівкарликова за норми висіву тонконогового і бобового компонентів 3,0 і 

1,5 млн шт./га відповідно. Така сумішка за найвищого прибутку (15513 грн/га) 

та найнижчої собівартості продукції (4110 грн/т зерна) забезпечує рівень 

рентабельності зерновиробництва 114,4 % за найвищих значень енергетичного 

коефіцієнта (5,69). 

8. Проведення сівби озимих вико-пшеничних агрофітоценозів 5–15 

вересня забезпечує найвищу урожайність зерна як сумішок (2,11–2,12 т/га), так 

і насіння вики волохатої (0,50–0,52 т/га) за найнижчої його собівартості (5027–

5048 грн/т) та найвищого прибутку з одиниці посівної площі (6187–6422 грн/га) 

та рівня рентабельності зерновиробництва 58,1–60,3 % за енергетичного 

коефіцієнта 3,75–3,77. 

9. Найбільш економічно доцільним при вирощуванні вики волохатої на 

насіння є внесення під основний обробіток ґрунту мінеральних добрив дозою 

N60P60K40, що зумовлює одержання урожайності зерна сумішки 2,85 т/га (0,69 

т/га вики волохатої) та забезпечує найнижчу собівартість зерна (4506 грн/т), 
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високий прибуток (10037 грн/га) та найвищий рівень рентабельності 

зерновиробництва (78,2 %) за енергетичного коефіцієнта 3,74. 

10. Вирощування в ранніх ярих сумішках тритикале ярого з викою ярою і 

редькою олійною у дво- та трикомпонентних агрофітоценозах зумовлює 

підвищення як урожайності зеленої маси (на 0,48–2,46 т/га), так і вихід  

кормових одиниць (на 0,22–0,25 т/га) порівняно з ячмінно-гороховою 

сумішкою, сприяє підвищенню умовного прибутку з одиниці площі до 1747–

2453 грн/га та рівня рентабельності до 23,9–36,4 % за енергетичного 

коефіцієнта – 5,06–5,51. 

Найвищі показники економіко-енергетичної ефективності серед ранніх 

ярих посівів формуються при вирощуванні дво- і трикомпонентних сумішок 

вівса посівного з викою ярою і редькою олійною, де за найвищої урожайності 

зеленої маси (16,74–19,72 т/га) та виходу кормових одиниць (2,41–2,44 т/га) 

отримано 4584–5175 грн/га умовного прибутку та досягнуто 61,4–73,7 % рівня 

рентабельності за енергетичного коефіцієнта 6,34–6,88. 

11. Вирощування редьки олійної на зелений корм за суцільного способу 

сівби (15 см) з нормою висіву 2,0 млн шт./га забезпечує найвищу урожайність 

зеленої маси (27,41 т/га) і збір кормових одиниць (2,29 т/га) за найнижчої 

собівартості (3537 грн/т кормових одиниць) і енергоємності продукції (2482 

МДж/т сухої речовини) та найвищих показників рівня рентабельності (41,4 %) і 

окупності енергетичних витрат (6,84). 

Найвищі показники урожайності насіння редьки олійної (1,24 т/га), 

прибутковості з одиниці посівної площі (11054 грн/га), рівня рентабельності 

виробництва (121,5 %) та енергетичного коефіцієнта (3,13) отримано за 

вирощування культури широкорядним (45 см) способом з нормою висіву 

0,75 млн шт./га. 

12. Пізні ярі агрофітоценози найвищу урожайність зеленої маси 

(37,6 т/га), високі показники виходу кормових одиниць (5,9 т/га) та умовного 

прибутку (15816 грн/га) за рівня рентабельності 115,6 % і найвищої окупності 

затраченої енергії (енергетичний коефіцієнт 9,81) забезпечують при чергуванні 
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двох рядків кукурудзи з одним рядком амаранту за загущення рослин в 

кожному рядку на 12,5 % відносно одновидових посівів (за загальної норми 

висіву компонентів 125 %). 

13. За одноукісного використання пізніх ярих агрофітоценозів найвища 

урожайність зеленої маси (42,4 т/га) і вихід кормових одиниць (6,9 т/га) за 

найвищих показників рівня рентабельності (155,2 %) і енергетичного 

коефіцієнта (10,68) формується за сумісного вирощування кукурудзи з 

амарантом волотистим.  

За двоукісного використання пізніх ярих агрофітоценозів найвищу 

урожайність зеленої маси (48,7–51,1 т/га), вихід кормових одиниць (7,7–8,4 

т/га) за найнижчих показників собівартості продукції (1699–1826 грн/т 

кормових одиниць) та найвищих показників рівня рентабельності виробництва 

(173,8–194,2 %) і енергетичного коефіцієнта (11,85–12,03) забезпечують сумісні 

посіви сорго цукрового та сорго-суданкового гібрида з амарантом волотистим. 

14. За інтенсивного використання ріллі та отримання трьох урожаїв 

зеленого корму на рік з однієї площі та ефективного ресурсо- і 

енергоощадження, доцільним є внесення мінеральних добрив дозою N90P60K60, 

що забезпечує сумарну урожайність зеленої маси 65,18 т/га жита озимого і 

післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою, збір 10,39 т/га кормових 

одиниць за найнижчих показників собівартості продукції (2128 грн/т кормових 

одиниць), найвищого рівня рентабельності виробництва (134,9 %) та високого 

енергетичного коефіцієнта (6,71).  
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РОЗДІЛ 8 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРИЙОМІВ 

ВИРОЩУВАННЯ ОДНОРІЧНИХ КУЛЬТУР 

 

Виробничу перевірку розроблених технологічних прийомів вирощування 

однорічних культур проводили в Ерастівській дослідній станції Державної 

установи Інститут зернових культур.  

За результатами експериментальних досліджень щодо впливу строків 

сівби на насіннєву продуктивність вики волохатої проведено виробничу 

перевірку в 2000/2001 і 2001/2002 рр. у прифермській кормовій сівозміні 

Ерастівської дослідної станції на площі 5,7 і 8,2 га відповідно. 

Попередником пшенично-викових агрофітоценозів була трикомпонентна 

яра сумішка вівса з викою ярою і редькою олійною. У досліді застосовували 

фонове внесення повного мінерального добрива дозою N40P40K40. Вику 

волохату сорту Полтавська 77 висівали сумісно з пшеницею озимою сорту 

Одеська напівкарликова з нормою висіву 1,5 і 3,0 млн шт./га схожого насіння 

бобового і тонконогового компонентів відповідно. Озимі сумішки висівали в 

три строки: ранній (5 вересня) і оптимальні (15 і 25 вересня) для сівби озимої 

пшениці. 

Збирання врожаю насіння сумішок проводили роздільним способом при 

побурінні на рослинах вики волохатої бобів нижнього і середнього ярусів (65–

75 %). Підбирання і обмолот валків здійснювали після їх висихання у ранкові 

години для зменшення втрат насіння.  

Сівбу пшенично-викових сумішок у 2000 і 2001 рр. провели 5, 15 і 25 

вересня відповідно. При цьому запаси продуктивної вологи в шарах ґрунту 0–

10 і 0–100 см під час сівби озимих агрофітоценозів становили відповідно 8,5 (15 

вересня)–17,8 (25 вересня); 82,6 мм та 6,5 (5 вересня)–10,2 (25 вересня); 

54,2 мм, їх було достатньо для одержання дружних сходів та належного росту і 

розвитку рослин обох озимих компонентів у період осінньої вегетації посівів.  
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Запаси продуктивної вологи в 0–100 см шарі ґрунту на час поновлення 

весняної вегетації в 2001 і 2002 рр. становили відповідно 147,8 і 86,5 мм. 

Кількість атмосферних опадів в період поновлення весняної вегетації рослин – 

повна стиглість насіння бобового компонента у 2001 і 2002 рр. становила 108,6 

і 93,2 % від багаторічних показників та дорівнювала 210,1 і 180,3 мм 

відповідно, що зумовлювало формування продуктивності озимих посівів за 

різних умов зволоження. 

Результати досліджень свідчать, що більш доцільним для одержання 

насіння вики волохатої є її сівба в сумішках з низькорослою пшеницею озимою 

сорту Одеська напівкарликова 5 і 15 вересня (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Вплив строку сівби на урожайність насіння пшенично-викових сумішей в 

умовах виробництва, т/га 

Строк 

сівби 

2001 р. 2002 р. Середнє 

суміш 

всього 

вика 

волохата 

суміш 

всього 

вика 

волохата 

суміш 

всього 

вика 

волохата 

5 вересня 2,82 0,58 2,36 0,33 2,60 0,46 

15 вересня 2,93 0,61 2,50 0,35 2,72 0,48 

25 вересня 3,06 0,60 2,51 0,30 2,79 0,45 

 

Зазначимо, що залежно від строку сівби та умов зволоження урожайність 

насіння як сумішки, так і бобового компонента істотно змінювалась від 2,36–

2,51 т/га (вики волохатої 0,30–0,35 т/га) у посушливих умовах вегетації 

(2001/2002 рр.) до 2,82–3,06 т/га (вики волохатої 0,58–0,61 т/га) – в умовах 

сприятливого зволоження (2000/2001 рр.).  

Підвищення урожайності озимої пшенично-викової сумішки від 5 до 25 

вересня більшою мірою відбувалося за рахунок підвищення урожайності зерна 

тонконогового компонента.  

Найвищу, в середньому за два роки, урожайність насіння вики волохатої 

(0,46–0,48 т/га) при урожайності пшенично-викової сумішки 2,60–2,72 т/га було 

отримано за їх сівби 5 і 15 вересня. 
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Таким чином, сівбу озимих пшенично-викових агрофітоценозів для 

одержання високої насіннєвої продуктивності вики волохатої в умовах 

північного Степу України доцільно здійснювати в період від 5 до 15 вересня.  

Виробничу перевірку результатів експериментальних досліджень впливу 

способу сівби і норми висіву на кормову і насіннєву продуктивність редьки 

олійної проведено у 2006–2007 рр. в прифермській кормовій сівозміні на площі 

4,5 і 5,7 га відповідно. 

Попередником ранніх ярих агрофітоценозів була пшениця озима на зерно. 

Мінеральні добрива N40P40K40 вносили під передпосівну культивацію. До схеми 

дослідів були включені суцільні (15 см) рядкові і широкорядні (45 см) посіви 

редьки олійної сорту Райдуга. Норми висіву суцільних посівів на зелений корм 

становили 1,0–3,0 млн шт./га схожих насінин з інтервалом 1,0 млн шт./га, а 

широкорядних – 0,5–1,0 млн шт./га з інтервалом 0,25 млн шт./га. Пловину 

площі виробничого досліду сіяли на зелений корм, а іншу – на насіння. 

Облік і збирання врожаю зеленої маси редьки олійної здійснювали у фазі 

цвітіння її рослин. Збирання врожаю насіння культури проводили роздільним 

способом. Скошували травостої на звал при побурінні 75% стручків нижнього і 

середнього ярусів, а підбирання і обмолот здійснювали після висихання валків 

у ранкові години  для зменшення втрат насіння. 

Редьку олійну в 2006 і 2007 рр. сіяли на початку весняно-польових робіт 

відповідно 5 і 8 квітня. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту за 

сівби капустяної культури змінювались від 124,5 (2007 р.) до 158,2 мм (2006 р.). 

Кількість атмосферних опадів в періоди сходи – фаза цвітіння та сходи – повна 

стиглість насіння у 2006 і 2007 рр. становила відповідно 81,0 і 133,8 мм та 88,8 і 

160,5 мм, або 83,4 і 84,6 % та 90,3 і 101,5 % від багаторічних показників. 

Результати виробничої перевірки підтвердили доцільність вирощування 

редьки олійної як на зелений корм, так і насіння в умовах природного 

зволоження північного Степу (табл. 8.2). 

Найвищу урожайність зеленої маси (31,84 т/га), в середньому за два роки, 

забезпечив травостій редьки олійної за сівби суцільним рядковим способом 

(15 см) за норми висіву 2,0 млн шт./га. Зменшення (до 1,0 млн шт./га) або 
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збільшення (до 3,0 млн шт./га) норми висіву насіння культури за цього способу 

сівби зумовлювало зниження рівня урожайності зеленої маси на 8,8–12,3 %. 

За цього способу сівби з нормою висіву насіння 2,0 млн шт./га було 

одержано і найбільший збір кормових одиниць і перетравного протеїну – 2,61 і 

0,398 т/га відповідно, при цьому забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном була на 42 г вища зоотехнічної норми. 

Таблиця 8.2 

Вплив норми висіву насіння на продуктивність редьки олійної в умовах 

виробництва, т/га 

Норма 

висіву, 

млн/га 

Урожайність зеленої 

маси 

Збір з одного 

гектара* 
Норма 

висіву, 

млн/га 

Урожайність насіння 

2006 р. 2007 р. середнє 
кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 
2006 р. 2007 р. середнє 

1,0 29,50 26,32 27,91 2,28 0,349 0,5 1,23 1,18 1,21 

2,0 34,28 29,40 31,84 2,61 0,398 0,75 1,51 1,32 1,42 

3,0 30,42 27,56 28,99 2,38 0,362 1,0 1,27 1,21 1,25 

Примітка: * У середньому за 2006–2007 рр. 

При вирощуванні на насіння найкраще співвідношення складових 

насіннєвої продуктивності, у середньому за два роки, одержано на 

широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 0,75 млн шт./га, що й 

забезпечило найвищу урожайність насіння (1,42 т/га) редьки олійної. 

Загущення або зрідження її травостою серед варіантів цього способу сівби 

зумовлювало зниження загальної насіннєвої урожайності посівів.  

Таким чином, редька олійна є важливим високобілковм капустяним 

компонентом при вирощуванні ранніх ярих агрофітоценозів в умовах 

природного зволоження північного Степу.  

Виробничу перевірку результатів експериментальних досліджень щодо 

ефективності вирощування агрофітоценозів жита озимого з тифоном проведено 

у 2008/2009 і 2009/2010 рр. у прифермській кормовій сівозміні Ерастівської 

дослідної станції на площі 5,0 і 26,0 га відповідно. 

Попередником смугових посівів жита озимого з тифоном був ячмінь ярий 

на зерно. Мінеральні добрива N40P40K40 вносили під передпосівну культивацію. 

У виробничих дослідах на зелений корм висівали сорт жита озимого  

Харківське 98 як в одновидових, так і смугових посівах з тифоном. Інші 
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агротехнічні умови проведення дослідів – загальноприйняті у зоні для 

вирощування озимих сумісних посівів на зелений корм.  

Сівбу жита озимого і його смугових посівів з тифоном у 2008 і 2009 рр. 

провели 11 і 14 вересня відповідно. При цьому запаси продуктивної вологи в 

шарах ґрунту 0–10 і 0–100 см під час сівби озимих агрофітоценозів становили 

відповідно 9,6; 63,4 і 12,5; 54,2 мм, їх було достатньо для одержання дружних 

сходів та належного росту і розвитку рослин обох озимих компонентів у період 

осінньої вегетації посівів. Кількість атмосферних опадів на час поновлення 

весняної вегетації рослин – укісна стиглість посівів у 2009 і 2010 рр. була 

меншою середньої багаторічної на 67,4 і 46,7 % та дорівнювала 26,5 і 43,3 мм 

відповідно, що зумовлювало формування продуктивності озимих посівів 

більшою мірою за рахунок ґрунтових запасів вологи. 

Результати виробничої перевірки, отримані в роки з різним рівнем 

забезпечення вологою посівів, підтвердили високу продуктивність посівів жита 

озимого з тифоном на зелений корм в умовах природного зволоження 

північного Степу (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 

Кормова продуктивність одновидових і смугових посівів жита озимого з 

тифоном у виробничих умовах 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси, т/га Збір з одного гектара, т 

2009 р. 2010 р. середнє 

абсолютно 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

Жито озиме на 

зелений корм 19,45 21,60 20,53 4,0 3,63 0,32 

Жито озиме + 

тифон 17,89 20,10 19,0 3,46 2,73 0,33 

 

У середньому за роки перевірки результатів експериментальних 

досліджень у виробничих умовах найбільшу урожайність зеленої маси 

(20,53 т/га) і високий збір абсолютно сухої речовини (4,0 т/га) забезпечили 

одновидові посіви жита озимого, при цьому забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном у зеленому кормі дорівнювала 88 г (або на 22 г менше 
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зоотехнічної норми), внаслідок низької протеїнової поживності кормової маси, 

що зумовлює збільшення (в 1,3 раза) непродуктивні перевитрати корму при 

годівлі великої рогатої худоби (ВРХ).   

Застосування в озимих посівах тифону при смуговому його вирощуванні 

з житом озимим дозволяє одержати з одиниці площі більший загальний збір 

перетравного протеїну (0,33 т/га) та сприяє збалансуванню енергетично-

протеїнової поживності вегетативної маси таких посівів до 121 г перетравного 

протеїну на одну кормову одиницю. 

Таким чином, результати експериментальних досліджень свідчать про 

доцільність смугового вирощування жита озимого з тифоном та використання 

врожаю цих культур як одного із резервів збалансування високоенергетичної 

зеленої маси тонконогового компонента кормовим білком. Даний спосіб сівби 

забезпечує просторове розміщення компонентів на площі, внаслідок чого 

зменшується пригнічувальний вплив тонконогових рослин на капустяні, 

поліпшуються умови для їх росту, розвитку та перезимівлі, що зумовлює 

одержання високої частки вмісту білкового компонента у кормовій масі. 

Виробничу перевірку одержаних результатів експериментальних 

досліджень ефективності вирощування кукурудзи з амарантом волотистим 

здійснювали в 2009 і 2010 рр. в Ерастівській дослідній станції в прифермській 

кормовій сівозміні на площі відповідно 15 і 20 га.  

Попередником пізніх ярих агрофітоценозів була кукурудза на зелений 

корм. Мінеральні добрива дозою N60P60K40 застосовували під передпосівну 

культивацію. У виробничому досліді на зелений корм висівали ранньостиглий 

гібрид кукурудзи Дніпровський 181 СВ (ФАО 180) як в одновидових, так і 

сумісних посівах з амарантом волотистим кормового призначення сорту 

Атлант. Кукурудзу на зелений корм сіяли широкорядно (45 см) з нормою висіву 

0,280 млн шт./га. Спосіб сівби сумісного посіву широкорядний (45 см) за 

чергування двох рядків кукурудзи з одним рядком амаранту волотистого при 

загущенні кожного з компонентів додатково на 12,5 % відносно одновидових 

посівів.  
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Сівбу кукурудзи і її сумішок з амарантом волотистим у 2009 і 2010 рр. 

провели після випадання дощу при стійкому прогріванні ґрунту на глибині 

10 см до 12–14 ºС відповідно 16 і 27 травня. При цьому запаси продуктивної 

вологи в 0–10 і 0–100 см шарах ґрунту під час сівби пізніх ярих агрофітоценозів 

становили відповідно 13,0; 119,6 і 10,0; 113,8 мм, що було достатнім для 

одержання дружних сходів та росту і розвитку обох компонентів в першій 

половині вегетації. Кількість атмосферних опадів за період сівба – збирання на 

зелений корм в 2009 і 2010 рр. дорівнювала відповідно 78,3 і 108,5 мм. 

Результати виробничої перевірки, отримані в роки з різним рівнем 

вологозабезпечення посівів підтвердили високу ефективність вирощування 

сумісних посівів кукурудзи з амарантом волотистим на зелений корм в умовах 

природного зволоження північної частини Степу (табл. 8.4).  

Таблиця 8.4 

Продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи у виробничих 

умовах 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси, т/га Збір з одного гектара*, т 

2009 р. 2010 р. середнє 

абсолютно 

суха 

речовина 

кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 

Кукурудза на 

зелений корм 
20,8 39,6 33,8 6,8 5,78 0,45 

Кукурудза + 

амарант  
30,5 42,0 36,3 6,9 5,52 0,54 

Примітка: *У середньому за 2009–2010 рр. 

У середньому за роки перевірки результатів експериментальних 

досліджень у виробничих умовах найбільшу врожайність зеленої маси (36,3 

т/га) і збір абсолютно сухої речовини (6,9 т/га) забезпечили сумісні посіви 

кукурудзи з амарантом волотистим. Збір перетравного протеїну з одиниці 

площі в сумісних посівах при цьому збільшився у середньому на 20 % відносно 

одновидових посівів кукурудзи із одночасним поліпшенням забезпеченості ним 

кормової одиниці у зеленому кормі на 18–21 г. 

Таким чином, результати виробничих досліджень свідчать про 

доцільність вирощування сумісних агрофітоценозів кукурудзи і амаранту 
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волотистого та використання амарантового компонента як одного із резервів 

поліпшення збалансування зеленої маси кукурудзи кормовим білком. 

Виробничу перевірку результатів експериментальних досліджень 

вирощування ранніх ярих агрофітоценозів на зелений корм здійснювали в 

Ерастівській дослідній станції в 2012–2013 рр. в прифермській кормовій 

сівозміні на площі 19 і 23 га відповідно.  

Попередником ранніх ярих сумішок була пшениця озима на зерно. 

Мінеральні добрива N40P40K40 вносили під передпосівну культивацію. Норма 

висіву двокомпонентних тонконогово-бобових і тонконогово-капустяних 

сумішок при вирощуванні на зелений корм відповідно становила 2,5; 1,8 і 2,5; 

2,0 млн шт./га, а трикомпонентних тонконогово-бобово-капустяних – 2,5; 0,9; 

1,0 млн шт./га схожого насіння. 

Сівбу дво- і трикомпонентних сумішок тритикале ярого і вівса посівного 

з викою ярою та редькою олійною в 2012 і 2013 рр. провели на початку 

весняно-польових робіт 3 та 7 квітня відповідно. Запаси продуктивної вологи в 

0–10 і 0–100 см шарах ґрунту під час сівби сумішок становили 13,4; 158,6 і 11,2; 

149,5 мм, що було достатнім для одержання дружних сходів та росту і розвитку 

компонентів в початкові фази органогенезу. Кількість атмосферних опадів в 

період вегетації сумісних посівів (квітень – червень) в 2012 і 2013 рр. 

дорівнювала 106,6 і 113,5 мм, що було близьким до середніх багаторічних 

показників. 

Результати виробничої перевірки підтвердили високу ефективність ранніх 

ярих агрофітоценозів при вирощуванні на зелений корм в умовах природного 

зволоження північного Степу (табл. 8.5). 

Результати виробничих досліджень свідчать, що залучення до складу 

ранніх ярих тритикале- та вівсяно-викової сумішок редьки олійної за часткової 

заміни бобового компонента (50 % норми висіву) зумовило скорочення періоду 

від сходів до настання укісної стиглості на 4 доби, а повна заміна в сумісних 

посівах бобового компонента на капустяний (100 % норми висіву) – на 8 діб. 

Такі сумішки забезпечують конвеєрне надходження зеленої маси протягом 16–

20 діб. 
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Введення до складу тритикале-викової сумішки редьки олійної 

забезпечило підвищення урожайності зеленої маси, в середньому за два роки, 

на 1,04–2,37 т/га, а збору абсолютно сухої речовини – на 0,03–0,13 т/га. 

Використання в сумісних агрофітоценозах з участю вівса капустяного 

компонента сприяло підвищенню урожайності зеленої маси і збору абсолютно 

сухої речовини на 1,20–2,55 та 0,02–0,05 т/га відповідно.   

Таблиця 8.5 

Вплив видового складу на кормову продуктивність ранньовесняних 

агрофітоценозів у виробничих умовах 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси, 

т/га 
Збір з одного гектара*, т 

2012 р. 2013 р. середнє 

абсолютно 

сухої 

речовини 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

Тритикале яре +  

вика яра 
16,45 14,81 15,63 2,85 2,11 0,260 

Тритикале яре + 

вика яра + редька 

олійна 

18,76 17,25 18,0 2,98 2,16 0,249 

Тритикале яре + 

редька олійна 
17,38 15,96 16,67 2,88 2,07 0,251 

Овес + вика яра 20,56 18,72 19,64 3,66 2,82 0,348 

Овес + вика яра + 

редька олійна 
23,10 21,28 22,19 3,71 2,74 0,312 

Овес + редька олійна 21,82 19,86 20,84 3,68 2,71 0,327  

Примітка: *У середньому за 2012–2013 рр. 

На період збирання сумісних агрофітоценозів дольова частка білкових 

компонентів в смішках з тритикале ярим дорівнювала 46,8–52,7 %, а з вівсом 

посівним – 44,2–51,0 % від загального врожаю зеленої маси. Забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном в зеленому кормі сумісних посівів 

при цьому була вище зоотехнічної норми і становила від 114 до 123 г. 

Таким чином, використання ранніх ярих дво- і трикомпонентних сумішок 

в умовах зони забезпечує конвеєрне надходження високоякісного зеленого 

корму для потреб тваринництва з третьої декади травня протягом 20 діб. 

Виробничу перевірку результатів експериментальних досліджень 

ефективності пізніх агрофітоценозів кукурудзи і сорго-суданкового гібрида з 
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амарантом волотистим здійснювали в 2012 і 2013 рр. в Ерастівській дослідній 

станції в прифермській кормовій сівозміні на площі 27 і 32 га відповідно.  

Попередником пізніх ярих агрофітоценозів була пшениця озима. 

Мінеральні добрива дозою N60P60K40 застосовували під передпосівну 

культивацію. У виробничому досліді на зелений корм висівали ранньостиглий 

гібрид кукурудзи Дніпровський 181 СВ (ФАО 180) та сорго-суданковий гібрид 

Почин 80 як в одновидових, так і сумісних посівах з амарантом волотистим 

сорту Атлант.  

Сівбу кукурудзи і сорго-суданкового гібрида та їх сумішок з амарантом 

волотистим у 2012 і 2013 рр. провели після випадання дощу відповідно 3 і 7 

травня. При цьому запаси продуктивної вологи в 0–10 і 0–100 см шарах ґрунту 

під час сівби пізніх ярих агрофітоценозів становили відповідно 9,7; 152,8 і 7,0; 

142,4 мм, що було достатнім для одержання дружних сходів та росту і розвитку 

обох компонентів в першій половині вегетації. Кількість атмосферних опадів за 

травень – вересень в 2012 і 2013 рр. була близькою до середніх багаторічних 

показників та дорівнювала відповідно 240,8 і 250,0 мм (за багаторічної норми 

244,6 мм). 

Результати виробничої перевірки підтвердили високу ефективність 

вирощування сумісних агрофітоценозів кукурудзи і сорго-суданкового гібрида 

з амарантом волотистим на зелений корм в умовах природного зволоження 

північної частини Степу (табл. 8.6). 

Таблиця 8.6 

Вплив видового складу на продуктивність одновидових і сумісних пізніх 

ярих агрофітоценозів у виробничих умовах 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої маси, 

т/га 
Збір з одного гектара*, т 

2012 р. 2013 р. середнє 

абсолютно 

суха 

речовина 

кормові 

одиниці 

перетравний 

протеїн 

Кукурудза на 

зелений корм 
36,4 39,6 38,0 7,64 6,49 0,51 

Кукурудза + 

амарант 
38,5 42,4 40,5 7,70 6,16 0,60 

Сорго-суданковий 

гібрид 
45,8 51,4 48,6 10,17 8,25 0,72 

Сорго-суданковий 

гібрид + амарант 
43,6 48,8 46,2 8,68 7,97 0,84 

Примітка: *У середньому за 2012–2013 рр. 
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У середньому за роки перевірки результатів експериментальних 

досліджень у виробничих умовах за одноукісного використання найбільшу 

врожайність зеленої маси (40,5 т/га) і збір абсолютно сухої речовини (7,70 т/га) 

забезпечили сумісні посіви кукурудзи з амарантом волотистим, при цьому збір 

перетравного протеїну з одиниці площі в сумісних посівах збільшився у 

середньому на 17,6 % порівняно до одновидових посівів кукурудзи із 

одночасним поліпшенням забезпеченості ним кормової одиниці у зеленому 

кормі на 19 г.  

Посіви сорго-суданкового гібрида з амарантом за двоукісного 

використання поступалися за урожайністю зеленої маси (на 4,9 %), збором 

абсолютно сухої речовини (на 14,7 %) та виходом кормових одиниць (на 3,4 %) 

одновидовим посівам тонконоговоїової культури, проте перевищували її за 

збором перетравного протеїну (на 16,6 %) із одночасним поліпшенням 

забезпеченості ним кормової одиниці у зеленому кормі на 18 г. 

За результатами виробничої перевірки ефективності вирощування 

однорічних кормових культур, представлених у розділі 8, можна зробити 

наступні висновки: 

1. Технологічні прийоми вирощування амаранту волотистого на зерно і 

зелену масу та однорічних культур в сумісних озимих, ранніх і пізніх ярих 

агрофітоценозах підтвердили високу ефективність та рекомендовані до 

впровадження в умовах північного Степу України. 

2. Результати експериментальних досліджень, висновки і рекомендації 

для виробництва можуть бути репрезентативні в інших регіонах, близьких за 

ґрунтово-кліматичними ресурсами до північного Степу, після попередньої їх 

апробації та виробничої перевірки.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці агротехнологічних основ 

підвищення продуктивності однорічних кормових культур за рахунок 

створення сумісних високопродуктивних однорічних агрофітоценозів при 

вирощуванні на зелений корм, зерно або насіння в озимих, ранніх і пізніх ярих 

та післяукісних посівах, підвищення їх продуктивності і поліпшення якості 

зеленої маси в умовах недостатнього та нестійкого зволоження північного 

Степу України. За результатами проведених досліджень зроблено наступні 

висновки: 

1. Агрокліматичні умови північної частини степової зони України за 

природним потенціалом родючості ґрунту, зволоженням, температурними і 

світловими ресурсами є сприятливими для росту, розвитку і реалізації 

потенціалу продуктивності інтродуцента родини амарантових (Amaranthасеае) 

– амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.). Встановлено, що амарант 

волотистий є високопродуктивною культурою як при вирощуванні на зерно, так 

і на зелений корм.  

2. Визначено, що для проростання насіння амаранту волотистого 

найбільш сприятливі умови складалися за його загортання на глибину 2 см при 

сталому прогріванні ґрунту на глибині 5 см до 12 
о
С, що календарно співпадає з 

початком третьої декади квітня. Рослини культури при цьому мають 

найбільший лінійний (1,6–1,7 см/добу) і ваговий (0,87–0,93 г/добу) приріст.  

3. Більша облиствленість рослин амаранту волотистого (40,5–47,6 %), 

залежно від способу сівби і норми висіву, визначена у фазі гілкування, а більша 

маса частки листя у зеленому кормі (6,34–11,29 т/га при облиствленості 31,2–

39,6 %) – у фазі цвітіння. Найбільшу площу асиміляційної листкової поверхні 

(26,6–47,4 тис. м
2
/га) рослини амаранту формували у фазі цвітіння, а вищі 

показники чистої продуктивності фотосинтезу (5,15–5,90 г/м
2
 за добу) – у 

міжфазний період гілкування – поява волотей. 
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4. Споживання рослинами води при вирощуванні на зелений корм 

економнішим було на суцільних рядкових (15 см) і широкорядних (45 см) 

посівах за норми висіву насіння 1,25 кг/га, коефіцієнт водоспоживання при 

цьому на утворення зеленої і абсолютно сухої маси був найменшим і 

дорівнював відповідно 56–58 і 304–317 м
3
/т. При вирощуванні на зерно більш 

раціональне споживання води (1786 і 1959 м
3
/т відповідно) відмічено на 

широкорядних (45 і 70 см) посівах амаранту волотистого за норми висіву 

насіння 1,0 кг/га. 

5. Максимальну врожайність зеленої (30,68 і 28,02 т/га) і сухої (5,65 і 5,16 

т/га) маси та збір кормових одиниць (4,07 і 3,72 т/га) і перетравного протеїну 

(0,62 і 0,56 т/га) одержано на посівах амаранту волотистого відповідно за 

суцільного рядкового (15 см), а також широкорядного (45 см) способів сівби та 

норми висіву 1,25 кг/га. Посіви амаранту волотистого більшу урожайність 

зерна (1,77 т/га)  формували за широкорядного (45 см) способу сівби та норми 

висіву насіння 1,0 кг/га.  

6. При використанні посівів амаранту на зелений корм на один укіс, його 

травостій необхідно скошувати у фазі масового цвітіння на мінімальній висоті 

зрізу (5 см), що забезпечує найвищу урожайність зеленої маси зі значною 

дольовою часткою листя (39,2 %). Для двоукісного використання доцільно 

збирати перший укіс на початку цвітіння рослин, застосовуючи висоту зрізу 

травостою не нижче 15 см від поверхні ґрунту, а отаву скошувати на 

мінімальній висоті.  

7. Більший збір як зеленої маси (28,5 т/га), абсолютно сухої речовини 

(5,01 т/га), кормових одиниць (3,95 т/га), перетравного протеїну (0,587 т/га), так 

і вищу урожайність зерна (1,33 т/га) посіви амаранту формували за внесення 

повного мінерального добрива дозою N60P60K30. При застосуванні більшої дози 

добрив (N90P90K30) відзначали лише тенденцію до підвищення урожайності, 

проте її приріст був на рівні похибки досліду.  

8. Встановлено, що більшу урожайність зерна амаранту волотистого 

(1,30 т/га) одержано при збиранні за повної його стиглості у нижній і середній 
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частинах основного суцвіття. Збирання в пізніші строки призводило до 

зниження урожайності зерна на 10,0–21,5 %. 

9. Серед культур раннього використання за строками настання укісної 

стиглості виділено озимі агрофітоценози жита озимого і тифону. Такі посіви 

при смуговому розміщенні компонентів на площі за норми висіву відповідно 

5,0 і 2,0 млн шт./га, забезпечили найбільший збір зеленої маси (19,05 т/га), 

абсолютно сухої речовини (3,45 т/га), кормових одиниць (2,72 т/га) і 

перетравного протеїну (0,32 т/га).  

10. Вищу урожайність зеленої маси (23,27 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (4,94 т/га) вико-тритикалеві агрофітоценози формували за сівби з 

нормами висіву тритикале озимого і вики волохатої відповідно 3,0 та 1,5 млн 

шт./га схожих насінин. Вико-пшеничні сумішки мали вищу урожайність зеленої 

маси (25,80 т/га) та збір абсолютно сухої речовини (5,63 т/га) за сівби з нормою 

висіву 2,5 і 2,0 млн шт./га відповідно тонконогового та бобового компонентів за 

використання високорослого сорту пшениці озимої. 

11. Встановлено, що вища урожайність насіння вики волохатої (1,08 т/га, 

32,7 % від загального врожаю сумішки) формувалась при її вирощуванні з 

напівкарликовим сортом пшениці озимої за норми висіву компонентів 

відповідно 1,5 і 3,0 млн шт./га схожих насінин. Для одержання високої 

насіннєвої продуктивності вики волохатої (0,50–0,52 т/га) кращими були строки 

сівби п’яте – п’ятнадцяте вересня.  

12. Для одержання високої урожайності насіння вики волохатої (0,75 т/га 

за загальної продуктивності сумішки 3,05 т/га) мінеральні добрива дозою 

N60Р90К60 під озимі вико-пшеничні агрофітоценози доцільно застосовувати 

одноразово під основний обробіток ґрунту. Визначено, що найбільш 

економічно доцільним при цьому є внесення під основний обробіток ґрунту 

мінеральних добрив дозою N60Р60К40, що зумовлює одержання урожайності 

зерна вико-пшеничної сумішки 2,85 т/га (0,69 т/га – вики волохатої).   

13. Використання редьки олійної у ранньовесняних посівах 

різнодозріваючих дво- і трикомпонентних сумішок за участі в складі тритикале 
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ярого, вівса посівного та вики ярої дозволяє підвищити урожайність зеленої 

маси на 20,9–60,5 % і збір абсолютно сухої речовини на 11,6–51,6 % порівняно 

з традиційною ячмінно-гороховою сумішкою. Норма висіву двокомпонентних 

тонконогово-бобових і тонконогово-капустяних сумішок при вирощуванні на 

зелений корм відповідно становить 2,5; 1,8 і 2,5; 2,0 млн шт./га, а 

трикомпонентних тонконогово-бобово-капустяних – 2,5; 0,9; 1,0 млн шт./га 

схожих насінин.  

14. В одновидових посівах редька олійна вищу урожайність зеленої маси 

(27,41 т/га), збір абсолютно сухої речовини (3,76 т/га), кормових одиниць 

(2,29 т/га) і перетравного протеїну (0,348 т/га) забезпечує за сівби суцільним 

рядковим способом (15 см) з нормою висіву 2,0 млн шт./га схожих насінин. При 

вирощуванні на насіння найкраще співвідношення складових продуктивності 

культури одержано на  широкорядних (45 см) посівах за норми висіву 0,75 млн 

шт./га, що забезпечило урожайність 1,24 т/га.   

15. Для одержання високої продуктивності сумісних агрофітоценозів 

кукурудзи з амарантом в умовах північної частини Степу доцільно 

запроваджувати при сівбі чергування двох рядків кукурудзи з одним рядком 

амаранту. Загущення кожного із видів рослин на 12,5 % забезпечило найбільшу 

урожайність зеленої маси (37,6 т/га), збір абсолютно сухої речовини (7,3 т/га) і 

перетравного протеїну (0,57 т/га). 

16. Вищу урожайність зеленої маси (42,38 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (7,95 т/га) у сумісних пізніх ярих агрофітоценозах з амарантом 

волотистим за умови одноукісного використання посівів отримано при 

висіванні як компонент кукурудзу, а при двоукісному – сорго цукрове та сорго-

суданковий гібрид. Найвищу урожайність зеленої маси у сумі за два укоси 

(48,73 і 51,10 т/га) та збір сухої речовини (9,16 і 10,12 т/га) забезпечили сумісні 

посіви сорго цукрового і сорго-суданкового гібрида з амарантом волотистим 

при чергуванні двох рядків тонконогової культури з одним рядком амаранту і 

загущенні кожного із видів рослин на 12,5 % відносно їх одновидових посівів.  
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17. Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових 

культур на зелений корм за показниками енергетичного коефіцієнта становила: 

амаранту волотистого – 5,71–8,08, озимих капустяно-тонконогових і бобово- 

тонконогових сумішок – 5,72–7,12, ранніх і пізніх ярих сумісних посівів – 5,06–

6,08 і 9,81–12,03. Умовний прибуток істотно залежав від урожайності посівів та 

дорівнював при вирощуванні амаранту волотистого – 7300–7712 грн/га, озимих 

капустяно-тонконогових і бобово-тонконогових сумішок – 3774–11580, ранніх і 

пізніх ярих сумісних агрофітоценозів – 1747–5175 і 15816–27758 грн/га за рівня 

рентабельності виробництва відповідно – 58,9–70,8; 38,4–94,4; 23,9–73,7 і 

115,6–194,2 %. 

18. На зерно (або насіння) біоенергетична ефективність вирощування 

однорічних культур за показниками енергетичного коефіцієнта дорівнювала: 

амаранту волотистого – 1,67–2,95, озимих бобово-тонконогових сумішок – 

3,74–5,69, редьки олійної – 3,13. Найбільший умовний прибуток забезпечувало 

вирощування амаранту волотистого – 25428–39341 грн/га, озимих бобово- 

тонконогових посівів – 6,187–15513 та редьки олійної – 11054 грн/га за рівня 

рентабельності виробництва відповідно – 187,4–285,9; 58,1–114,4 та 121,5 %.  

19. За вирощування жита озимого і післяукісної сумішки кукурудзи з 

суданською травою економічно доцільним є внесення мінеральних добрив 

N90P60K60 одноразово під основний обробіток ґрунту, що забезпечує найнижчу 

собівартість продукції (2128 грн/т кормових одиниць) і найвищий рівень 

рентабельності виробництва (134,9 %) за енергетичного коефіцієнта 6,71. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА  

 

З метою підвищення продуктивності однорічних кормових культур, 

агроформуванням різних форм власності північного Степу України 

рекомендуємо: 

1. В умовах північного Степу України амарант волотистий висівати 

широкорядним способом (45 см) на глибину 2 см починаючи з третьої декади 

квітня. На зелену масу сіяти за норми висіву 1,25 кг/га, на зерно – 1,0 кг/га 

схожих насінин. Мінеральні добрива вносити дозою N60P60 або N60P60K30 під 

основний обробіток ґрунту. При використанні амаранту волотистого на один 

укіс скошувати його у фазі масового цвітіння на мінімальній висоті зрізу (5 см). 

За двоукісного використання перший укіс проводити на початку цвітіння 

рослин за висоти зрізу травостою 15 см. На зерно амарант волотистий збирати в 

період повної його стиглості у нижній і середній частинах основного суцвіття. 

2. Для одержання зеленої маси використовувати озимі агрофітоценози 

жита озимого і тифону при смуговому їх розміщенні за норми висіву відповідно 

5,0 і 2,0 млн шт./га. Вико-тритикалеві агрофітоценози на зелену масу висівати 

сумішшю насіння нормою висіву тритикале озимого та вики волохатої 3,0 та 

1,5 млн шт./га, вико-пшеничні – нормою висіву 2,5 та 2,0 млн шт./га 

тонконогового та бобового компонентів відповідно. Використовувати 

високорослі сорти пшениці озимої як підтримуючу культуру. Для одержання 

високої насіннєвої продуктивності вики волохатої висівати її з 

короткостебловими сортами пшениці озимої з п’ятого по п’ятнадцяте вересня 

за норми висіву 1,5 і 3,0 млн шт./га бобового і тонконогового компонентів 

відповідно. Мінеральні добрива під озимі вико-пшеничні агрофітоценози 

вносити дозою N60Р60К40 одноразово під основний обробіток ґрунту.  

3. У ранніх ярих агрофітоценозах на зелену масу використовувати редьку 

олійну у дво- і трикомпонентних сумішках з участю ячменю ярого, тритикале 

ярого, вівса посівного та вики ярої за норми висіву двокомпонентних 

тонконогово-бобових і тонконогово-капустяних сумішок відповідно 2,5; 1,8 і 
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2,5; 2,0 млн шт./га, а трикомпонентних тонконогово-бобово-капустяних – 2,5; 

0,9; 1,0 млн шт./га. Редьку олійну в одновидових посівах на зелену масу 

висівати суцільним рядковим способом (15 см) з нормою висіву 2,0 млн шт./га, 

а на насіння – широкорядним (45 см) з нормою висіву 0,75 млн шт./га. 

4. У пізніх ярих посівах за одноукісного використання висівати сумісні 

агрофітоценози амаранту волотистого з кукурудзою, а при двоукісному – з 

сорго цукровим та сорго-суданковим гібридом. В посівах застосовувати 

чергування двох рядків тонконогової культури з одним рядком амаранту при 

загущенні кожного із видів рослин на 12,5 % відносно їх одновидових посівів.  

5. Для одержання високого врожаю зеленої маси та збору поживних 

речовин жита озимого і післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою 

мінеральні добрива дозою N90P60K60 вносити під основний обробіток ґрунту. 
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Додаток А. 1 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  

вул. Старокозацька, 52, м. Дніпро, 49600 тел. (056) 742-80-44, факс (056) 742-90-44,  

е-шаіі: сіпірг0а§ґ0@ас1т.ф.§0У.иа, КодЄДРПОУ 25927353 

 

ДОВІДКА 
:
 про результати впровадження завершених наукових розробок 

 Дудки М. І. у господарствах Дніпропетровської області 

 

Завершені багаторічні наукові дослідження за темою «Агротехнологічні 
основи підвищення продуктивності однорічних кормових культур в умовах 
північного Степу України», які провів завідувач лабораторії агробіологічних 
ресурсів кукурудзи і сорго ДУ Інститут зернових культур НААН, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дудка Микола 
Іванович, рекомендовані для впровадження в агроформуваннях різних форм 
власності АПК Дніпропетровської області. 

Запропоновані автором технології для підвищення продуктивності 
однорічних кормових культур в умовах північного Степу в 2015-2018 рр. 
проходили виробниче впровадження в агроформуваннях різних форм власності 
П’ятихатського, Дніпропетровського та Магдалинівського районів 
Дніпропетровської області. Агрофітоценози однорічних кормових культур на 
зелений корм вирощували на загальній площі 2270 га: озимі (тонконогово-
капустяні і тонконогово-бобові) - 655 га, ранні ярі (тонконогово-капустяні, 
тонконогово-бобові, тонконогово-бобово-капустяні) - 1235 га, пізні ярі 
(тонконогово-амарантові) - 380 га. 

Застосування запропонованих сумісних агрофітоценозів однорічних 
кормових культур сприяло збалансуванню енергетично-протеїнової поживності 
вегетативної маси та забезпечило отримання приросту продуктивності: озимих 
посівів - зеленої маси 3,51-6,04 т/га, кормових одиниць 0,49-0,77 т/га, 
перетравного протеїну 0,06-0,10 т/га; ранніх ярих сумішок - зеленої маси 3,86-7,43 
т/га, кормових одиниць 0,48-0,92 т/га, перетравного протеїну 0,05-0,11 т/га; пізніх 
ярих посівів - зеленої маси 3,85-6,73 т/га, кормових одиниць 0,61-1,06 т/га, 
перетравного протеїну 0,06-0,10 т/га. Щорічний додатковий прибуток від 
впровадження (за цінами 2019 р.) становить: озимих агрофітоценозів 1,5-2,6 тис. 
грн/га, ранніх ярих - 1,2-1,9 тис. грн/га, пізніх ярих - 2,8-4,3 тис. грн/га. 

Наукове супроводження цих розробок проводиться автором шляхом 
широкої їх пропаганди на науково-практичних семінарах, конференціях, «днях 
поля» та за безпосередньої роботи в господарствах області з 2006 року. Основні 
результати досліджень М. І. Дудки є складовою частиною щорічних рекомендацій 
щодо вирощування однорічних кормових культур. 

Довідка видана для надання в спеціалізовану вчену раду Д 08.353.01 при ДУ 
Інститут зернових культур НААН, де відбудеться захист дисертаційної роботи 
Дудки М.І. на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. 

 
 

Начальник у                             

15. 05. 2019 
В. О. УДОВИЦЬКИИ 
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Додаток Б.1 

Кількість опадів за десятиліттями і сезонами року в умовах Ерастівської 

дослідної станції, мм (Комісарівська метеостанція, за даними А. О. Бабича та 

А. А. Бабич-Побережної) 

Роки Весна Літо Осінь Зима Сума 

1900-1910 101,5 165,2 75,9 53,9 396,6 

1911-1920 76,9 166,7 96,1 62,2 402,0 

1921-1930 99,5 128,4 76,4 42,8 347,1 

1931-1940 101,7 154,0 106,6 71,2 433,5 

1941-1950 89,1 181,1 89,0 83,9 443,1 

1951-1960 88,3 142,5 103,0 92,8 426,6 

1961-1970 108,8 129,4 102,3 141,8 482,3 

1971-1980 137,2 187,3 107,5 100,3 532,3 

1981-1990 92,5 176,8 113,9 103,8 487,0 

1991-2000 129,3 165,2 127,2 99,5 521,3 

2001-2010 101,9 160,9 139,9 112,5 515,2 

2011-2013 108,7 168,0 104,5 99,1 480,3 

Середнє  

за 1900-2013 рр. 
102,6 159,9 103,7 88,3 454,6 

 

 

Додаток Б.2 

Середньосезонна і річна температура повітря за десятиліттями в умовах 

Ерастівської дослідної станції, °С (Комісарівська метеостанція, за даними 

А. О. Бабича та А. А. Бабич-Побережної) 

Роки Весна Літо Осінь Зима За рік 

1900-1910 7,9 20,1 7,8 -4,2 7,9 

1911-1920 8,1 19,5 7,6 -3,9 7,9 

1921-1930 8,4 20,6 9,0 -5,2 8,2 

1931-1940 7,7 20,9 8,7 -5,0 8,1 

1941-1950 8,0 19,8 8,0 -4,6 7,8 

1951-1960 7,4 21,0 7,5 -3,7 8,0 

1961-1970 8,4 20,1 8,9 -4,5 8,2 

1971-1980 8,6 19,3 8,1 -4,1 8,0 

1981-1990 8,4 19,6 8,1 -3,4 8,2 

1991-2000 8,7 20,5 8,1 -3,2 8,5 

2001-2010 9,4 21,3 9,6 -2,6 9,4 

2011-2013 10,2 22,1 9,4 -2,7 9,6 

Середнє 

 за 1900-2013 рр. 
8,3 20,3 8,3 -4,0 8,2 
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Додаток Б.3 

Середньомісячна і річна температура повітря в роки проведення польових досліджень, °С  (1987-2011 рр.) 

Рік, період 
Місяць Середнє 

за рік І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1987 -12,7 -5,3 -7,8 3,9 14,6 18,6 20,5 17,2 13,6 7,5 2,0 -3,4 5,7 

1988 -6,2 -3,6 2,4 8,6 14,5 19,3 22,6 20,5 14,3 7,2 -2,4 -3,6 7,8 

1989 -0,8 1,7 5,5 10,5 14,5 19,5 20,1 21,9 15,1 9,1 0,9 -0,7 9,8 

1990 -1,0 1,9 5,6 10,2 14,2 17,2 20,4 18,7 13,7 8,4 6,0 -1,5 9,5 

1991 -2,1 -6,2 -0,2 9,7 13,6 20,3 23,0 19,4 14,8 11,0 2,0 -3,2 8,5 

1992 -2,6 -3,5 3,8 7,4 13,5 18,6 20,3 22,7 14,1 7,2 1,8 -4,2 8,3 

1993 -2,9 -2,7 -0,7 8,0 16,1 17,0 19,1 19,2 12,9 8,5 -6,5 -0,7 7,3 

1994 0,6 -5,8 1,0 11,3 13,9 16,8 22,0 20,0 19,4 9,6 0,4 -4,5 8,7 

1995 -4,3 2,2 3,7 8,9 15,0 21,8 21,7 19,6 14,6 8,6 0,5 -5,6 8,9 

1996 -8,7 -6,8 -3,0 8,8 19,0 19,1 21,4 20,1 12,3 8,7 6,3 -3,3 7,8 

1997 -7,6 -4,5 1,4 6,3 16,4 19,7 21,2 18,9 11,4 6,9 3,5 -4,1 7,5 

1998 -2,7 -1,4 1,3 11,6 15,4 21,7 22,6 20,4 16,0 9,3 -1,3 -5,8 8,9 

1999 -1,7 -0,2 3,9 11,4 12,3 21,7 25,2 20,7 15,7 9,3 -0,6 0,9 9,9 

2000 -5,2 -1,5 1,8 13,3 14,6 18,1 20,9 20,9 13,4 8,7 3,1 1,5 9,1 

2001 -0,2 -2,8 3,9 11,1 13,6 17,6 25,1 22,1 15,3 9,0 2,9 -6,9 9,2 

2002 -3,7 2,8 5,5 9,2 15,9 19,3 24,8 20,9 16,2 7,8 4,1 -8,5 9,5 

2003 -4,9 -7,6 -1,3 7,3 19,8 18,5 20,4 20,2 14,6 8,3 3,9 -0,1 8,3 

2004 -1,9 -2,6 4,7 9,3 13,8 17,4 20,0 20,9 15,1 8,6 3,2 0,0 9,1 

2005 0,0 -4,0 -1,6 10,8 17,2 17,9 20,9 21,7 16,9 9,5 2,8 -0,3 9,3 

2006 -8,3 -6,3 1,1 9,6 14,9 20,1 20,9 22,1 16,0 9,8 3,0 1,6 8,7 

2007 1,7 0,1 4,9 8,6 18,7 21,2 23,5 23,5 16,0 10,3 1,4 -0,6 10,8 

2008 -5,1 -0,8 5,7 11,0 14,1 19,2 21,2 21,8 14,3 10,3 3,9 -1,5 9,5 

2009 -4,1 -0,2 2,8 9,2 15,1 22,1 22,8 9,6 16,6 10,5 5,0 -2,0 9,0 

2010 -7,2 -2,6 1,1 9,9 17,2 22,4 24,4 25,2 15,7 6,9 8,9 -1,4 10,0 

2011 -5,0 -7,0 0,8 9,0 16,8 21,0 23,2 20,3 15,5 7,5 1,0 2,3 8,8 

Середнє 

 за 1987-2011 рр. 
-3,9 -2,7 1,9 9,4 15,4 19,4 21,9 20,3 14,9 8,7 2,2 -2,2 8,8 

Середнє 

багаторічне 
-5,0 -4,5 0,6 8,8 15,6 19,2 21,4 20,3 14,7 8,2 2,1 -2,5 8,2 
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Додаток Б.4 

Середньомісячна і річна кількість опадів в роки проведення польових досліджень, мм (1987-2011 рр.) 

Рік, період 
Місяць Сума 

 за рік І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1987 50,2 9,8 31,7 31,4 37,3 77,2 47,1 30,3 27,8 2,3 33,3 29,2 407,6 

1988 15,5 22,0 42,5 15,7 43,7 70,8 55,9 71,4 79,4 54,3 27,7 39,5 538,4 

1989 11,4 9,6 17,3 43,2 26,9 98,6 23,9 20,9 76,0 28,3 49,9 36,2 442,2 

1990 13,2 34,7 12,7 25,8 47,7 92,7 21,9 56,3 45,8 51,8 31,2 36,7 470,5 

1991 25,0 19,2 7,3 21,0 67,7 73,5 43,0 87,9 11,1 43,7 17,8 16,0 433,2 

1992 18,7 31,5 32,3 20,7 63,5 122,3 14,5 4,6 19,3 39,4 53,7 16,3 436,8 

1993 17,8 31,5 45,3 43,4 47,8 87,7 22,2 11,1 83,6 6,8 11,8 51,6 460,6 

1994 19,8 13,3 52,3 46,6 66,2 44,2 6,7 99,2 13,3 45,1 28,0 29,7 464,4 

1995 58,0 33,4 56,2 76,1 31,4 97,9 18,3 91,0 89,0 14,7 80,6 39,7 686,3 

1996 31,4 64,6 20,1 39,8 65,5 35,4 40,3 91,5 124,9 34,5 26,6 22,3 596,9 

1997 12,7 33,8 30,3 73,3 30,8 61,2 67,3 105,8 30,6 68,1 46,6 87,9 648,4 

1998 27,8 13,1 77,2 26,0 21,8 23,1 75,0 25,8 10,6 54,9 60,4 24,2 439,9 

1999 43,9 43,2 29,1 34,2 65,5 32,2 10,3 48,8 15,7 18,5 91,1 67,9 500,4 

2000 46,2 21,3 59,2 21,6 20,4 95,3 94,5 24,1 124,8 0,7 6,6 33,6 548,3 

2001 20,4 51,0 49,8 37,7 66,2 80,7 25,5 16,1 40,8 20,5 77,0 22,2 507,9 

2002 11,2 21,3 25,1 14,1 51,2 54,4 60,6 15,7 101,9 67,4 34,0 6,6 463,5 

2003 69,7 25,4 24,5 19,4 15,0 73,5 88,4 15,7 5,8 86,9 22,1 27,9 474,3 

2004 84,9 40,5 28,7 11,6 100,5 43,5 79,5 70,3 69,9 23,6 74,4 28,1 655,5 

2005 40,6 61,7 21,1 9,0 16,7 74,1 69,0 41,3 0,0 28,0 51,1 54,9 467,5 

2006 29,9 23,3 48,9 13,8 42,2 74,9 8,7 38,7 20,8 34,1 34,2 5,6 375,1 

2007 49,7 21,8 29,9 7,8 48,3 98,2 18,7 54,7 62,1 53,1 53,8 17,0 515,1 

2008 18,6 8,5 51,7 57,7 77,6 65,7 160,0 18,2 72,1 6,7 23,9 24,9 585,6 

2009 32,4 23,1 63,9 0,4 26,1 29,7 62,8 0,3 17,2 89,5 25,4 82,8 453,6 

2010 64,7 100,6 17,1 11,2 32,1 57,4 61,0 43,1 113,5 47,5 41,3 59,7 649,2 

2011 32,0 24,6 10,0 43,8 37,4 100,6 106,4 26,1 10,6 8,8 2,8 45,5 448,6 

Середнє за  

1987-2011 рр. 
33,8 31,3 35,4 29,8 46,0 70,6 51,3 44,4 50,7 37,2 40,2 36,2 506,8 

Середнє 

багаторічне 
29,3 25,3 25,4 33,8 43,4 63,3 52,9 43,8 34,2 35,6 33,9 33,7 454,6 
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Додаток Б.5 

Середньомісячна і річна відносна вологість повітря в роки проведення польових досліджень, % (1987-2011 рр.) 

Рік, період 
Місяць 

Середнє 

за рік І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1987 77 85 80 77 65 73 65 69 72 55 74 86 73 

1988 87 84 86 68 65 73 69 60 75 72 83 88 76 

1989 87 84 75 69 64 73 62 55 77 81 86 88 75 

1990 85 85 63 70 58 75 63 68 75 78 91 88 75 

1991 87 82 83 67 72 68 61 70 70 77 91 87 76 

1992 85 87 81 67 58 70 65 54 67 76 85 90 74 

1993 82 77 83 66 57 72 67 66 73 74 78 90 74 

1994 90 81 81 66 67 71 54 66 60 73 85 87 73 

1995 88 86 76 75 65 66 62 72 78 78 86 86 77 

1996 81 80 82 71 65 63 62 63 77 82 89 87 75 

1997 88 86 79 69 60 75 70 76 78 81 86 88 78 

1998 90 79 84 66 62 61 72 68 60 75 70 88 73 

1999 91 85 76 60 66 61 60 67 64 68 82 88 72 

2000 82 82 80 68 56 67 71 66 80 72 85 90 75 

2001 85 84 74 69 68 75 64 58 71 72 85 87 74 

2002 88 84 68 60 59 69 57 61 77 81 90 79 73 

2003 87 80 81 59 45 59 78 67 63 79 89 89 73 

2004 91 86 77 57 69 70 75 76 76 83 86 88 78 

2005 86 83 73 58 61 72 70 65 62 69 85 88 73 

2006 80 83 82 64 64 70 60 64 68 85 88 89 75 

2007 87 79 69 56 52 64 56 57 73 80 84 86 70 

2008 81 81 75 77 70 67 71 61 74 81 81 87 76 

2009 89 86 82 46 66 56 65 58 65 80 90 88 73 

2010 84 85 78 63 67 62 69 52 69 77 84 88 73 

2011 89 77 73 62 64 67 73 69 65 77 73 90 73 

Середнє за 

 1987-2011 рр. 
86 83 78 65 63 68 66 64 71 76 84 88 74 

Середнє 

багаторічне 
87 85 81 68 63 66 65 64 68 77 86 89 75 
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Додаток Б.6 

Умови зволоження вегетаційного періоду (ГТК  за Селяніновим Г. Т.) в роки проведення польових досліджень, 

1987-2011 рр. 

Рік, період 
Місяць Середнє за  

травень – вересень V VІ VІІ VІІІ ІХ 

1987 0,82 1,38 0,74 0,57 0,68 0,84 

1988 0,97 1,22 0,80 1,12 1,85 1,19 

1989 0,60 1,69 0,38 0,31 1,68 0,93 

1990 1,08 1,80 0,35 0,97 1,11 1,06 

1991 1,61 1,21 0,60 1,46 0,25 1,03 

1992 1,52 2,19 0,23 0,07 0,46 0,89 

1993 0,96 1,72 0,37 0,19 2,16 1,08 

1994 1,54 0,88 0,10 1,60 0,23 0,87 

1995 0,68 1,50 0,27 1,50 2,03 1,19 

1996 1,11 0,62 0,61 1,47 3,38 1,44 

1997 0,61 1,04 1,02 1,81 0,89 1,07 

1998 0,46 0,35 1,07 0,41 0,22 0,50 

1999 1,72 0,49 0,13 0,76 0,33 0,69 

2000 0,45 1,76 1,46 0,37 3,10 1,43 

2001 1,57 1,53 0,33 0,24 0,89 0,91 

2002 1,04 0,94 0,79 0,24 2,10 1,02 

2003 0,24 1,32 1,40 0,25 0,13 0,67 

2004 2,35 0,83 1,28 1,09 1,54 1,42 

2005 0,31 1,38 1,06 0,61 0,00 0,67 

2006 0,91 1,24 0,13 0,56 0,43 0,66 

2007 0,83 1,54 0,26 0,75 1,29 0,94 

2008 1,78 1,14 2,43 0,27 1,68 1,46 

2009 0,56 0,45 0,89 0,01 0,35 0,45 

2010 0,60 0,85 0,81 0,55 2,41 1,04 

2011 0,72 1,60 1,48 0,41 0,23 0,89 

Середнє за 1987-2011 рр. 0,96 1,21 0,76 0,71 1,13 0,95 

Середнє багаторічне 0,90 1,10 0,80 0,70 0,78 0,85 
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Додаток В.1 

 

Висота рослин амаранту волотистого залежно від способу сівби і норми 

висіву насіння (1993-1995 рр.), см 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Фази розвитку 

стеблу-

вання 

гілку-

вання 

поява 

волотей 
цвітіння 

утворення 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Суцільний 

рядковий, 

 15 см 

0,75 5,6 30,8 38,6 76,2 106,2 108,6 

1,0 5,8 32,4 41,2 79,6 108,5 110,4 

1,25 5,7 33,6 43,5 82,7 111,0 112,8 

1,50 5,8 35,2 44,6 81,6 106,1 107,2 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 5,8 33,4 45,0 83,2 115,2 118,6 

1,0 5,7 35,3 47,2 85,9 120,0 122,4 

1,25 5,6 36,4 49,4 86,1 114,5 116,0 

1,50 5,8 38,4 50,2 82,3 110,2 111,6 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 5,5 35,6 48,4 87,4 114,4 116,8 

1,0 5,7 37,5 50,6 90,2 117,8 119,6 

1,25 5,8 39,2 53,2 89,2 113,5 115,0 

1,50 5,6 41,6 54,5 84,8 108,2 109,4 
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Додаток В.2 

 

Вологозабезпеченість рослин амаранту волотистого протягом вегетаційного періоду залежно від способу сівби і 

норми висіву (1993–1995 рр.), мм  

 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

Періоди визначення 

повні сходи збирання на зелений корм збирання на зерно 

шари грунту, см 

0–20 0–100 0–20 0–100 0–20 0–100 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 25,4 125,7 8,6 60,4 14,3 42,2 

1,0 25,3 126,4 6,7 55,7 13,6 37,7 

1,25 25,4 125,4 5,7 50,6 12,4 32,9 

1,50 25,3 126,3 4,3 46,8 10,7 27,9 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 25,1 126,1 9,7 70,7 17,0 46,0 

1,0 25,1 125,2 7,3 64,9 14,1 40,7 

1,25 25,3 126,1 7,3 59,7 12,5 36,0 

1,50 25,5 126,0 6,0 54,8 10,0 30,7 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 25,2 126,1 10,5 78,0 18,5 55,8 

1,0 25,4 126,5 9,4 71,5 16,3 50,6 

1,25 25,2 125,3 8,0 61,5 14,5 44,2 

1,50 25,1 126,2 6,4 59,7 13,8 38,6 

 



 
4
5
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Додаток В.3 

 

Водоспоживання рослин амаранту волотистого при вирощуванні на зелений корм залежно від способу сівби і 

норми висіву (1993–1995 рр.), м
3
/га 

 

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Баланс вологи в шарі ґрунту 0–100 см від 

сходів до збирання Сумарне 

водоспоживання 

за період 

Коефіцієнт 

водоспоживання, м
3
/т 

вихідні 

запаси 
опади всього залишок 

зеленої 

маси 

абсолютно 

сухої 

речовини 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 1257 

970 

2227 604 1623 67 363 

1,0 1264 2234 557 1677 60 326 

1,25 1254 2224 506 1718 56 304 

1,50 1263 2233 468 1765 64 345 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 1261 

970 

2231 707 1524 70 378 

1,0 1252 2222 649 1573 62 337 

1,25 1261 2231 597 1634 58 317 

1,50 1260 2230 548 1682 67 366 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 1261 

970 

2231 780 1451 75 406 

1,0 1265 2235 715 1520 66 359 

1,25 1253 2223 651 1572 73 398 

1,50 1262 2232 597 1635 81 437 



 
4
5
4

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В.4 

Водоспоживання рослин амаранту волотистого при вирощуванні на зерно залежно від способу сівби і норми 

висіву (1993–1995 рр.), м
3
/га   

Спосіб сівби 

Норма 

висіву, 

кг/га 

Баланс вологи в шарі грунту 0 – 100 см  від сходів 

до збирання Сумарне 

водоспоживання 

за період, м
3
/га 

Коефіцієнт 

водоспоживання, 

м
3
/т 

вихідні 

запаси 
опади всього залишок зерна 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 1257 

2316 

3573 422 3151 3089 

1,0 1264 3580 377 3203 2647 

1,25 1254 3570 329 3241 2366 

1,50 1263 3579 279 3300 2683 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 1261 

2316 

3577 460 3117 2011 

1,0 1252 3568 407 3161 1786 

1,25 1261 3577 360 3217 2103 

1,50 1260 3576 307 3269 2369 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 1261 

2316 

3577 558 3019 2220 

1,0 1265 3581 506 3075 1959 

1,25 1253 3569 442 3127 2522 

1,50 1262 3578 386 3192 2850 



 
4
5
5

 

 

 

                                                                       

Додаток В.5 

Сумарне водоспоживання і коефіцієнт водоспоживання посівів амаранту волотистого при вирощуванні на 

зелений корм і зерно залежно від способу сівби і норми висіву, 1993–1995 рр. 

 

 

Спосіб сівби Норма 

висіву, кг/га 

Сумарне водоспоживання 

за період, м
3
/га 

Коефіцієнт водоспоживання за період, м
3
/т 

сходи –

цвітіння 

сходи –

воскова 

стиглість 

зерна 

сходи – цвітіння 
сходи – воскова 

стиглість зерна 

зеленої маси 
абсолютно сухої 

речовини 
зерна 

Суцільний 

рядковий, 15 см 

0,75 1623 3151 67 363 3089 

1,0 1677 3203 60 326 2647 

1,25 1718 3241 56 304 2366 

1,50 1765 3300 64 345 2683 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 1524 3117 70 378 2011 

1,0 1573 3161 62 337 1786 

1,25 1634 3217 58 317 2103 

1,50 1682 3269 67 366 2554 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 1451 3019 75 406 2220 

1,0 1520 3075 66 359 1959 

1,25 1572 3127 73 398 2522 

1,50 1635 3192 81 437 2850 
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Додаток  В.6 

Вплив способу сівби і норми висіву  на продуктивність посівів амаранту 

волотистого при вирощуванні на зелений корм, т/га 

Спосіб сівби, 

(А) 

Норма висіву, 

кг/га (В) 

Урожайність зеленої маси 
Збір сухої 

речовини 

1993 р. 1994 р. 1995 р. середнє 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 30,7 17,4 24,8 24,3 4,47 

1,0 35,6 20,7 27,5 27,9 5,14 

1,25 38,4 23,8 29,8 30,7 5,65 

1,50 28,6 25,2 29,6 27,8 5,12 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 29,3 15,3 21,1 21,9 4,03 

1,0 34,2 18,2 23,7 25,4 4,67 

1,25 37,4 20,7 26,0 28,0 5,16 

1,50 30,9 19,3 24,6 24,9 4,59 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 24,5 14,0 19,8 19,4 3,57 

1,0 29,8 16,9 22,3 23,0 4,23 

1,25 26,9 16,2 21,2 21,4 3,95 

1,50 26,0 14,9 20,1 20,3 3,74 

НІР 05, т/га 

А 0,51 0,45 0,55 0,45–0,55 0,07–0,13 

В 0,59 0,52 0,64 0,52–0,64 0,08–0,15 

АВ 1,02 0,90  1,10 0,90–1,10 0,14–0,26 
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Додаток  В.7 

y1 = 0,186x - 0,0564

r1 = 0,999 

R
2
 = 0,999

2,00

3,50

5,00

6,50

8,00

10 15 20 25 30 35 40 45

Урожайність зеленої маси, т/га 

С 
у 

х 
а  

р 
е ч

 о
 в

 и
 н

 а,
 т/

га

 

y2 = 0,134x - 0,0371

r2 = 0,999

R
2
 = 0,998

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

10 15 20 25 30 35 40

Урожайність зеленої маси, т/га 

К
 о

 р
 м

 о
 в

 і 
 о

 д
 и

 н
 и

 ц
 і,

 т
/г

а

 

y3 = 0,0206x - 0,0162

r3 = 0,966

R
2
 = 0,933

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

10 15 20 25 30 35 40

Урожайність зеленої маси, т/га

П
 е

 р
 е

 т
 р

 а
 в

 н
 и

 й
  п

 р
 о

 т
 е

 ї 
н,

 т
/г

а

 
 

Мінливість збору сухої речовини, виходу кормових одиниць та 

перетравного протеїну залежно від урожайності зеленої маси амаранту 

волотистого, 1993–1995 рр. 
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Додаток  В.8 

Урожайність зерна амаранту волотистого залежно від способу сівби і 

норми висіву 

Спосіб сівби 

(А) 

Норма 

висіву, 

кг/га (В) 

Урожайність зерна 12 % вологості, т/га 

1993 р. 1994 р. 1995 р. Середнє 

Суцільний 

рядковий, 

15 см 

0,75 1,24 0,80 1,03 1,02 

1,0 1,45 0,96 1,22 1,21 

1,25 1,61 1,12 1,38 1,37 

1,50 1,42 1,04 1,24 1,23 

Широкорядний, 

45 см 

0,75 1,87 1,24 1,54 1,55 

1,0 2,04 1,40 1,88 1,77 

1,25 1,72 1,22 1,66 1,53 

1,50 1,59 1,10 1,45 1,38 

Широкорядний, 

70 см 

0,75 1,68 1,02 1,37 1,36 

1,0 1,89 1,28 1,53 1,57 

1,25 1,56 0,96 1,19 1,24 

1,50 1,45 0,85 1,06 1,12 

НІР 05, т/га 

А 0,02 0,01 0,02 0,01–0,02 

В 0,02 0,02 0,02   0,02–0,02 

АВ 0,04 0,03 0,04 0,03–0,04 

 



 
4
5
9

 

 

Додаток  В.9 

Урожайність зеленої маси амаранту волотистого залежно від строку збирання основного укосу і висоти 

скошування рослин, т/га 

Строк збирання (А) Висота 

скошування, 

см (В) 

Основний укіс Отавний укіс 

основний 

укіс 

отавний 

укіс 
2000 р. 2001 р. 2002 р. середнє 2000 р. 2001 р. 2002 р. середнє 

Стеблу-

вання 
налив зерна 

5 9,52 8,32 10,54 9,46 17,82 20,65 14,08 17,52 

15 7,63 6,84 8,44 7,64 18,65 21,46 14,82 18,31 

25 6,15 6,34 6,85 6,45 19,50 22,18 15,46 19,05 

Поява 

волоті 

утворення 

зерна 

5 12,20 12,62 13,32 12,71 14,54 17,64 11,52 14,57 

15 10,55 11,50 11,38 11,14 15,45 18,28 13,78 15,84 

25 8,84 9,66 9,80 9,43 16,16 19,53 14,63 16,77 

Формування 

волоті 

масове 

цвітіння 

5 20,90 21,94 21,80 21,55 11,75 8,76 9,74 10,08 

15 18,02 18,60 19,52 18,71 12,34 14,30 12,46 13,03 

25 15,23 16,48 16,74 16,15 13,12 18,48 13,06 14,89 

Початок 

цвітіння 

початок 

цвітіння 

5 25,45 26,52 25,66 25,88 10,23 6,28 7,43 7,98 

15 23,00 24,48 24,22 23,90 11,05 12,24 9,66 10,98 

25 19,65 20,76 22,40 20,94 11,63 13,18 11,22 12,01 

Масове 

цвітіння 

формування 

волоті 

5 32,04 28,30 28,58 29,64 6,54 3,75 4,02 4,77 

15 27,52 25,25 27,04 26,60 7,25 5,30 5,94 6,16 

25 22,40 21,68 25,45 23,18 8,06 8,96 6,64 7,89 

Утворення 

зерна 
 – 

5 31,50 28,84 28,34 29,56 – – – – 

15 26,14 26,58 26,58 26,43 – – – – 

25 22,08 23,02 25,06 23,39 – – – – 

НІР05, т/га 

А 0,52 0,72 0,69 0,52–0,72 0,30 0,57 0,96 0,30–0,96 

В 0,37 0,51 0,15 0,15–0,51 0,23 0,44 0,14 0,14–0,44 

АВ 0,90 1,25 0,75 0,75–1,25 0,52 0,99 0,99 0,52–0,99 
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Додаток  В.10 

Кормова продуктивність амаранту волотистого залежно від доз 

мінеральних добрив, т/га 

Доза 

добрив, 

кг/га д.р. 

Урожайність зеленої маси Збір абсолютно сухої речовини 

2000 р. 2001 р. 2002 р. середнє 2000 р. 2001 р. 2002 р. середнє 

Без 

добрив 

(контроль) 

22,9 19,3 20,7 21,0 4,01 3,55 3,71 3,76 

N60P60 30,5 25,7 27,9 28,0 5,18 4,63 4,73 4,85 

N60K30 29,3 24,1 26,0 26,5 5,01 4,35 4,50 4,62 

P60K30 27,8 22,8 24,8 25,1 4,83 4,17 4,39 4,46 

N30P30K30 28,9 23,4 25,1 25,8 5,0 4,25 4,34 4,53 

N60P60K30 31,9 26,6 28,2 28,5 5,44 4,80 4,79 5,01 

N90P90K30 32,1 27,9 29,3 29,8 5,47 4,94 4,98 5,13 

середнє 29,1 24,3 26,0 – 4,99 4,38 4,49 – 

НІР 05 1,34 1,08            0,82 0,82–1,34 0,17 0,13 0,05 0,05–0,13 

                   

 

 

 

Додаток В.11 

Вплив доз мінеральних добрив на урожайність зерна амаранту 

волотистого, т/га 

Доза добрив 
Урожайність зерна  

2000 р. 2001 р. 2002 р. середнє 

Без добрив (контроль) 0,93 1,17 0,72 0,94 

N60P60 1,29 1,50 1,03 1,27 

N60K30 1,20 1,42 0,95 1,19 

P60K30 1,13 1,36 0,88 1,12 

N30P30K30 1,18 1,41 0,92 1,17 

N60P60K30 1,34 1,57 1,07 1,33 

N90P90K30 1,36 1,59 1,12 1,36 

 середнє 1,20 1,43 0,96 – 

НІР 05                                     0,03                       0,06                        0,03 0,03–0,06  
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Додаток Г.1 

Урожайність насіння вико-тонконогових сумішей залежно від 

підтримуючої культури і норми висіву, т/га 

 

Видовий склад, 

норма висіву (млн/га) 
1993 р. 1994 р. 1995 р. Середнє  

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
3,19 2,25 1,57 2,33 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
3,64 2,48 1,75 2,62 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
3,80 2,73 1,66 2,73 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
4,17 2,95 1,31 2,81 

 Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
3,05 2,50 2,0 2,52 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
3,55 2,95 2,24 2,91 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
3,28 2,64 2,23 2,71 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
2,37 2,28 1,96 2,21 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
3,64 2,73 2,39 2,92 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
4,27 3,18 2,46 3,30 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
3,82 2,70 2,28 2,93 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
3,06 2,42  2,21 2,57 

НІР05, т/га 0,19 0,26 0,15 0,15–0,26 

 

 

 



 
4
6
2

 

 

Додаток Г.2 

Вплив підтримуючої культури і норми висіву на урожайність компонентів вико-тонконогових сумішей 

Видовий склад, 

норма висіву (млн./га) 

Урожайність насіння компонента, т/га  

1993 р. 1994 р. 1995 р. Середнє  

вика 

волохата 

тонко-

ногові 

вика 

волохата 

тонко-

ногові 

вика 

волохата 

тонко-

ногові 

вика 

волохата 

тонко-

ногові 

Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
0,32 2,87 0,39 1,86 0,23 1,34 0,31 2,02 

 Тритикале озиме (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
0,49 3,15 0,46 2,02 0,29 1,46 0,41 2,21 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
0,58 3,22 0,57 2,16 0,26 1,40 0,47 2,26 

Тритикале озиме (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
0,73 3,39 0,66 2,29 0,19 1,12 0,54 2,27 

 Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
1,17 1,88 0,80 1,70 0,39 1,61 0,79 1,73 

Пшениця озима* (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
1,43 2,12 1,03 1,92 0,46 1,78 0,97 1,94 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
1,38 1,90 0,75 1,89 0,40 1,83 0,84 1,87 

Пшениця озима* (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
1,06 1,31 0,61 1,67 0,36 1,61 0,68 1,53 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,0) 
1,24 2,40 0,90 1,83 0,47 1,92 0,87 2,05 

Пшениця озима** (3,0) + 

вика волохата (1,5) 
1,60 2,67 1,14 2,04 0,50 1,96 1,08 2,22 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (1,5) 
1,50 2,31 0,84 1,86 0,43 1,85 0,92 2,01 

Пшениця озима** (2,5) + 

вика волохата (2,0) 
1,24 1,82 0,68 1,74 0,38 1,83 0,77 1,80 

НІР05, т/га 0,06 0,13 0,07 0,18 0,03 0,12 0,03–0,07 0,12–0,18 
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Додаток Г.3 

Урожайність насіння вико-пшеничних агрофітоценозів залежно від строку 

сівби, т/га 

Строк сівби 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. Середнє 

15 серпня 2,51 1,26 1,44 1,17 1,61 1,29 

25 серпня 2,55 1,79 1,84 1,38 1,59 1,41 

5 вересня 2,58 2,80 2,28 1,54 1,40 1,60 

15 вересня 2,44 2,97 2,39 1,85 0,89 1,61 

25 вересня 2,05 2,46 2,03 1,22 0,70 1,32 

5 жовтня 1,43 1,69 1,74 0,97 0,51 0,99 

Середнє 2,26 2,16 1,95 1,36 1,12 – 

НІР05 0,07 0,08 0,22 0,15 0,12 0,07–0,22 



 
4
6
4

 

 

 

 

Додаток Г.4 

Вплив строку сівби сумісних вико-пшеничних агрофітоценозів на урожайність насіння компонентів, т/га 

Строк 

сівби 

1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. Середнє 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

15.08 0,61 1,90 0,18 1,08 0,22 1,22 0,16 1,01 0,37 1,24 0,31 0,98 

25.08 0,62 1,93 0,37 1,42 0,33 1,51 0,29 1,09 0,49 1,10 0,42 0,99 

05.09 0,54 2,04 0,64 2,16 0,48 1,80 0,36 1,18 0,56 0,84 0,52 1,08 

15.09 0,46 1,98 0,58 2,39 0,51 1,88 0,44 1,41 0,53 0,36 0,50 1,11 

25.09 0,37 1,68 0,45 2,01 0,40 1,63 0,15 1,07 0,49 0,21 0,37 0,95 

05.10 0,26 1,17 0,32 1,37 0,34 1,40 0,09 0,88 0,38 0,13 0,28 0,71 

НІР05 0,02 0,06 0,02 0,06 0,04 0,17 0,03 0,12 0,05 0,08 0,02–0,05 0,06–0,17 
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Додаток Г.5 

Урожайність насіння вико-пшеничних сумішей залежно від дози і строку 

внесення мінеральних добрив, т/га 

 

Доза добрив 1996 р. 1997 р. 1998 р. Середнє  

Без добрив 

(контроль) 
1,63 1,96 1,61 1,73 

Р40 1,87 2,27 1,85 2,00 

Р40К40 2,03 2,46 1,98 2,16 

N40Р40К40 2,40 2,84 2,31 254 

N40Р60К40 2,50 2,97 2,42 2,63 

N40Р60К40  + N20 2,56 3,12 2,53 2,74 

N60Р60К40 2,67 3,24 2,63 2,85 

N60Р90К40 2,80 3,38 2,75 2,98 

N60Р90К60 2,83 3,46 2,83 3,05 

N40Р90К40 2,62 3,18 2,58 2,79 

НІР05, т/га 0,10 0,07 0,15 0,07–0,15 
 

 

 



 
4
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Додаток Г.6 

Вплив дози і строку внесення мінеральних добрив на урожайність насіння вики волохатої в сумісних вико-

пшеничних агрофітоценозах, т/га 

Доза добрив 

Урожайність насіння, т/га 

1996 р. 1997 р. 1998 р. середнє 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

вика 

волохата 

пшениця 

озима 

Без добрив 0,27 1,36 0,31 1,65 0,23 1,38 0,27 1,46 

Р40 0,36 1,51 0,47 1,80 0,35 1,50 0,39 1,60 

Р40К40 0,42 1,61 0,52 1,94 0,38 1,60 0,44 1,72 

N40Р40К40 0,56 1,84 0,66 2,18 0,50 1,81 0,57 1,94 

N40Р60К40 0,60 1,90 0,70 2,27 0,52 1,90 0,61 2,02 

N40Р60К40  + N20 0,62 1,94 0,76 2,36 0,56 1,97 0,65 2,09 

N60Р60К40 0,66 2,01 0,81 2,43 0,60 2,03 0,69 2,16 

N60Р90К40 0,72 2,08 0,86 2,54 0,62 2,13 0,73 2,25 

N60Р90К60 0,74 2,12 0,87 2,59 0,65 2,18 0,75 2,30 

N40Р90К40 0,65 1,97 0,78 2,70 0,58 2,00 0,67 2,22 

НІР05, т/га 0,02 0,08 0,02 0,06 0,03 0,12 0,02–0,03 0,06–0,12 
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Додаток Д.1 

Водоспоживання ранніх ярих агрофітоценозів при вирощуванні на зелений корм залежно від видового складу 

(2009–2011 рр.), м
3
/га 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Баланс вологи в шарі ґрунту 0–100 см від сходів до 

збирання Сумарне 

споживання  

за період 

Коефіцієнт 

водоспоживання, м
3
/т 

вихідні 

запаси 
опади всього залишок зеленої маси 

абсолютно 

сухої 

речовини 

Ячмінь ярий + горох 

(контроль) 
1452 653 2105 412 1693 138 780 

Ячмінь ярий + горох + 

редька олійна 
1452 653 2105 401 1704 109 684 

Тритикале яре + 

 вика яра 
1452 665 2117 386 1731 129 709 

Тритикале яре + редька 

олійна 
1452 665 2117 370 1747 114 688 

Тритикале яре + вика яра 

+ редька олійна 
1452 665 2117 378 1739 117 690 

Овес + 

 вика яра 
1452 672 2124 311 1813 108 676 

Овес + 

 редька олійна 
1452 672 2124 269 1855 94 564 

Овес + вика яра +  

редька олійна 
1452 672 2124 293 1831 99 570 
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Додаток Д.2 

Продуктивність однорічних ранніх ярих агрофітоценозів в період укісної 

стиглості, 2009–2011 рр. 

 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Урожайність зеленої 

маси, т/га 

Збір абсолютно сухої 

речовини, т/га 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Ячмінь + горох 10,60 9,65 16,54 1,73 1,88 2,90 

 Ячмінь + горох + 

редька олійна 
14,10 11,79 21,05 2,06 2,09 3,33 

Тритикале яре +  

вика яра 
11,60 10,48 18,02 1,96 2,06 3,29 

Тритикале яре +  

редька олійна 
14,13 11,25 20,68 2,11 2,10 3,42 

 Тритикале яре + 

вика яра + редька 

олійна 

12,80 11,60 20,19 2,02 2,14 3,40 

Овес + вика яра 15,05 12,15 23,03 2,72 2,51 4,21 

 Овес + редька олійна 17,76 14,35 26,46 2,79 2,51 4,58 

 Овес + вика яра + 

 редька олійна 
16,36 14,06 25,10 2,75 2,53 4,36 

 НІР05, т/га 0,58          0,68          0,55 0,11 0,16 0,14 
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Додаток Д.3 

Вплив способу сівби і норми висіву на урожайність насіння  

редьки олійної, т/га 

Норма висіву,  

млн шт./га (В) 
2003 р. 2004 р. 2005 р. Середнє 

Суцільний рядковий спосіб, 15 см 

1,0 0,52 1,17 1,01 0,90 

2,0 0,67 1,48 1,26 1,14 

3,0 0,61 1,35 1,18 1,05 

4,0 0,39 1,08 0,87 0,78 

*Широкорядний спосіб, 45 см (А)* 

0,5 0,72 1,20 1,26 1,06 

0,75 0,83 1,54 1,35 1,24 

1,0 0,76 1,15 1,18 1,03 

Широкорядний спосіб, 60 см 

0,5 0,64 1,06 1,16 0,95 

0,75 0,60 1,39 1,25 1,08 

1,0 0,46 0,99 0,90 0,78 

НІР05, т/га     

 

для суцільних посівів: 

0,025 0,037 0,078 0,025–0,078 

для широкорядних посівів: 

А 0,015 0,037 0,056 0,015–0,056 

В 0,019 0,045 0,068 0,019–0,068 

АВ 0,027 0,063 0,097 0,027–0,097 

 

Примітка. *фактор А – спосіб сівби для широкорядних посівів, фактор В 

– норма висіву насіння.  
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Додаток Д.4 

Водоспоживання рослин редьки олійної при вирощуванні на зелений корм і насіння залежно від способу сівби та 

норми висіву (2003–2005 рр.), м
3
/га 

Норма 

висіву, 

млн. 

шт./га 

Баланс вологи в шарі ґрунту 0-100 см від сівби до фази розвитку 
Сумарне споживання 

за період 

Коефіцієнт 

водоспоживання, 

м
3
/т 

Вихідні 

запаси 

цвітіння 

повна 

стиглість 

насіння 

цвітіння 

повна 

стиглість 

насіння 

цвітіння 

повна 

стиглість 

насіння 
сівба -

цвітіння 

сівба -

повна 

стиглість 

насіння 

зеленої 

маси 
насіння 

атмосферні опади всього за період залишок  

Суцільний рядковий спосіб з міжряддями 15 см 

1,0 1226 307 1867 1533 3093 657 582 876 2511 38 2790 

2,0 1226 307 1867 1533 3093 593 511 940 2582 34 2265 

3,0 1226 307 1867 1533 3093 571 435 962 2658 37 2531 

4,0 1226 307 1867 1533 3093 546 406 987 2687 41 3445 

Широкорядний спосіб з міжряддями 45 см 

0,5 1226 307 1867 1533 3093 743 705 790 2388 44 2253 

0,75 1226 307 1867 1533 3093 684 610 849 2483 38 2002 

1,0 1226 307 1867 1533 3093 633 573 900 2520 42 2447 

Широкорядний спосіб з міжряддями 60 см 

0,5 1226 307 1867 1533 3093 762 753 771 2340 47 2463 

0,75 1226 307 1867 1533 3093 731 682 802 2411 41 2232 

1,0 1226 307 1867 1533 3093 648 563 885 2530 46 3244 
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Додаток Е.1 

Продуктивність кукурудзи і амаранту волотистого в одновидових і 

сумісних посівах на зелений корм, 2004–2006 рр. 

Співвідношення 

компонентів, % від 

одновидових посівів 

Спосіб 

розмі-

щення 

культур 

 

 

Урожайність зеленої 

маси, т/га 

Збір абсолютно сухої 

речовини, т/га 

кукурудза амарант всього 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

100 – 100 – 43,2 38,3 31,0 8,8 7,5 6,0 

– 100 100 – 29,5 27,6 25,6 5,2 5,1 4,6 

50 50 100 в один ряд 32,8 28,6 25,9 6,3 5,6 4,9 

50 50 100 1:1 34,8 31,3 27,3 6,7 6,0 5,1 

33,5 66,5 100 1:2 33,2 30,0 27,1 6,8 5,7 5,0 

66,5 33,5 100 2:1 37,9 33,5 28,2 7,5 6,5 5,3 

79,0 46,0 125 2:1 43,0 36,5 33,3 8,4 7,1 6,3 

100 50 150 
амарант 

суцільно 
40,2 34,2 29,3 7,8 6,6 5,4 

НІР05, т/га 2,4           3,3 2,1 0,27 0,37 0,32 
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Додаток Е.2 

Продуктивність пізніх ярих агрофітоценозів залежно від умов вирощування і видового складу, т/га 

 

Видовий склад 

Урожайність зеленої маси Збір абсолютно сухої речовини 

основний укіс отавний укіс основний укіс отавний укіс 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Кукурудза 29,80 40,50 48,65 – – – 5,30 8,26 9,57 – – – 

Сорго цукрове 25,60 36,00 42,80 6,20 12,25 14,55 4,98 7,13 8,14 1,21 2,27 2,03 

Сорго-

суданковий 

гібрид 

28,00 37,60 45,16 7,30 15,75 18,89 5,30 8,46 9,70 1,76 3,37 2,83 

Амарант 21,85 25,70 31,35 5,60 7,40 10,19 3,80 4,86 5,68 0,97 1,30 1,36 

Кукурудза + 

амарант 
31,60 43,25 52,29 – – – 5,53 8,43 9,89 – – – 

Сорго цукрове + 

амарант 
28,45 38,55 46,25 7,05 11,95 13,94 5,33 7,34 8,75 1,33 2,21 2,02 

Сорго-

суданковий 

гібрид + амарант 

28,40 39,15 47,19 7,60 14,05 16,81 5,46 8,14 9,32 1,46 2,82 2,48 

НІР 05, т/га 0,94 1,37 0,78 0,43 1,11 0,68 0,16 0,35 0,15 0,13 0,17 0,23 
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Додаток Е.3 

Вплив строків та доз застосування мінеральних добрив на продуктивність післяукісної сумішки кукурудзи з 

суданською травою, т/га 

Доза добрив 
Урожайність зеленої маси, т/га Збір абсолютно сухої речовини, т/га 

у тому числі у тому числі 

під основний 

обробіток 

ґрунту 

під після-

укісний 

посів 

кукурудза + суданська трава отава суданської трави кукурудза + суданська трава отава суданської трави 

1992 р. 1993 р. 1994 р. середнє 1992 р. 1993 р. 1994 р. середнє 1992 р. 1993 р. 1994 р. середнє 1992 р. 1993 р. 1994 р. середнє 

Без добрив (контроль) 18,30 14,07 6,30 12,89 4,28 7,19 18,80 10,09 3,75 2,65 1,18 2,53 0,75 1,27 3,18 1,73 

N40P40K40 – 21,50 18,69 7,80 16,00 5,35 8,39 24,40 12,71 4,41 3,41 1,47 3,10 0,94 1,48 4,12 2,18 

N60P60K60 – 24,15 23,80 8,20 18,72 5,54 9,56 27,30 14,13 4,93 4,32 1,54 3,60 0,94 1,68 4,61 2,41 

N90P60K60 – 28,64 26,76 8,80 21,40 6,05 10,95 29,80 15,60 5,77 4,83 1,65 4,08 1,02 1,93 5,03 2,66 

N120P60K60 – 31,50 29,17 9,20 23,29 7,60 11,61 31,50 16,90 6,09 5,24 1,73 4,35 1,25 2,04 5,32 2,87 

N120P90K60 – 31,85 30,64 9,50 24,00 7,84 12,62 32,30 17,59 6,25 5,48 1,73 4,51 1,31 2,22 5,46 3,00 

N90P90K60 N30 32,45 29,30 8,90 23,55 8,43 11,38 34,30 18,04 6,52 5,30 1,67 4,50 1,38 2,00 5,80 3,06 

N90P60K60 N30P30 32,92 31,58 8,70 24,40 8,76 11,66 34,60 18,34 6,47 5,68 1,64 4,60 1,42 2,05 5,88 3,12 

N60P60K60 N60P30 34,56 34,72 8,20 25,83 9,32 13,26 36,50 19,69 6,78 6,20 1,54 4,84 1,51 2,33 6,18 3,34 

НІР05, т/га 0,72 0,52 0,95 0,52–0,95 0,45 0,42 0,48 0,42–0,48 0,35 0,17 0,16 0,16–0,35 0,05 0,07 0,21 0,05–0,21 
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Додаток Е.4 

Водоспоживання однорічних культур залежно від доз та строків 

внесення добрив при вирощуванні трьох урожаїв на рік, 1991–1994 рр. 

Доза добрив 

(кг д. р./га) 

Баланс вологи в шарі ґрунту 

0–100 см від сівби до збирання, м
3
 

Сумарне 

водоспо-

живання 

за період, 

м
3
/га  

Коефіцієнт 

водоспоживання, м
3
/т 

під 

основний 

обробіток 

ґрунту 

під 

після-

укісний 

посів 

ґрунтові 

запаси 

атмосферні 

опади 
залишок 

зеленої 

маси 

сухої 

речовини 

Жито озиме на зелений корм 

Без добрив 669* 

1247** 

713 

1014 

811 

550 
2282 132,5 646 

N40P40K40 – 
669 

1247 

713 

1014 

811 

424 
2408 105,6 508 

N60P60K60 – 
669 

1247 

713 

1014 

811 

402 
2430 95,2 458 

N90P60K60 – 
669 

1247 

713 

1014 

811 

378 
2454 87,1 434 

N120P60K60 – 
669 

1247 

713 

1014 

811 

370 
2462 82,2 412 

N120P90K60 – 
669 

1247 

713 

1014 

811 

366 
2466 81,5 408 

N90P90K60 N30 669 

1247 

713 

1014 

811 

374 
2458 85,4 427 

N90P60K60 N30P30 669 

1247 

713 

1014 

811 

377 
2455 86,7 432 

N60P60K60 N60P30 669 

1247 

713 

1014 

811 

406 
2426 94,9 472 

Кукурудза + суданська трава на зелений корм 

Без добрив 550 1330 626 1254 97,3 496 

N40P40K40 – 424 1330 447 1307 81,7 422 

N60P60K60 – 402 1330 416 1316 70,3 366 

N90P60K60 – 378 1330 380 1328 62,1 325 

N120P60K60 – 370 1330 363 1337 57,4 307 

N120P90K60 – 366 1330 348 1348 56,2 299 

N90P90K60 N30 374 1330 343 1361 57,8 302 

N90P60K60 N30P30 377 1330 337 1370 56,1 298 

N60P60K60 N60P30 406 1330 336 1400 54,2 289 

Суданська трава на зелений корм (отава) 

Без добрив 626 909 531 1004 99,5 580 

N40P40K40 – 447 909 269 1087 85,5 499 

N60P60K60 – 416 909 197 1092 77,3 453 

N90P60K60 – 380 909 185 1104 70,8 415 

N120P60K60 – 363 909 156 1116 66,0 389 

N120P90K60 – 348 909 135 1122 63,8 374 

N90P90K60 N30 343 909 128 1124 62,3 367 

N90P60K60 N30P30 337 909 115 1131 61,7 363 

N60P60K60 N60P30 336 909 103 1142 58,0 342 

 

Примітка: * Чисельник – запаси вологи у ґрунті восени перед сівбою, кількість атмосферних 

опадів за осінній період вегетації, залишок вологи у ґрунті під час припинення осінньої 

вегетації; ** Знаменник – запаси вологи у ґрунті навесні під час поновлення вегетації, 

кількість атмосферних опадів за весняний період вегетації, залишок вологи у ґрунті при 

збиранні. 
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Додаток  Ж.1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Статті у фахових виданнях 

1. Дудка М. І. Вплив строків збирання амаранту на його насіннєву 

продуктивність в умовах північного Степу України. Бюл. Ін-ту зернового 

господарства УААН. Дніпропетровськ, 2001. № 17. С. 76–77.  

3. Черенков А. В., Краснєнков С. В., Дудка М. І. Продуктивність і 

отавність амаранту при різних строках збирання на зелений корм. Бюл. Ін-ту 

зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2002. №№ 18–19. С. 96–100. 

(75 % авторства: планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання статті). 

3. Дудка М. І., Черенкова Т. П. Однорічні сумішки – резерв виробництва 

кормового білка. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. Вінниця, 

2003. Вип. 51. С. 79–81. (80 % авторства: планування і виконання 

експериментів, аналіз результатів, написання статті).  

4. Дудка М. І., Черенкова Т. П. Вплив строків збирання і висоти 

скошування на кормову продуктивність і отавність амаранту. Бюл. Ін-ту 

зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2003. №№ 21–22. С. 101–105. 

(85 % авторства: планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання статті).  

5. Краснєнков С. В., Дудка М. І., Черенкова Т. П. Вплив норм 

мінеральних добрив на насіннєву продуктивність амаранту. Корми і 

кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. Вінниця, 2004. Вип. 53. С. 103–106. 

(75 % авторства: планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання статті).  

6. Черенков А. В., Дудка М. І. Шляхи підвищення насіннєвої продуктив-

ності вики озимої в умовах північного Степу України. Вісн. Дніпропетровського 

держ. аграр. ун-ту. Дніпропетровськ, 2004. № 2. С. 56–59. (80 % авторства: 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання статті).  

7. Дудка М. І. Насіннєва продуктивність редьки олійної в залежності від 

способів сівби і норм висіву. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. 

зб.  Вінниця, 2004. Вип. 53. С. 143–147. 
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8. Якунін О. П., Дудка М. І., Черенкова Т. П. Вплив способів розміщення 

і співвідношення компонентів на продуктивність сумісних посівів кукурудзи з 

амарантом на зелений корм. Бюл. Ін-ту зернового господарства УААН. 

Дніпропетровськ, 2005. №№ 26–27. С. 209–212. (75 % авторства: планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання статті).  

9. Дудка М. І. Продуктивність сумісних агроценозів озимого жита з 

тифоном в умовах північної підзони Степу України. Бюл. Ін-ту зернового 

господарства УААН. Дніпропетровськ, 2007. №№ 31–32. С. 99–104. 

10. Дудка М. І. Кормова продуктивність одновидових і сумісних посівів 

амаранту в умовах північного Степу України. Бюл. Ін-ту зернового 
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