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Вересень
У вересні 2017 року на території Донецької області утримувалась 
тепла погода з похолоданням наприкінці місяця. Середньомісячна 
температура повітря виявилась на 2-3ºС вище від норми та на 
3-4ºС вище від середньої за аналогічний період минулого року, 
і склала по області 17-20ºС тепла. Максимальна температура 
повітря досягала 31-34°С тепла. Мінімальна температура повітря 
знижувалась до 0-2ºС морозу на півночі області, та до 1-5ºС тепла 
– на півдні. Опади спостерігались по всій території області. Сума 
опадів становила 5-16мм (16-41% від норми), місцями на півночі 
-  40-42мм (98-102% від норми). 
На території області утримувався дефіцит вологи в ґрунті. На 28 
вересня запаси продуктивної вологи орного шару ґрунту були 
незадовільними - 1-10мм, місцями на півдні області верхній шар 
ґрунту залишався повністю сухим. 

Жовтень
У жовтні 2017 року на території Донецької області утримувалась 
погода тепліше звичайного: середньомісячна температура повітря 
виявилась на 1ºС вище від норми та склала по області 9-10ºС, 
максимальна температура повітря підвищувалась до 21-24ºС, 
мінімальна температура повітря знижувалась до 1-5ºС морозу. 
Сума опадів становила 32-61мм (139-197% від норми). Сума 
ефективних температур, що накопичилась з 21 вересня виявилась 
вище норми:
Упродовж декади переважав підвищений температурний режим. 

Озимі культури знаходились переважно у фазі сходів, місцями 
на півночі області – у фазі 3-го листка та кущіння. Стан посівів 
добрий та задовільний.

Рис. 1 - Гідротермічні умови 2017-2018 рр. 
 (за даними Покровського ОЦГ)
Серпень
У серпні 2017 року переважала спекотна погода: середньомісячна 
температура повітря на 5º перевищила норму і становила по об-
ласті 24-25,7ºС. Максимальна температура повітря відмічалась у 
першій декаді місяця і досягала 36-40ºС. За місяць зареєстровано 
19-25 днів з температурою 30°С та вище. Мінімальна температура 
повітря знижувалась наприкінці місяця до 9-11ºС. Спостерігалися 
лише сліди опадів. Суми ефективних температур, що накопичи-
лись на 20 серпня становили:

Температура 2017 рік Середньо-
багаторічна

вище 10ºС 1175-1294 1007-1175

вище 15ºС 620-719 470-615

Температура 2017 рік Середньо-
багаторічна

вище 5º 205-282 150-215

1.1 Умови проведення дослідів у період 2017-2018 рр. 

Погодні умови на початку вегетації озимих культур 
у 2017 році були сприятливими для формування життєздатних 
рослин з великим потенціалом до перезимівлі, але строкатий 
розподіл опадів після відновлення весняної вегетації озимих став 
основною причиною зменшення потенціалу продуктивності ярих 
і частково озимих зернових (рис. 1).

Ефективні дощі поповнили вологозапаси в ґрунті, що станови-
ли 15-28 мм продуктивної вологи в орному шарі та 60-124 мм 
у метровому, місцями на півдні області ґрунт був недостатньо 
зволоженим.

Листопад 
У листопаді 2017 року спостерігалась тепліша від звичайного по-
года, з похолоданням у третій декаді: середньомісячна темпера-
тура повітря  виявилась на 1° вище норми і становила по області 
плюс 3-4°С, максимальна температура повітря підвищувалась 
до плюс 17-20°С у другій декаді місяця, мінімальна температура 
знижувалась до мінус 6-9°С на півдні, та до мінус 10-13°С – на 
півночі. Сума опадів становила по області 31-43мм (72-93% від 
норми). 
Перезимівля рослин відбувалась у задовільних умовах. Мінімаль-
на температура ґрунту на глибині вузла кущіння знижувалась 
до мінус 0-2ºС, що безпечно для посівів. Критична температура 
вимерзання становила мінус 14ºС.

Грудень
У грудні 2017 року переважала не характерна для цього періоду 
року, дуже тепла погода з опадами різної інтенсивності протягом 
місяця: середньомісячна температура повітря виявилась на 5-6ºС 
вище норми і становила по області плюс 3-4ºС, максимальна 
температура повітря підвищувалась до плюс 8-13ºС, мінімальна 
температура повітря у найхолодніші ночі знижувалась до мінус 
3-6ºС. Сума опадів за грудень становила від 12 до 30 мм (22-48% 
від норми).
Тепла погода грудня сприяла відновленню вегетації озимини. 
Мінімальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння знижу-
валась до 0-1ºС морозу, що безпечно для рослин.

Січень
У січні 2018 року утримувалась тепліше від звичайного погода 
з посиленням морозів в окремі дні: середня добова температура 
повітря  коливалась від мінус 1ºС до мінус 4ºС, в окремі дні зни-
жувалась до мінус 6-10ºС, середня декадна температура повітря 
на 2ºС перевищила норму, але виявилась на 1-2ºС нижчою від 
середньої декадної температури аналогічного періоду минулого 
року, і склала по області мінус 3-5ºС. Максимальна температура 
повітря підвищувалась до плюс 1-4ºС. Мінімальна температура 
повітря знижувалась до мінус 9-13ºС. На поверхні снігу - до мінус 
11-14ºС, подекуди на півдні області до мінус 8ºС.  

Лютий
У лютому 2018 року у більшості днів утримувалась тепла для цьо-
го періоду року погода з частими опадами різної інтенсивності: 
середньомісячна температура повітря  на 2ºС перевищила норму і 
становила по області мінус 1-3ºС, максимальна температура пові-
тря спостерігалась у першій декаді лютого і досягала плюс 6-8°С, 
мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі знижувалась 
до мінус 14-17ºС. Сума опадів за місяць по області становила 26-
66 мм (70-183% норми). 
Мінімальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння озимих 
культур наприкінці лютого спостерігалась від мінус 4ºС до мінус 
9ºС.

Березень
Березень 2018 року характеризувався холоднішою від звичайного 
погодою з частими опадами протягом періоду: середньомісячна 
температура повітря виявилась на 1ºС нижче норми та на 6 ºС 
нижче від середньої за березень 2017 року і становила по області 
від мінус 1ºС до плюс 1ºС, максимальна температура повітря 
спостерігалась на сьомий день третьої декади березня і склала 
плюс 9-13ºС, мінімальна температура повітря була найнижчою 
у першій декаді березня і становила мінус 14-15 ºС – на півночі 
області, та мінус 9-12 ºС – на півдні. 
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Сума опадів за місяць по області була від 62 мм (188% норми) до 
98 мм (280% норми).
Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла ку-
щіння становила від мінус 3 ºС до плюс 3ºС, що вище критичної 
температури вимерзання.
Озимина перебувала у стані спокою. Лише подекуди на півдні 
області наприкінці третьої декади місяця було відмічено ростові 
процеси.

Квітень
У квітні 2018 року утримувалась теплого характеру погода з 
опадами у вигляді зливового дощу в окремі дні: середньомісячна 
температура повітря по області була на 3°С вище норми і стано-
вила плюс 12°С, максимальна температура повітря досягала плюс 
24-28°С, мінімальна температура повітря знижувалась до мінус 
1-3°С – на півночі, та до плюс 1-6 °С на півдні. Сума опадів по 
області становила 8-23мм (21-55% від норми). 
Орний шар ґрунту на кінець місяця вміщував 12-31мм продук-
тивної вологи. У метровому шарі ґрунту вологозапаси становили 
114-146мм продуктивної вологи.
Сума ефективних температур вище 5°С та 10°С, що накопичилась 
упродовж весни виявились вище від норми:

Кількість опадів становила 5-58мм (11-121% від норми). 
За період активної вегетації сільськогосподарських культур (1 
квітня - 31 травня) середня температура повітря виявилась ви-
щою за норму на 2-3ºС. Внаслідок такого температурного фону, 
незважаючи на відносно пізнє настання весни, накопичення 
ефективного тепла значно перевищувало середні багаторічні по-
казники. Відповідно, і розвиток усіх сільськогосподарських куль-
тур відбувався прискорено, із значним випередженням середніх 
багаторічних строків. Кількість опадів за квітень-травень порівня-
но із нормою склали 16-41%, місцями на півночі, за рахунок злив 
– 93%. Такі умови призвели до розвитку та поширенню посуш-
ливих явищ під ранніми колосковими. Надзвичайно інтенсивно 
висихали верхні шари ґрунту. У кінці травня по всій території 
області орний шар ґрунту був сухим, або майже сухий.
Несприятливими для росту і розвитку усіх сільськогосподарських 
культур були і суховійні явища, які спостерігалися по всій тери-
торії області і пригнічували рослини.
Станом на 31 травня суми ефективних температур повітря стано-
вили:

Температура 2018 рік Середньо-
багаторічна 2017 рік

вище 5ºС 206-222 155-167 133-145

вище 10ºС 73-85 35-45 15-24

Температура 2018 рік Середньо-
багаторічна 2017 рік

вище 5ºС 616-646 463-485 547-571

вище 10ºС 325-352 201-212 253-273

вище 15ºС 117-137 48-54 38-55

Станом на 31 травня (зразки ґрунту від 28.05.18) зволоження 
орного шару ґрунту під озимими зерновими культурами по 
всій території області було незадовільним - 2-8 мм, на окремих 
площах шар ґрунту зовсім був сухим. У метровому шарі ґрунту 
запаси продуктивної вологи були недостатні – 59-79 мм, місцями 
незадовільні – 21 мм. 
Відновлення вегетації озимини відбулось на початку квітня з на-
станням теплих днів, дещо пізніше від звичайного. Погодні умо-
ви, а саме підвищений температурний режим та достатні запаси 
продуктивної вологи у шарі ґрунту сприяли росту та розвитку 
рослин. У другій декаді квітня озимина закущилась. Кущистість 
склала 1,8-2,9 стебел на 1 рослину. 
Однак, надалі спостерігатись високі температури повітря із супро-
водженням дефіциту опадів, що призвело до значного зменшення 
запасів продуктивної вологи у шарі ґрунту. Всі ці умови пригні-
чували стан рослин. Місцями відмічалось передчасне пожовтіння 
листів. На кінець другої декади травня озимина на переважній те-
риторії області досягла фази колосіння, місцями на півдні області 
вже спостерігалось цвітіння. Наприкінці квітня всюди розпоча-
лось цвітіння, та подекуди, на півночі області тривала молочна 
стиглість. Висота стебла становила 59-90 см. У колосі закладено 
14-18 колосків. Станом на 31 травня густота посівів становила 
від 463 до 1396 стебел на 1м2. Стан посівів переважно добрий, 
місцями задовільний.
Пшениця озима упродовж декади перебувала у фазі кущіння та 
утворенні нижнього вузла соломини над поверхнею ґрунту. Висо-
та стебла становила 17-41см. У колосі закладено до 12 колосків. 
Станом на 30 квітня густота посівів становила до 1396 стебел на 
1м2.  Стан посівів переважно добрий.

Травень
Травень 2018 року виявився значно теплішим від звичайного. 
Протягом місяця тривав дефіцит опадів: середня місячна темпе-
ратура повітря була на 3ºС вище норми та виявилась на 3-4ºС 
вище від аналогічного періоду минулого року і становила по 
області плюс 18-19ºС, максимальна температура повітря досягала 
плюс 29-31ºС, мінімальна температура повітря знижувалась до 
плюс 3-7ºС. 

Червень
У більшості днів червня 2018 року утримувалась спекотна погода 
з опадами зливового характеру в окремі дні: середньомісячна 
температура повітря виявилась на 1-3ºС вище норми і стано-
вила по області 21-23ºС, максимальна температура повітря у 
денні години підвищувалась до 35-38ºС, мінімальна температура 
повітря знижувалась до 3-8ºС. Опади протягом місяця випадали 
нерівномірно. У другій декаді опадів зовсім не було. Їх кількість за 
період становила 18-40 мм (34-63% від норми).
Запаси продуктивної вологи завдяки опадам трохи збільшилися. 
Станом на 30 червня під соняшником запаси продуктивної воло-
ги знаходились на рівні достатніх та задовільних - метровий шар 
вміщував 59-114 мм. 
Накопичення сум ефективних температур вище 5,10,15º станом 
на 30 червня становило:
Озимина досягла воскової стиглості зерна, на півдні області 
– повної. На півдні області на останній день місяця озимину 
збирали. Висота стебла становила 72-94см. Стан посівів добрий, 
місцями на півночі області - задовільний. Дощі та підвищення 
вологості повітря заважали збиранню ранніх колосових культур.

Температура 2018 рік Середньо-
багаторічна 2017 рік

вище 5ºС 1097-1173 845-955 900-955

вище 10ºС 656-735 445-535 474-521

вище 15ºС 301-363 155-215 177-202

Липень 
Станом на 20 липня суми ефективних температур повітря були 
вищими за норму та вище від показників минулого року. Озими-
ну продовжували збирати. 

Температура 2018 рік Середньо-
багаторічна

2017 рік

вище 5ºС 1442-1564 1155-1290 1206-1303

вище 10ºС 901-1026 650-765 693-769

вище 15ºС 446-554 260-350 292-349
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II. 
СЕЛЕКЦІЯ

Станцією створено
понад 50 сільськогосподарських
культур, 19 з яких перебувають у
Державному пеєстрі сортів України.

- пшениця озима
- ячмінь ярий
- еспарцет
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2.1 Вдосконалення методів отримання вихідного матеріалу та створення високопродуктивних сортів пшениці м’якої озимої 
хлібопекарського напряму використання адаптивних до умов Степу і Лісостепу України (2016-2018)

Для одержання вихідного гібридного матеріалу у схрещування в 
якості джерел морозо-зимо-посухостійкості, продуктивності, стій-
кості до хвороб, скоростиглості використані кращі сорти пшениці 
м’якої селекції різних селекційних установ. У 2016-2018 роках 
виконані міжсортові схрещування по 170 гібридним комбінаціям, 
у тому числі у 2018 р. - 51. Створено новий вихідний матеріал 
пшениці м’якої озимої з адаптивним потенціалом за врожайністю 
та цінним господарським  ознакам. 
З 956 гібридних популяцій другого–шостого поколінь відібрано 
28563 лінії, у тому числі в 2018 році 7417 для посіву в селекційно-
му розсаднику.
В конкурсному сортовипробуванні по чорному пару в 2018 році 
вивчалось 77 гібридних комбінацій. Кращі номери представлено 
в табл. 2.1.1.

Таблиця 2.1.1 
Кращі номери конкурсного сортовипробування пшениці

м’якої озимої у 2018 р.

Кращими за врожайністю і ряду господарсько-цінних ознак в кон-
курсному сортовипробуванні особливу увагу заслуговують зразки: 
гк608 (Лан 25 Х Коротишка), гк400 (Апогей х Донецька 48).
За результатами екологічного сортовипробування найбільшу вро-
жайність мали сорти Співанка – 8,04 т/га (+ 0,79 т/га до стандар-
ту) та Перемога – 8,03 т/га (+ 0,78 т/га до стандарту) табл.2.1.2

Гібридна
комбінація Походження

Урожайність, т/га Маса
1000

зерен, г

Седимен
тація, мл

Дата
Колосіннясередня +/- до

St
608 Лан25 х Коротишка 7,71 +0,49 36.9 75 13.05
423 Лан25 х суміш сортів 7,65 +0,43 36.8 76 12.05
400 Апогей хДонецька48 7,64 +0,42 39.6 72 12.05
373 Олексіївка хДовіра 7,62 +0,40 41.2 83 12.05
525 Гк94/117 хТітона 7,62 +0,40 40.5 74 14.05
464 Білосніжка х гк 166/5 7,62 +0,40 42.3 78 12.05
484 Гк784/1 х гк 54/4 7,56 +0,34 41.1 75 13.05
618 Тітона хгк 568 7,47 +0,25 36.3 70 16.05
408 Апогей хПопелюшка 7,47 +0,25 37.2 78 14.05
601 Лан25 х Служниця 7,43 +0,21 40.9 74 13.05
402 Апогей хгк94/103 7,42 +0,20 42.1 82 12.05
561 784/1 хФаворитка 7,41 +0,19 39.2 70 14.05
491 704/1 хПовага 7,40 +0,18 41.6 74 11.05
112 Зерноградка11х гк94/118 7,39 +0,17 40.0 76 13.05
602 Лан25 х Куяльник од. 7,39 +0,17 39.5 75 14.05
606 Лан25 хМісія од 7,36 +0,14 39.7 78 12.05
598 Лан25 хгк 789/1 7,36 +0,14 41.8 64 15.05
423 Лан25 хсуміш сортів 7,36 +0,14 36.8 82 12.05
483 Гк784/1 хгк685/0 7,33 +0,11 46.0 69 13.05
525 Гк94/117 х тітона 7,33 +0,11 41.9 74 11.05
363 Гк94/103 хДосвід 7,29 +0,07 35.1 78 12.05
475 Гк654 х гк 102/4 7,28 +0,06 39.6 82 13.05

Донецька 48 – St 7,22 - 42.8 80 14.05
HIP 0,05 0,15

Сорт Дата
колосіння

Маса 1000
насінин, г

Урожайність, т/га
І ІІ ІІІ Середнє +/- т/га до St

Спасівка 10.05 39,4 7,17 8,12 8,12 7,80 0,55
Сотниця 9.05 39,4 7,17 7,71 7,54 7,47 0,22
Славна 9.05 37,1 7,33 7,87 7,83 7,68 0,43

Смуглянка 10.05 38,2 7,29 7,50 7,54 7,44 0,19
Снігуронька 14.05 43,6 7,04 6,96 6,83 6,94 -0,31
Оберіг мирон. 15.05 37,0 7,37 6,17 6,54 6,62 -0,63

Наталка 14.05 39,2 6,50 6,08 6,21 6,26 -0,99
Донецька 48 – St 14.05 33,2 6,92 7,83 7,00 7,25 -

Богиня 12.05 36,8 7,52 7,91 7,67 7,70 0,45
Олексіївка 12.05 35,7 6,96 7,91 7,67 7,51 0,26
Краплина 12.05 37,9 7,37 7,37 7,71 7,48 0,23
Попелюшка 12.05 40,5 7,84 8,04 7,44 7,77 0,52
Білосніжка 11.05 41,5 7,32 7,95 7,29 7,52 0,37
Перемога 12.05 36,5 7,55 8,04 8,50 8,03 0,78

Диво донецьке 14.05 42,8 7,44 8,02 7,46 7,64 0,39
Юзовська 14.05 40,1 7,06 7,62 7,92 7,83 0,58
Ігриста 10.05 37,1 7,21 7,21 8,21 7,54 0,29

Комерційна 12.05 45,9 7,12 7,37 6,54 7,04 -0,21
Співанка 14.05 43,2 7,62 7,95 8,55 8,04 0,79
Досконала 14.05 42,0 7,29 6,50 5,54 6,44 -0,81
Приваблива 14.05 39,7 6,17 6,96 5,75 6,29 -0,96
Здобна 14.05 45,0 7,37 7,17 6,72 7,08 -0,17
Привітна 15.05 42,6 6,46 7,04 6,67 6,72 -0,53
Патріотка 14.05 40,9 7,21 7,17 6,29 6,89 -0,36
Фермерська 13.05 42,0 7,75 7,87 7,21 7,61 0,36
Гармонія 14.05 41,4 7,83 7,79 7,71 7,78 0,53
Бургунка 10.05 40,0 7,37 7,54 7,08 7,33 0,08
Овідій 13.05 38,0 7,75 7,08 7,25 7,36 0,11
Марія 10.05 39,5 7,21 7,79 7.46 7,49 0,24
Крок 13.05 50,2 7,70 7,10 7,25 7,35 0,10

Щедрість 13.05 40,1 7,67 7,75 7,79 7,73 0,48
Гарантія 10.05 45,4 7,17 8,29 8,12 7,86 0,61
Журавка 14.05 42,7 7,42 7,79 8,25 7,82 0,57
Контанта 14.05 34,7 6,96 8,54 7,75 7,75 0,50
Житниця 14.05 47,2 7,21 7,58 8,04 7,61 0,36

Московська 56 13.05 43,7 6,92 8,67 8,33 7,97 0,72
Оградская 12.05 39,7 6,92 7,58 7,79 7,43 0,18
HIP 0,05 0,36

Таблиця 2.1.2
Екологічне сортовипробування пшениці озимої, 2018 р.

Сорти Юзовська, Попелюшка, Гармонія, Контанта, Спасівка, 
Гарантія, Журавка, Московська 56 за врожайністю  перевищили 
стандарт Донецька 48 на 0,46-0,60 т/га.
Під врожай 2019 року посіяно по розсадниках: в селекційному 
-7417 номерів, в контрольному - 540, в попередньому сортови-
пробуванні -155, малому конкурсному - 52, конкурсному - 42, 
екологічному – 42 сорти.
Для розмноження посіяна перспективна лінія гк4 (Донецька 48 
х Єрмак), яку передано на Державне сортовипробування в 2018 
році.
До державного реєстру внесено 4 нові сорти пшениці озимої 
м’якої: Перемога (ПУ №180459), Диво донецьке (ПУ №180461), 
Юзовська (ПУ №180462), Ігриста (ПУ №180463). 
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2.2 Створення системи методів оцінки адаптивності селекцій-
ного матеріалу ячменю ярого при вирощуванні в умовах не-
стійкого зволоження, створення високопродуктивних сортів, 
стійкі до абіотичних та біотичних факторів довкілля

У 2018 році по розсадниках вивчалась наступна кількість: вихід-
ного матеріалу 95 номерів, селекційний – 5504 номерів, кон-
трольний - 140. Сортовипробування: попереднє - 85, конкурсне 
- 100, екологічне - 42 сортозразка.
В посушливих умовах 2018 року в ланках екологічного сорто-
випробування найбільшу урожайність 2,29 т/га сформував сорт 
Сталий, стандарт Сталкер відповідно 1,90 т/га. Результати еколо-
гічного сортовипробування наведено в таблиці 2.2.1.

 Високу врожайність забезпечили: сорт СГІ-НЦНС Аватар – 2,24 
т/га; сорти донецької селекції Аверс 2,04 т/га, Щедрик 2,03 т/га; 
сорти ІР ім. Юр’єва: Скарб 2,04 т/га, Алегро 2,02 т/га.   
За 2016-2018 рр. в ланках екологічного сортовипробування 
найбільшу урожайність 3,74 т/га сформували сорт Сталий. Нові 
сорти Бравий та Реприз, що проходять держсортовипробування 
також продемонстрували високу врожайність - 3,78 т/га  та 3,74 
т/га, відповідно. Стандарт Сталкер забезпечив урожайність 3,12 
т/га. Всі сорти донецької селекції характеризуються врожайністю 
понад 3,29 т/га. Серед сортів ІР ім. Юр’єва відзначились: Інклю-
зив -  3,66 т/га, Подив - 3,62 т/га, Скарб 3,59 т/га, Алегро 3,54 т/
га. Серед сортів СГІ-НЦНС: Аватар – 3,20 т/га.   
Найбільший коефіцієнт стабільності виділено у сортів Пів-
денний, Воєвода, Аватар (СГІ-НЦНС); СН-28 (Кіровоградська 
ДСДС НААН); Аверс, Донецький 12, Сталий, Щедрик (ДДСДС 
НААН);  Взірець, Алегро, Етикет, Доказ, (ІР ім. Юр’єва НААН).
За 2016-2018 рр. високу продуктивність 3,78 т/га  та 3,74 т/га 
продемонстрували нові сорти ячменю ярого Бравий та Реприз 
відповідно. Стандарт Сталкер забезпечив урожайність 3,12 т/
га. Всі сорти донецької селекції характеризуються врожайністю 
понад 3,29 т/га. 
За результатами держсортовипробування в Реєстр сортів рос-
лин придатних до поширення в  Україні включено сорт Резерв 
(№170749 від 03.10.2017 р.) з наступними характеристиками: 
- урожайність в держсортовипробуванні по зонам: Степ - 3,45 т/га 
(+0,32 т/га  або 30%  до стандарту); Лісостеп - 4,33 т/га; Полісся 
- 3,57 т/га; 
- посухостійкість (7,8-8,5 балів);
- стійкість до вилягання (7 балів);
- кущистість та вирівняність стеблостою – високі; висота рослин 
65,1-71,4 см;  
- середньостиглий, вегетаційний період 85-90 днів;
- вміст білка 13,7-14,3%;
- вирівняність зерна - 96,5-97,5%;
-  маса 1000 зерен 45,5-47,9 г;
- напрям використання – зерновий.
Апробаційні ознаки: різновидність nutans. Кущ прямостоячий. 
Прапорцевий листок –з наявним помірним антоціановим забар-
вленням вушок, та слабким восковим налітом на піхві. Колос 
дворядний. Остистий, циліндричної форми, нецільний, середній. 
Бокові стерильні колоски паралельні. Перший елемент стриж-
ня колосу короткий із малим вигином. Зернівка плівчаста, із 
слабким антоціановим забарвленням жилок зовнішньої квіткової 
луски. Жилки нижньої квіткової луски слабо зазубрені. Вентраль-
на боріздка зернівки не опущена. 
Алейроновий шар слабко забарвлений. Зернівка видовжен-
но-еліптичної форми з грубозморшкуватою поверхнею зовніш-
ньої квіткової луски, не опущена. Волоски основної щетини зерна 
довгі. Перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступо-
вий. Вушка перекриваючі охоплюють соломину з шилоподібною 
верхівкою, язичок короткий. Соломина слабко виповнена.
Географічні та зернові рекомендації використання сорту: Степ, 
Лісостеп.

Сорт Оригінатор Урожайність, т/га Коеф.стабі
льності2016 2017 2018 середнє

Донецький 12 ДДСДС 4,19 3,64 2,04 3,29 1,53

Донецький 14 ДДСДС 4,36 3,84 1,71 3,30 1,25

Донецький 15 ДДСДС 4,49 3,64 1,85 3,33 1,26

Партнер ДДСДС 4,72 3,88 1,86 3,49 1,22

Аверс ДДСДС 4,70 4,16 2,04 3,63 1,58

Східний ДДСДС 4,88 3,68 1,55 3,67 1,10

Степовик ДДСДС 4,63 3,84 1,91 3,46 1,27

Щедрик ДДСДС 4,46 3,72 2,03 3,40 1,40

Сталий ДДСДС 4,82 4,12 2,29 3,74 1,48

Резерв ДДСДС 4,74 4,12 1,95 3,57 1,24

Реприз ДДСДС 4,55 4,72 1,95 3,74 1,35

Бравий ДДСДС 4,77 4,68 1,88 3,78 1,31

Етикет ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,25 3,44 2,03 3,24 1,45

Доказ ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,09 3,72 1,84 3,22 1,43

Авгур (Пан) ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,28 3,56 1,61 3,15 1,18

Козван ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,36 3,52 1,70 3,19 1,20

Парнас ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,58 3,96 1,75 3,43 1,21

Модерн ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,16 3,16 1,37 2,89 1,21

Скарб ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,81 3,92 2,04 3,59 1,04

Бальзам (Велес) ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,34 3,96 1,84 3,38 1,30

Подив ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,73 4,08 2,05 3,62 1,35

Інклюзив ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,71 4,40 1,86 3,66 1,28

Виклик ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,19 3,92 1,66 3,26 1,29

Алегро ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,12 4,48 2,02 3,54 1,43

Аграрій ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,20 4,40 1,32 3,31 1,07

Взірець ІР ім. В.Я.Юр’єва 4,32 4,08 1,98 3,46 1,48

Сталкер - St СГІ-НЦНС 3,35 4,04 1,90 3,12 1,51

Південний СГІ-НЦНС 3,36 3,36 1,88 2,87 1,94

Вакула СГІ-НЦНС 3,32 3,12 1,51 2,65 1,46

Гермес СГІ-НЦНС 3,90 3,56 1,87 3,11 1,53

Аватар СГІ-НЦНС 3,37 4,00 2,24 3,20 1,81

Лука СГІ-НЦНС 4,14 3,56 1,85 3,18 1,39

Воєвода СГІ-НЦНС 3,08 3,52 1,99 2,86 1,87

Еней СГІ-НЦНС 3,53 3,76 1,85 3,05 1,59

СН-28 КДСДС 3,77 3,92 2,01 3,23 1,69

НІР

Р 0,05

0,45

3,85

0,26

2,86

0,21

3,08

Таблиця 2.2.1 
Урожайність і стабільність сортів ячменю ярого
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НОВИНКА 
РЕЗЕРВ 

потенційна урожайність
т га

урожайність в по зонам
Степ т га т га
або до стандарту
Лісостеп т га Полісся

т га

кущистість та вирівняність
стеблостою високі висота
рослин см
середньостиглий вегетаційний

період днів
вміст білка
вирівняність зерна
маса зерен г
напрям використання

зерновий

- ПОСУХОСТІЙКІСТЬ (7,8-8,5 

БАЛІВ);

- СТІЙКІСТЬ ДО 

ВИЛЯГАННЯ (7 БАЛІВ);

СЕЛЕКЦІЯ ЯЧМЕНЮ ДДСДС

Вже в продажу!
Знижки надаються!

Купуй вітчизняне насіння - отримуй 

державну компенсацію!
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III. 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Послуги ДДНСДС НААН
Моніторинг стану посівів с./г. культур;
Моніторинг фітосанітарного стану посівів с./г. 
культур

Визначення біологічної врожайності с./г. культур;
Підбір сорту відповідно до умов вирощування;
Консультації по вирощуванню.
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3.1 Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів 
пшениці озимої

Рис. 3.1 - Значення показників індивідуальної продуктивності 
рослин пшениці озимої сортів Епоха, Богиня, Олексіївка та 
Альянс

Агрокліматичні ресурси України і степової зони зокрема, в цілому 
сприятливі для вирощування пшениці озимої, хоча й досить 
мінливі впродовж вегетаційного періоду. Нерівномірний, а іноді 
аномальний прояв таких кліматичних факторів, як температура 
повітря та опади, досить часто (2007, 2010 і 2012 рр.) негативно 
впливають на ріст, розвиток і продуктивність культур.
Для вивчення сукупного впливу факторів зовнішнього середови-
ща і виявлення кращих сортів, занесених до Реєстру, ми у 2016 
році розпочали екологічне випробування 41 сорту пшениці ози-
мої селекції провідних селекційних центрів (табл. 3.1.1).
В середньому по повторенням найбільший рівень урожайності 
зерна забезпечили сорти пшениці озимої: Співанка та Перемога. 
Як свідчать дані таблиці, серед найпродуктивніших слід виділити 
сорти пшениці озимої м’якої, які демонструють мінімальні варію-
вання показника врожайності за повтореннями – Олексіївка, 
Богиня, Донецька 48, Ігриста, Перемога, тобто характеризуються 
стабільним проявом цієї ознаки.
Таким чином, урожайність пшениці озимої значно варіювала 
залежно від умов проведення випробувань та сортових особливо-
стей культури.
При дослідженні адаптивних властивостей рослин пшениці ози-
мої різних селекційних центрів в умовах східної частини північ-
ного Степу України був розроблений і застосований графічний 
алгоритм аналізу, в аспекті підвищення рівня екологічної пла-
стичності сортів при вирощуванні в агрокліматичних умовах 
регіону.
На графіку пункти А, В, С, D демонструють відсотковий приріст 
значень показників продуктивності експериментальних рослин 
відносно стандарту (Донецька 48) для сортів пшениці озимої Епо-
ха, Богиня, Олексіївка та Альянс (рис. 3.1).
Аналіз отриманих графічних даних свідчить, що залежно від 
агроекологічних особливостей сортів ефективність використання 
рослинами можливостей агроценозу під час вегетації дещо по 
різному впливало на приріст значень показників продуктивності 
рослин відповідно генетично обумовлених особливостей сорту, 
які були закладені при його виведенні. Так, значно в меншій мірі 
спостерігався приріст показника маса 1000 зерен у сорту Епоха 
(2,23 % проти 7,26 % для сорту Богиня, 6,7 % - Олексіївка, 6,94 
% - Альянс).

Таблиця 3.1.1 
Екологічне  сортовипробування пшениці озимої, 2018 р.

№ з/п Сорт
Урожайність, т/га

І повт. ІІ повт. ІІІ повт. середнє
1 2 3 4 5 6
1 Богиня 9,3 8,2 7,1 8,2
2 Олексіївка 6,6 7,7 8,7 7,7
3 Краплина 9,0 7,9 6,8 7,9
4 Попелюшка 6,7 8,3 9,8 8,0
5 Білосніжка 7,6 8,3 9,0 8,3
6 Диво донец. 8,1 8,1 8,0 8,1
7 Перемога 9,0 9,4 9,7 9,4
8 Донецька 48 8,8 8,0 7,2 8,0
9 Юзівська 8,6 8,6 8,5 8,6
10 Ігриста 5,8 5,8 5,8 5,8
11 гк 4 7,8 7,4 7,0 7,4
12 гк 692/0 7,0 6,5 6,0 6,5
13 Стасівка 7,7 6,7 5,6 6,7
14 Сотниця 6,9 6,5 6,0 6,5
15 Славна 8,6 7,5 6,3 7,5
16 Смуглянка 8,0 8,2 8,3 8,2
17 Снігурка 6,7 6,8 6,9 6,8
18 Наталка 7,0 6,4 5,8 6,4
19 Оберег мирон. 8,1 8,1 8,1 8,1
20 Комерційна 8,2 7,9 7,6 7,9
21 Співанка 12,2 10,4 8,5 10,4
22 Досконала 6,2 6,6 6,9 6,6
23 Приваблива 7,1 8,3 9,5 8,3
24 Здобна 9,2 8,5 7,7 8,5
25 Привітна 7,5 7,2 6,8 7,2
26 Патріотка 9,2 7,6 5,9 7,6
27 Фермерська 9,1 8,3 7,4 8,3
28 Гармонія 7,8 7,0 6,2 7,0
29 Бургунка 8,1 7,3 6,5 7,3
30 Овідій 8,5 8,5 8,5 8,5
31 Марія 9,4 7,6 5,7 7,6
32 Донецька 48 8,7 7,9 7,0 7,9
33 Крок 6,6 8,6 10,5 8,6
34 Щедрість 7,5 7,7 7,8 7,7
35 Гарантія 8,5 8,2 7,8 8,2
36 Журавка 7,9 7,9 7,9 7,9
37 Контанта 7,8 8,3 8,8 8,3
38 Житниця 9,0 9,0 8,9 9,0
39 Московська 56 10,3 9,4 8,4 9,4
40 Оградська 7,9 8,2 8,4 8,2
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Що стосовно показника кількість продуктивних стебел, то сорти 
Епоха (7,2 %) та Альянс (6,5 %) значно у меншій мірі сформува-
ли прибавку за цим показником порівняно з Богинею (13,7 %) 
та Олексіївкою (16,8 %). Показники кількість зерен у колосі та 
довжина колосу усі сорти сформували приблизно рівні прибавки 
над стандартом, лише Альянс в середньому на 4 % сформував 
більшу кількість зерен у колосі, та на 5 % меншу довжину колосу, 
порівняно з іншими сортами.
При розрахунку площ умовних трикутників для сорту Епоха було 
встановлено, що різниця між площами склала 36,53 абстрактних 
одиниць: ∆ АВС – 27,1, а ∆ АВD – 63,63 абстрактних одиниць. 
Відповідно для сорту Богиня – ∆ АВС – 99,74, а ∆ АВD – 101,19 
абстрактних одиниць, тобто вони приблизно однакові. Що сто-
совно сорту пшениці озимої Олексіївка, то площі трикутників, 
так само як і у Богині, приблизно рівні: ∆ АВС – 115,08, а ∆ АВD 
– 110,97 абстрактних одиниць.  Дещо гірша ситуація склалася 
на сорті Альянс, різниця між площами трикутників склала 38,79 
абстрактних одиниць (∆ АВС – 56,03, а ∆ АВD – 94,82 абстрактних 
одиниць).
Аналіз конфігурації графіків, співвідношення площ трикутників 
АВС та АВD та значень їх висоти (ОС та ОD) сортів, що вивчали-
ся, дає змогу охарактеризувати сорти Богиня та Олексіївка, 
як більш пластичні порівняно з сортом Епоха та Альянс в 
посушливих умовах східної частини північного Степу Украї-
ни. Це проявляється за рахунок рівномірності впливу факторів 
зовнішнього середовища на показники продуктивності пшениці 
озимої сортів Богиня та Олексіївка.

3.2 Ефективність застосування нових адаптивних елементів 
технології вирощування пшениці озимої

начне використання хімічних добрив та засобів захисту рослин 
останнього часу призвело крім різкого підвищення собівартості 
виробництва сільськогосподарської продукції, так і практичного 
повного знищення ґрунтової мікрофлори. В майбутньому така 
тенденція перетворить родючі чорноземи на субстрат, знищивши 
найбільший скарб нашої держави.
Запобігти цьому можна пошуком та впровадженням у виробни-
цтво біологічних систем живлення та захисту рослин.
 В наших дослідженнях вивчався вплив нових поживних ком-
плексів з використанням трьох варіантів фонів живлення при 
вирощуванні пшениці озимої сорту Краплина. 
При вивченні впливу варіантів, що вивчались, на показники 
структури врожаю пшениці озимої сорту Краплина було встанов-
лено, що на мінеральному фоні живлення найкращі результати 
були отримані при застосуванні поживного комплексу 3. Довжи-
на колосу підвищилась порівняно з контролем на 1,5 см, кількість 
зерен у колосі  - на 0,9 шт., маса 1000 зерен – на 3,02 г (табл. 
3.2.1). 

Примітка: * Обробка насіння препаратом Rost-Forte у суміші з комплек-
сом амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння 
сумішшю препаратів Rost-концентрат 15.7.7. + комплекс амінокислот + 
Хелатин + мікробіологічний комплекс.
** Обробка насіння препаратом Айдар, обприскування рослин у фазах 
кущіння та колосіння сумішшю препарат Айдар та мікробіологічний 
комплекс
*** Обробка насіння препаратом Сизам у суміші з мікробіологічним ком-
плексом, обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам 
та мікробіологічний комплекс

Таблиця 3.2.1 
 Показники структури врожаю пшениці озимої при викори-

станні поживних комплексів, 2016-2018 рр.

Варіант Довжина
колосу, см.

Кількість зерен у
колосі, шт.

Маса 1000
зерен, г.

Натура зерна,
г/л.

Фон 1- N30Р30К30

Контроль 8,3 27,0 35,21 691,3
Хімічний захист посівів 8,9 27,5 37,62 721,1

Біологічний захист посівів 8,5 27,3 37,20 719,0
Комплекс 1* 9,2 27,8 38,06 728,3
Комплекс 2** 9,4 27,7 37,88 743,4
Комплекс 3*** 9,8 27,9 38,23 751,4

Фон 2- N15Р15К15 + біогумус (250кг/га)
Контроль 8,0 26,4 40,08 701,1

Хімічний захист посівів 7,9 27,4 33,88 724,4
Біологічний захист посівів 8,4 27,5 41,34 736,1

Комплекс 1* 8,4 27,8 33,35 728,3
Комплекс 2** 8,3 28,0 34,07 730,5
Комплекс 3*** 9,1 28,4 41,23 745,6

Фон 3- біогумус (250кг/га)
Контроль 7,5 26,2 38,62 686,6

Хімічний захист посівів 7,8 26,4 37,09 698,4
Біологічний захист посівів 8,0 26,7 37,28 683,1

Комплекс 1* 8,3 26,8 37,02 700,2
Комплекс 2** 8,5 26,6 34,87 705,7
Комплекс 3*** 8,5 27,1 40,74 711,4

На органо-мінеральному фоні живлення найкращі показники 
структури врожаю також були отримані при використанні пожив-
ного комплексу 3.
На органічному фоні живлення найбільша довжина колосу (8,5 
см) була при використанні поживних комплексів 2 та 3. Кількість 
зерен у колосі та натура зерна більшими були при застосуван-
ні комплексу 3. Найбільша маса 1000 зерен була отримана на 
варіанті з використанням поживного комплексу 3 (40,74 г).
При порівнянні впливу фонів живлення на показники структури 
врожаю було встановлено, що мінеральний фон живлення сприяв 
збільшенню довжини колосу, маси 1000 зерен та натури зерна, 
а органо-мінеральний фон мав найбільший вплив на кількість 
зерен у колосі. 
У таблиці 6 представлено результати врожайності пшениці озимої 
сорту Краплина за вживання запропонованих поживних ком-
плексів на мінеральному та органо-мінеральному фонах живлен-
ня.
На мінеральному фоні живлення найвищу прибавку врожаю у 
порівнянні з контролем забезпечив поживний комплекс 3 (1,22 т/
га). Найменший рівень урожайності був при застосуванні біоло-
гічного захисту посівів (2,58 т/га).
На органо-мінеральному фоні живлення також найбільш продук-
тивними були рослини оброблені поживним комплексом 3. 
Але не всі варіанти на цьому фоні живлення забезпечили прибав-
ку порівняно до контролю. Застосування хімічного захисту посівів 
та комплексу 1 сприяло зниженню рівня врожаю порівняно з 
контролем на 0,02 т/га та 0,04 т/га, відповідно.
На органічному фоні живлення всі запропоновані поживні ком-
плекси забезпечили прибавку врожаю. Найбільша прибавка була 
при використанні комплексу 3, а найменша при використанні 
комплексу 2.
Найвищий рівень урожайності був при використанні мінераль-
ного фону живлення, дещо поступався йому органо-мінеральний 
фон. Хоча в цілому рівень розвитку рослин протягом вегетації та 
формування рослинами врожайності при використанні запропо-
нованих поживних комплексів говорить про правильність вибра-
ного напрямку досліджень.
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Розрахунок економічної доцільності використання запропонова-
них елементів технології вирощування пшениці озимої продемон-
стрував значну ефективність використання фонів живлення та 
препаратів, що вивчались (табл. 3.2.3). 
На першому фоні живлення найвища рентабельність була отри-
мана: при використанні 3 поживного комплексу. 
На другому фоні живлення найвищий рівень рентабельності був 
отриманий також при використанні 3 поживного комплексу, але 
майже подібний результат було отримано при застосуванні біоло-
гічного захисту посівів.

Примітка: * Обробка насіння препаратом Rost-Forte у суміші з комплек-
сом амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння 
сумішшю препаратів Rost-концентрат 15.7.7. + комплекс амінокислот + 
Хелатин + мікробіологічний комплекс.
** Обробка насіння препаратом Айдар, обприскування рослин у фазах 
кущіння та колосіння сумішшю препарат Айдар та мікробіологічний 
комплекс
*** Обробка насіння препаратом Сизам у суміші з мікробіологічним ком-
плексом, обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам 
та мікробіологічний комплекс

Таблиця 3.2.2
 Урожайність зерна пшениці озимої при використанні пожив-

них комплексів, 2016-2018 рр.

Варіант Урожайність, т/га Прибавка
т/га %

Фон 1- N30Р30К30

Контроль 4,54 - -
Хімічний захист посівів 4,80 0,26 10,2

Біологічний захист посівів 4,58 0,04 1,6
Комплекс 1* 5,01 0,47 18,5
Комплекс 2** 5,11 0,57 22,4
Комплекс 3*** 5,76 1,22 48,0

Фон 2- N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)
Контроль 4,56 - -

Хімічний захист посівів 4,54 -0,02 -0,78
Біологічний захист посівів 4,82 0,26 10,2

Комплекс 1* 4,52 -0,04 -1,56
Комплекс 2** 4,96 0,40 15,6
Комплекс 3*** 5,34 0,78 30,5

Фон 3- біогумус (250 кг/га)
Контроль 4,29 - -

Хімічний захист посівів 4,23 -0,06 -2,6
Біологічний захист посівів 4,23 -0,06 -2,6

Комплекс 1* 4,40 0,11 4,8
Комплекс 2** 4,35 0,06 2,6
Комплекс 3*** 4,72 0,43 18,8

НІР05,т/га
А – 0,07
В – 0,11
АВ – 0,19

Таблиця 3.2.3
  Економіко-енергетична ефективність вирощування озимої 

пшениці залежно від фону живлення та поживного комплексу

Показники

Варіанти досліду

Конт-
роль

Хіміч-
ний

захист
посівів

Біоло-
гічний
захист
посівів

Комп-
лекс 1

Комп-
лекс 2

Комп-
лекс 3

N30P30K30

Урожайність, т/га 4,54 4,80 4,58 5,01 5,11 5,76
Виробничі витрати, грн/га 8504 9739 8626 10135 9907 9892
Собівартість 1 т зерна, грн 1873 2029 1883 2023 1939 1717
Чистий дохід, грн: на 1 га 11737 11861 11984 12410 13088 16028

на 1 т 2585 2471 2617 2477 2561 2783
Рівень рентабельності, % 138,0 121,8 138,9 122,5 132,1 162,0

Затрати сукупної енергії, МДж/га 12474 12970 12560 14830 14486 13930
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2748 2702 2742 2960 2835 2418

Коефіцієнт енергетичної ефективності 5,99 6,09 6,00 5,56 5,80 6,80
N15P15К15 + біогумус (250 кг/га)

Урожайність, т/га 4,56 4,54 4,82 4,52 4,96 5,34
Виробничі витрати, грн/га 8479 9558 8724 9826 9788 9623
Собівартість 1 т зерна, грн. 1860 2105 1810 2174 1973 1802
Чистий дохід, грн: на 1 га 11851 10872 12966 10514 12532 14407

на 1 т 2599 2395 2690 2326 2527 2698
Рівень рентабельності, % 139,8 113,7 148,6 107,0 128,0 149,7

Затрати сукупної енергії, МДж/га 12167 12429 12435 14098 14036 13257
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2668 2738 2580 3119 2830 2483

Коефіцієнт енергетичної ефективності 6,17 6,01 6,38 5,27 5,81 6,63
Біогумус (250 кг/га)

Урожайність, т/га 4,29 4,23 4,23 4,40 4,35 4,72
Виробничі витрати, грн/га 7438 8495 7505 8869 8557 8387
Собівартість 1 т зерна, грн. 1734 2008 1774 2016 1967 1777
Чистий дохід, грн: на 1 га 10794 10364 11354 10748 10837 12656

на 1 т 2516 2450 2684 2443 2491 2681
Рівень рентабельності, % 145,1 122,0 151,3 121,2 126,6 150,9

Затрати сукупної енергії, МДж/га 11104 11333 11106 13160 12691 11903
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 2588 2679 2626 2991 2917 2522

Коефіцієнт енергетичної ефективності 6,36 6,14 6,27 5,50 5,64 6,52

На третьому фоні живлення найвищий рівень рентабельності 
забезпечив біологічний захист посівів, а на другому місці був 3 
поживний комплекс. 
Коефіцієнт енергетичної ефективності на всіх фонах живлення 
був найбільший за застосування 3 поживного комплексу: обробка 
насіння препаратом Сизам у суміші з мікробіологічним комплек-
сом, обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарата 
Сизам та мікробіологічного комплексу.
В цілому можна зробити висновок, що запропоновані елементи
сприяють доброму розвитку рослин протягом вегетації, сприяють 
формуванню високого рівня врожаю, і як наслідок, підвищують 
рівень рентабельності виробництва зерна пшениці озимої у не 
достатньо сприятливих умовах східної частини Північного Степу.

Технологія вирощування пшениці озимої ґрунтується на оптимі-
зації величезної кількості різних умов, які мають вплив на фор-
мування високої зернової продуктивності необхідної якості. Саме 
тому дослідження науковців Донецької сільськогосподарської 
дослідної станції спрямовані на розробку як органічних техно-
логій, так і окремих елементів, які здатні сполучатися з іншими 
технологіями, що робить дослідження актуальними. Такі техноло-
гічні елементи дозволяють зменшити використання мінеральних 
добрив і пестицидів з одночасним підвищенням якісних і кількіс-
них показників продукції рослинництва.
Дослідження по завданню проводили лабораторно-польовим  ме-
тодом в польовій сівозміні на дослідних ділянках. Повторність у 
дослідах 3-кратна. Розміщення ділянок систематичне. 
Ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний, важко суглинковий. 
Валовий вміст основних поживних речовин: N – 0,28-0,31 %, 
Р2О5 – 0,16-0,18 %, К2О – 1,8-2,0 %, вміст гумусу в орному шарі 
– 4,5 %, рНсол-6,9.Обробіток ґрунту звичайний, загальноприйня-
тий в господарствах області. 
Дата посіву пшениці озимої – 06.10.2017р.
Сорт Перемога.
Схема дослідів передбачала обробку насіння та позакореневе 
підживлення рослин препаратом Гумісол-плюс 01 в різних фазах 
органогенезу. 
Найвищий рівень урожайності пшениці озимої (табл. 3.3.1) було 
отримано при застосуванні Гумісол – плюс у ґрунт під передпосів-
ною культивацією + обробка насіння + 2 підживлення весною та 
використанні препарату Гумісол-плюс 01 на фоні 100 % мінераль-
ного живлення. Прибавка над контрольним варіантом склала 1,4 
т/га. Економічно доцільним виявився і варіант із зменшенням 
норми мінеральних добрив на фоні застосування добрив Гумісол 
у підживлення двічі за вегетацію разом із обробкою насіння.

3.3 Ефективність застосування препарату Гумісол плюс 01 на 
рослини пшениці озимої
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Таблиця 3.3.1
Урожайність зерна пшениці озимої сорту Перемога, 2018р.

Таким чином, одержаний на основі польових досліджень експе-
риментальний матеріал, дає змогу стверджувати, що застосуван-
ня запропонованих елементів технології забезпечує необхідний 
стартовий ефект на початковому етапі розвитку рослин, та має 
позитивну тенденцію до збільшення його врожайності.

Варіант Урожайність
т/га

Прибавка
т/га %

Фон - 100% мінеральне живлення

1 Контроль 8,0 - -

2
Внесення добрив Гумісол – плюс у ґрунт під

передпосівною культивацією 3,0 л/га + обробка насіння
+ 2 підживлення весною

9,4 1,4 17,5

Фон - 70% мінеральне живлення

3 Гумісол обробка насіння+2 підживлення весною 8,9 0,7 11,3

В результаті багаторічних досліджень науковцями Донецької дер-
жавної сільськогосподарської дослідної станції були розроблені 
адаптивна та органо-адаптивна технології вирощування пшениці 
озимої.

Адаптивна технологія вирощування пшениці озимої передбачає: 
припосівне внесення 250 кг/га гранульованого біогумусу та мі-
неральних добрив дозою N15P15K15, обробку насіння сумішшю з 
мікродобрива сизам, регулятору росту айдар та 75% від рекомен-
дованої дози протруювача вітавакс 200ФФ, обприскування посівів 
у фазу кущіння (осінь) препаратом айдар, весняне обприскування 
посівів у фазу кущіння сумішшю регулятор росту айдар, мікродо-
бриво хелатин, 75% від рекомендованої дози фунгіциду фалькон, 
75% від рекомендованої дози інсектициду коннект та водний 
розчин карбаміду дозою 5 кг/га у ф.в. для підживлення та захисту 
рослин від шкідливих організмів (ПУ №103811 «Спосіб вирощу-
вання зернових культур»; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24).
Органо-адаптивна технологія вирощування пшениці озимої 
передбачає: припосівне внесення органічного добрива біогумус 
250 кг/га, інокуляцію насіння сумішшю мікробіологічних пре-
паратів біополіцид, фосфоентерин та діазофіт, обприскування 
посівів у фазу кущіння (осінь) та після відновлення вегетації 
(весна) сумішшю вище згаданих мікробіологічних препаратів (ПУ 
№104099 «Спосіб органічного вирощування зернових культур 
в умовах зони техногенного навантаження»; опубл. 12.01.2016, 
Бюл. №1).

3.4 Адаптивна та органо-адаптивна технології вирощування 
пшениці озимої для умов недостатнього зволоження в зоні 
східної частини північного Степу України
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На посівах пшениці озимої при використанні інтенсивної тех-
нології були отримані найвищі показники довжини колосу (9,2 
см), кількості зерен у колосі (27,8 шт.) та маси 1000 зерен (41 
г). Дещо поступалися за цими показниками рослини, що виро-
щувалися за адаптивною технологією. Так довжина колосу була 
меншою на 0,3 см, кількість зерен у колосі – на 0,2 шт., маса 1000 
зерен – на 0,3 г. Тобто, обидві технології мали майже однакові 
показники структури урожаю. Найбільше зниження за всіма 
показниками відмічалося при використанні органо-адаптивної 
технології вирощування, що в свою чергу вплинуло на рівень 
отриманого урожаю. При органо-адаптивній технології вирощу-
вання урожайність пшениці озимої поступалася рослинам, які 
вирощувалися за адаптивною технологією на 0,54 т/га та на 0,64 
т/га порівняно з інтенсивною технологією.
Органо-адаптивна технологія сприяє не тільки поліпшенню якіс-
них показників зерна, а й покращує показники безпеки отрима-
ної продукції (табл. 3.4.3).

Таблиця 3.4.2
Основні елементи структури та врожайність зерна рослин 

пшениці озимої залежно від технології, 2016-2018 рр.

Результати досліджень:
Таблиця 3.4.1

 Фітосанітарний стан посівів пшениці озимої, 2016-2018 рр.

Таблиця 3.4.3
 Якість та безпека зерна пшениці озимої залежно від техноло-

гії вирощування, 2016-2018 рр.

Назва
Технології

Інтенсивна Адаптивна Органо-
адаптивна

Кількість бур’янів, шт./м2

Однорічні 0,9 1,2 1,6
Багаторічні 0,7 0,4 0,2

Розвиток хвороб, %
Кореневі гнилі 0,3 0,7 1,0
Борошниста роса 0,0 0,0 0,0

Бура іржа 0,0 0,0 0,0
Септоріоз 1,3 1,5 1,7

Темно-бура плямистість 0,0 0,0 0,0
Шкідники, шт./м2, екз./колос, шт./100 помахів сачком

Злакові мухи 11,2 13,1 14,2
Попелиці 3,0 3,5 2,7
П’явиця 4,0 3,1 1,8

Смугаста хлібна блоха 22,0 22,7 23,5
Клоп шкідлива черепашка 0,3 0,1 0,1

Технології
К-ть

прод. стебел,
шт./м2

Коеф. прод.
кущіння

Довжина
колоса, см

К-ть зерен з
колоса, шт.

Маса 1000
зерен, г

Урожай-
ність,
т/га

Інтенсивна 587,0 1,36 9,2 27,8 41,0 6,69
Адаптивна 589,0 1,55 8,9 27,5 40,7 6,59

Органо-адаптивна 569,0 1,30 8,1 26,7 39,8 6,05

Технології
Вміст важких металів мг/кг Цезій-

137,
Би/кг

Показники якості
зерна, %

свинець мідь цинк білок клейковина

Інтенсивна 0,33 3,42 22,58 12,0 13,3 25,3
Адаптивна 0,31 3,40 21,71 11,7 13,2 25,0

Органо-адаптивна 0,27 2,97 18,41 11,5 13,0 24,7

Незначна кількість бур’янів по роках досліджень в посівах пшени-
ці озимої була обумовлена тим, що підготовка пару проводилась 
на високому рівні використовуючи для боротьби з бур’янами 
механізований спосіб. 

При порівнянні технологій між собою встановлено, що найбільша 
кількість бур’янів була відмічена при використанні органічної. 
Найменше їх було при інтенсивній технології вирощування пше-
ниці озимої. 
Що стосується видового складу серед небажаної рослинності, то 
в наших дослідах у посівах пшениці озимої бур’яни були пред-
ставлені наступними видами: амброзія полинолиста (Ambrosia 
artemisifolia L.), березка польова (Convolvulus arvensis L.), осот 
польовий (Sonchus arvensis L.), щириця загнута (Amaranthus 
retroflexus L.), мишій сизий (Setaria glauca L. Beauv), талабан 
польовий (Thlaspi arvense L.) та ін. Можна також відмітити, що 
кількість однорічних бур’янів, в середньому за три роки дослід-
жень, переважала кількість багаторічних бур’янів.
Зважаючи на те, що рослини пшениці озимої у роки проведен-
ня досліджень формували оптимально щільний стеблостій, то 
кількість бур’янів, які розвивалися у посівах не перевищувала 
економічного порогу шкідливості.
Крім того, застосування науково обґрунтованої технології підго-
товки пару під пшеницю озиму, дало змогу максимально знизити 
кількість бур’янів.
Розвиток рослин пшениці озимої на початкових фазах онтогенезу 
сприяв формуванню елементів структури урожаю і, як наслідок, 
формуванню врожайності пшениці озимої (табл. 3.4.2).
Кількість продуктивних стебел, а як наслідок і коефіцієнт продук-
тивного кущіння, були найбільшими при використанні адаптив-
ної технології. Так, порівняно з інтенсивною технологією, коефі-
цієнт продуктивного кущіння був вищим на 0,19. При порівнянні 
з органо-адаптивною технологією коефіцієнт продуктивного 
кущіння був більшим на 0,25.

При використанні органо-адаптивної технології було відмічено 
зниження кількості накопичених важких металів у зерні. Так, на 
посівах пшениці озимої при органічно-адаптивній технології кіль-
кість свинцю була нижчою на 0,06 мг/кг, порівняно з інтенсив-
ною технологією, кількість міді накопичилась у зерні на 0,45 мг/
кг менше ніж при інтенсивній технології. Органічно-адаптивна 
технологія сприяла зниженню цинку на 4,17 мг/га порівняно з 
інтенсивною.
Подібні показники по накопиченню важких металів в зерні пше-
ниці озимої були при використанні адаптивної технології.
Що стосовно показників якості зерна пшениці озимої, то най-
більша кількість білку та клейковини була при інтенсивній та 
адаптивній технологіях. За органо-адаптивну технологію ці по-
казники були меншими: вміст білку на 0,3 % та 0,2 %, відповідно, 
а кількість клейковини на 0,6 % та 0,3 %, відповідно.
Аналіз економічної ефективності використання різних техно-
логій вирощування пшениці озимої демонструє, що найнижча 
собівартість 1 т зерна була при використанні адаптивної тех-
нології (867,7 грн). Найбільша собівартість була за інтенсивну 
технологію – 909,1 грн. (табл. 3.4.4).
Рівень рентабельності вирощування пшениці озимої найвищим 
був при застосуванні адаптивної технології  - 161,7%.
В цілому можна зробити висновок, що впровадження у вироб-
ництво адаптивної технології вирощування пшениці озимої в 
східній частині Північного Степу сприяє отриманню показників 
структури урожаю здатних забезпечити урожайність, що майже 
не поступається класичній інтенсивній технології. Проте знижен-
ня витрат дозволяє отримати більшу економічну ефективність 
при використанні адаптивної технології.
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Насіння твого прибутку
ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА СТАНЦІЯ

Установа веде свою історію з року як сільськогосподарська станція
основними напрямками діяльності якої були селекція і насіннєцтво

зернових культур

Станцією створено понад сільськогосподарських культур з яких
перебувають в Державному реєстрі сортів рослин України озима пшениця

Донецька Білосніжка Попелюшка Краплина Богиня Олексіївка
Перемога Диво донецьке Ігриста Юзівська ярий ячмінь Донецький
Донецький Донецький Партнер Східний Степовик Аверс Щедрик
Сталий Резерв еспарцет Аметист донецький і Резонанс суданська трава
Донецька На державному сортовипробуванні перебувають сорти

ячменю ярого Реприз і Бравий
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Органо-адаптивна технологія вирощування пшениці озимої хоча і 
показала найнижчу врожайность, проте за якістю та безпечністю 
продукції була кращою. Зниження економічних показників пов’я-
зане перш за все з тим, що для розрахунків бралися ціни на зви-
чайну продукцію, а не на органічну. При оцінюванні отриманої 
органічної продукції по справедливим цінам, додаткові фінансові 
надходження перекрили б зниження врожайності.

Одним із напрямків досліджень було створення поживних ком-
плексів на основі отриманих багаторічних експериментальних 
даних, які б могли відповідати вимогам рослин у поживних речо-
винах в основні етапи онтогенезу.
 В досліді вивчався вплив нових поживних комплексів з викори-
станням трьох варіантів фонів живлення при вирощуванні ячме-
ню ярого сорту Східний.
При вивченні впливу варіантів на показники структури врожаю 
ячменю ярого сорту Східний було встановлено, що на мінераль-
ному фоні живлення найкращі результати були отримані при 
застосуванні третього поживного комплексу. Довжина колосу 
підвищилась порівняно з контролем на 1,7 см, кількість зерен у 
колосі  - на 2,1 шт., маса 1000 зерен – на 2,8 г (табл. 3.5.1).
На органо-мінеральному фоні живлення спостерігалася подібна 
ситуація. А органічний фон живлення сприяв отриманню найкра-
щих показників структури врожаю при застосуванні другого по-
живного комплексу. Так, довжина колосу підвищилась порівняно 
з контролем на 2,4 см, кількість зерен у колосі – на 2,4 шт., маса 
1000 зерен – на 2,9 г.

При порівнянні двох варіантів захисту рослин від шкідників та 
хвороб, було встановлено, що не залежно від фону живлення 
найвищих показників структури врожаю було досягнуто при 
використанні біологічного захисту посівів (застосування мікробіо-
логічних препаратів для інокуляції насіння та обприскування 
посівів). Так, на мінеральному фоні живлення при біологічному 
захисті посівів довжина колосу була більшою за хімічний захист 
на 0,1 см, зерен у колосі було більше на 0,3 шт., а маса 1000 зерен 
збільшилась на 0,8 г.
На органо-мінеральному фоні живлення біологічний захист по-
сівів забезпечив підвищення довжини колосу порівняно з хіміч-
них захистом на 0,4 см, кількість зерен у колосі збільшилась на 
0,6 шт., а маса 1000 зерен на 1 г.
Порівняння фонів живлення демонструє, що при використанні 
мінерального фону живлення були отримані найвищі показни-
ки структури врожаю, не залежно від варіантів, що вивчалися. 
А органічний та органо-мінеральний фони живлення сприяли 
отриманню найвищих показників структури врожаю порівняно з 
контролем при використанні варіантів, що вивчалися.
Мікробіологічний аналіз ризосфери ячменю показав тенденцію 
збільшення чисельності мікроорганізмів, що трансформують пе-
реважно органічні сполуки азоту відмічено при обробці ячменю 
поживною системою 2, що майже в три рази перевищувала  їх 
кількість у варіанті з хімічним захистом рослин та на 66% з кон-
трольним варіантом по фону – 2.
Комплекс мікробних препаратів (КМП) позитивно впливав на 
розвиток бактерій роду Azotobacter по усіх трьох фонах. Найбіль-
шу кількість грудочок ґрунту оброслих бактеріальною культурою 
відмічено по фону -3 і у варіанті з КМП їх чисельність складала 77 
% проти 56 % у варіанті з хімічними засобами захисту рослин.

Таблиця 3.4.4
 Економічна ефективність вирощування пшениці озимої за 

різних технологій, 2016-2018 рр.

Таблиця 3.5.1
 Показники структури урожаю ячменю ярого сорту Східний 
залежно від поживного комплексу та фону живлення, 2016-

2018 рр.
Показники

Технологія

Інтенсивна Адаптивна
Органо-
адаптивна

Урожайність, т/га 6,69 6,59 6,05
Виробничі витрати на 1 га, грн. 6082 5718 5543
Собівартість 1 т зерна, грн. 909,1 867,7 896,6
Рентабельність, % 154,3 161,7 158,2

3.5 Ефективність застосування нових поживних комплексів у 
посівах ячменю ярого

Варіант
Висота
рослин,

см

Довжина
колосу, см

Кількість
зерен у

колосі, шт.

Маса 1000
зерен, г

Натура
зерна,
г/л.

Фон 1- N30Р30К30

Контроль 59,6 8,4 13,0 43,1 586,0
Хімічний захист посівів 62,1 8,9 13,6 44,9 586,7

Біологічний захист посівів 63,5 9,0 13,9 45,7 587,4

Комплекс 1* 63,6 9,8 14,7 45,5 587,3
Комплекс 2** 63,4 9,9 14,9 45,4 589,5
Комплекс 3*** 64,3 10,1 15,1 45,9 588,4

Фон 2- N15Р15К15 + біогумус (250кг/га)
Контроль 60,9 8,0 12,5 42,1 579,5

Хімічний захист посівів 63,1 9,3 12,9 43,4 581,7

Біологічний захист посівів 62,5 9,7 13,5 44,4 579,5

Комплекс 1* 63,2 10,1 14,7 44,9 581,3
Комплекс 2** 62,9 10,7 13,9 44,7 565,1
Комплекс 3*** 63,6 11,0 14,9 45,0 573,0

Фон 3- біогумус (250кг/га)
Контроль 58,0 7,5 12,1 41,9 556,2

Хімічний захист посівів 61,8 8,7 13,9 42,2 588,7

Біологічний захист посівів 61,5 8,9 13,7 43,5 567,9

Комплекс 1* 62,7 9,5 14,0 44,5 571,0
Комплекс 2** 62,2 9,9 14,5 44,8 562,4
Комплекс 3*** 62,8 9,7 13,9 44,2 569,5

Примітка: * Обробка насіння препаратом Rost-Forte у суміші з комплек-
сом амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння 
сумішшю препаратів Rost-концентрат 15.7.7. + комплекс амінокислот + 
Хелатин + мікробіологічний комплекс.
** Обробка насіння препаратом Айдар, обприскування рослин у фазах 
кущіння та колосіння сумішшю препарат Айдар та мікробіологічний 
комплекс
*** Обробка насіння препаратом Сизам у суміші з мікробіологічним ком-
плексом, обприскування рослин у фазі кущіння сумішшю препарат Сизам 
та мікробіологічний комплекс
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Таким чином, встановлено, що в умовах 2016-2018 років застосу-
вання різних систем оптимізації живлення і захисту рослин ячме-
ню ярого сорту Східний на мінеральному, органічному та орга-
но-мінеральному агрофонах забезпечило збільшення у ризосфері 
азотфіксаторів, зокрема азотобактеру, та мікроорганізмів, які бе-
руть участь у трансформації органічних сполук азоту, поліпшують 
фосфорне живлення рослин, посилюють ферментативні процеси 
та знижують розвиток патогенної мікрофлори. Це сприяло підви-
щенню показників урожайності рослин ячменю ярого.
В таблиці 3.5.2 подано урожайність зерна ячменю ярого сорту 
Східний залежно від поживного комплексу та фону живлення. 

На мінеральному фоні живлення найвища врожайність була отри-
мана при використанні третього поживного комплексу. Прибавка 
порівняно з контролем склала 1,37 т/га.
Органо-мінеральний фон живлення у поєднанні з третім пожив-
ним комплексом сприяли отриманню прибавки врожаю 2,08 т/
га, порівняно з контролем. 
На органічному фоні живлення найбільша прибавка (1,60 т/га) 
була при використанні першого поживного комплексу.
В цілому можна зробити висновок, що застосування нових пожив-
них комплексів у поєднанні з органічним та органо-мінеральним 
фоном живлення сприяє доброму росту та розвитку рослин під 
час вегетації, що в свою чергу забезпечує формування кращих по-
казників структури врожаю, а як наслідок і врожайності ячменю 
ярого сорту Східний в умовах східної частини Північного Степу.
Розрахунок економіко-енергетичної ефективності використання 
поживних комплексів на мінеральному фоні живлення продемон-
стрував значну роль запропонованих варіантів на підвищення 
рівня рентабельності виробництва ячменю ярого (табл. 3.5.3).
Так, найвищий рівень рентабельності на першому фоні живлення 
було отримано при використанні біологічного захисту посівів.
На другому фоні живлення найвищий рівень рентабельності 
забезпечив 3 поживний комплекс.
При використанні поживних комплексів на третьому фоні жив-
лення було встановлено, що поживні комплекси сприяли більш 
менш рівномірному розподілу рівня рентабельності, але найви-
щий він був при використанні поживного комплексу 3.

Наразі зниження обсягів застосування органічних і мінеральних 
добрив сформували невтішну тенденцію, за якою продуктивність 
рослини формується за рахунок природної родючості ґрунтів, 
що призводить до виснаження останніх та методичного падіння 
рівня врожайності ячменю ярого. Пошук нових високо окупних 
елементів технології дозволить не лише отримати високу рен-
табельність виробництва ячменю ярого, а за умови дотримання 
адаптивної системи застосування добрив підвищує його стійкість 
проти хвороб, шкідників, несприятливих умов (посухи, примороз-
ків), що виникають під дією різко континентальної зміні клімату. 
Від так було проведено дослідження одного з можливих компо-
нентів адаптивної технології: добрив Гумісол, Гумікор. 
Дослідження по завданню проводили лабораторно-польовим 
методом в польовій сівозміні на дослідних ділянках. Повторність 
у дослідах 3-кратна. Розміщення ділянок систематичне. Сорт –
Щедрик.
Під час аналізу структурних показників ячменю ярого доведено 
збільшення продуктивності дослідного сорту Щедрик за введення 
в технологію добрив із вермікомпосту: Гумісол, Гумікор. (табл. 
3.6.1).

Так, на фоні без добрив (таб. 3.6.1) та на помірному мінераль-
ному фоні (таб. 3.6.3) отримані прибавку врожаю 1,5 т/га зерна 
ячменю ярого. Без сумнівів застосування добрив Гумікор для 
обробки насіння та Гумісолу для позакореневого живлення є 
необхідним прийомом у підвищенні продуктивності ячменю та 
боротьбі із атмосферними стресами,такими як посуха,що спо-
стерігалась у 2018 аграрному сезоні.

Таблиця 3.5.2
 Урожайність зерна ячменю ярого сорту Східний залежно від 

поживного комплексу та фону живлення, 2016-2018 рр.

Таблиця 3.5.3
 Економіко-енергетична ефективність вирощування ярого 

ячменю залежно від фону живлення та поживного комплексу 
(2016-2018 рр.)

Таблиця 3.6.1
Урожайність зерна ячменю ярого сорту Щедрик без застосу-

вання мінеральних добрив, 2018р.

Варіант Урожайність, т/га Прибавка урожаю
т/га %

Фон 1- N30Р30К30

Контроль 2,63 - -
Хімічний захист посівів 3,01 0,43 16,16
Біологічний захист посівів 3,81 1,18 44,68

Комплекс 1 3,46 0,83 31,56
Комплекс 2 3,71 1,08 41,06
Комплекс 3 3,99 1,37 51,90

Фон 2- N15Р15К15 + біогумус (250кг/га)
Контроль 1,78 - -

Хімічний захист посівів 2,88 1,10 61,80
Біологічний захист посівів 3,04 1,26 70,79

Комплекс 1 3,01 1,23 69,10
Комплекс 2 3,61 1,83 102,81
Комплекс 3 3,86 2,08 116,85

Фон 3- біогумус (250кг/га)
Контроль 1,65 - -

Хімічний захист посівів 2,43 0,78 47,27
Біологічний захист посівів 2,68 1,03 62,42

Комплекс 1 3,25 1,60 96,97
Комплекс 2 3,21 1,56 94,55
Комплекс 3 3,05 1,40 84,85

НІР05, т/га А – 0,13, В – 0,17
АВ – 0,29

Показники

Варіанти досліду

Конт-
Роль

Хіміч-
ний

захист
посівів

Біоло-
гічний
захист
посівів

Комп-
лекс 1

Комп-
лекс 2

Комп-
лекс 3

N30P30K30

Урожайність, т/га 2,63 3,01 3,81 3,46 3,71 3,99
Виробничі витрати, грн/га 7003 8260 7786 8859 8730 8497
Собівартість 1 т зерна, грн. 2663 2744 2044 2560 2353 2130
Чистий дохід, грн: на 1 га 4613 5034 9041 6423 7656 9126

на 1 т 1754 1672 2373 1856 2064 2287
Рівень рентабельності, % 65,9 60,9 116,1 72,5 87,7 107,4

Затрати сукупної енергії, МДж/га 9895 10503 11009 12603 12403 11559
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 3762 3489 2889 3643 3343 2897

Коефіцієнт енергетичної ефективності 4,37 4,71 5,69 4,52 4,92 5,68
N15P15К15 + біогумус (250 кг/га)

Урожайність, т/га 1,78 2,88 3,04 3,01 3,61 3,86
Виробничі витрати, грн/га 6731 8418 7563 8826 8906 8655
Собівартість 1 т зерна, грн. 3782 2923 2488 2932 2467 2242
Чистий дохід, грн: на 1 га 1131 4302 5864 4468 7038 8393

на 1 т 635 1494 1929 1484 1950 2174
Рівень рентабельності, % 16,8 51,1 77,5 50,6 79,0 97,0

Затрати сукупної енергії, МДж/га 9111 10373 10298 12183 12300 11429
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5119 3602 3387 4047 3407 2961

Коефіцієнт енергетичної ефективності 3,21 4,57 4,86 4,06 4,83 5,56
Біогумус (250 кг/га)

Урожайність, т/га 1,65 2,43 2,68 3,25 3,21 3,05
Виробничі витрати, грн/га 5888 7384 6582 8204 7902 7406
Собівартість 1 т зерна, грн. 3568 3039 2456 2524 2462 2428
Чистий дохід, грн: на 1 га 1399 3348 5254 6150 6276 6065

на 1 т 848 1378 1961 1892 1955 1988
Рівень рентабельності, % 23,8 45,3 79,8 75,0 79,4 81,9

Затрати сукупної енергії, МДж/га 8278 9249 9255 11686 11222 9978
Енергоємкість 1 т зерна, МДж 5017 3806 3454 3596 3496 3272

Коефіцієнт енергетичної ефективності 3,28 4,32 4,76 4,58 4,71 5,03

3.6 Ефективність застосування препарату Гумісол плюс 01 на 
рослини ячменю ярого

№ Варіант Ур-ність,
т/га

Прибавка урожаю
т/га %

Фон N0 P0 K0

1 Контроль 3,4 - -
2 Обробка насіння Гумікор 2 л/т 3,8 0,4 11,8

3
Комплексне застосування біодобрива Гумікор в ґрунт 5
л/га та обробка насіння Гумікор 2 л/га, обприскування

посівів Гумісол-плюс 01 у фазі кущіння 0,5 л/га
4,0 0,6 17,6
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Таблиця 3.6.2
Урожайність зерна ячменю ярого сорту Щедрик на повному 

мінеральному фоні, 2018р.

Таблиця 3.6.3
Урожайність зерна ячменю ярого сорту Щедрик на помірному 

мінеральному фоні, 2018р.

Таблиця 3.7.1
 Основні елементи структури та врожайність зерна рослин 

ячменю ярого залежно від технології, 2016-2018 рр.

№ Варіант Урожайніс
ть, т/га

Прибавка урожаю
т/га %

Фон N30P30K30

1 Контроль 4,2 - -

2
Комплексне застосування Гумікор в ґрунт 5 л/га та

обробка насіння Гумікор 2 л/га, обприскування посівів
Гумісол-плюс 01 у фазі кущіння 0,5 л/га

5,0 0,8 19,0

Як відомо гумінові речовини є природними хелаторами. Завдяки 
цьому вони мають властивість збільшувати ефективність інших 
речовин. Можна припустити, що саме застосування гумінових 
препаратів у критичні фази розвитку ячменю ярого у кількості 
Гумікор в ґрунт 5 л/ га, Гумікор обробка насіння 2 л/га та обпри-
скування посівів Гумісол-плюс зернові у фазі кущіння 0,5 л/га 
сприяло засвоєнню компонентів мінерального живлення NPK. З 
іншого боку до складу добрив Гумісол входять фітогормони, амі-
нокислоти, гумінові речовини. Вони мають регуляторну функцію 
у проходженні фізіологічних процесів. Таким чином припускає-
мо, що саме ці діючі речовини сприяли пом’якшенню руйнівного 
впливу посухи на посіви ячменю ярого на південному Сході. 
Це дозволили отримати значуще збільшення врожайності у 
порівнянні до чистого контролю (+47 %) на варіанті комплексно-
го застосування добрив АФ «Гермес» на фоні повного мінерально-
го живлення. У порівнянні з контролем N30P30K30  варіант з до-
датковими обробками препаратами Гумікор, Гумісол демонструє 
збільшення продуктивності рослин на 0,8 т/га (19 %) у порівнян-
ні із класичною технологією вирощування. Отже, можна зробити 
висновок про безперечну ефективність внесення біологічних 
добрив Гумісол, Гумікор за декілька прийомів. Привабливим як з 
технічного так і економічного боку є застосування добрива Гумі-
сол-плюс зернові у підживлення ячменю, це дозволяє підвищити 
врожайність у порівнянні із суто мінеральними добривами на 1,5 
т/га або на 57 %. (таб.3.6.3)

В результаті багаторічних досліджень науковцями Донецької дер-
жавної сільськогосподарської дослідної станції були розроблені 
адаптивна та органо-адаптивна технології вирощування ячменю 
ярого.
Адаптивна технологія вирощування ячменю ярого включає: 
припосівне внесення 250 кг/га гранульованого біогумусу та мі-
неральних добрив дозою N15P15K15, обробку насіння сумішшю з 
мікродобрива сизам, регулятору росту айдар та 75% від рекомен-
дованої дози протруювача вітавакс 200ФФ, обприскування посівів 
у фазу кущіння сумішшю регулятор росту айдар, мікродобриво 
хелатин, 75% від рекомендованої дози фунгіциду фалькон, 75% 
від рекомендованої дози інсектициду коннект та водний розчин 
карбаміду дозою 5 кг/га у ф.в. для підживлення та захисту рослин 
від шкідливих організмів (ПУ №103811 «Спосіб вирощування 
зернових культур»; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24).
Органо-адаптивна технологія вирощування ячменю ярого 
включає: припосівне внесення органічного добрива біогумус 250 
кг/га, інокуляцію насіння сумішшю мікробіологічних препаратів 
біополіцид, фосфоентерин та діазофіт, обприскування посівів у 
фазу кущіння сумішшю вище згаданих мікробіологічних препа-
ратів (ПУ №104099 «Спосіб органічного вирощування зернових 
культур в умовах зони техногенного навантаження»; опубл. 
12.01.2016, Бюл. №1).
Впродовж 2016-2018 рр. досліджували ефективність наступних 
технологічних схем вирощування ячменю ярого сорту Аверс: 
1 – загальноприйнята технологія; 2 – адаптивна технологія; 3 – 
органо-адаптивна технологія. Інші елементи агротехніки – загаль-
ноприйняті для зони Степу.
Одним із елементів адаптивної технології є використання мікро-
добрива сизам. Це комплекс солей макро- і мікроелементів, набір 
яких підібраний так, щоб він міг стимулювати роботу грибів-ен-
дофітів при проростанні насіння, а потім в корінні рослин. 
Ендофітні гриби здатні співіснувати з рослинним організмом, не 
спричинюючи шкоди і надаючи йому певної користі: гармонізації 
процесів росту і розвитку рослин, підвищенню їх врожайності 
та стійкості до несприятливих погодних умов, комплексу хво-
роботворних мікроорганізмів. На відміну від симбіотичних та 
деяких патогенних грибів, ендофіти не мають специфічності по 
відношенню до хазяїна і не призводять до формування анатоміч-
них структур на зразок бульбочок чи галів. Проте у порівнянні з 
вільноіснуючими грибами, ендофіти утворюють більш стабільні 
асоціації з рослиною. 
Саме завдяки використанню препарату сизам у адаптивній тех-
нології рослини утворили більшу кількість вторинних коренів. 
Так, на посівах ячменю ярого коефіцієнт вторинних коренів при 
впровадженні адаптивної технології був більшим на 0,4, порівня-
но з інтенсивною та 0,7, порівняно з органо-адаптивною техноло-
гіями.
Розвиток рослин ячменю ярого на початкових фазах онтогенезу 
сприяв формуванню елементів структури урожаю і, як наслідок, 
формуванню врожайності (табл. 3.7.1).

Таким чином, одержаний на основі польових досліджень експери-
ментальний матеріал, дає змогу стверджувати, що застосування 
запропонованих елементів технології у органічному землероб-
стві, де заборонено застосування мінеральних добрив, є цінним 
надбанням агровиробнику. Адже навіть поодинокі внесення 
препаратів Гумісол позакоренево та обробка насіння Гумікором 
сприяла збільшенню врожайності на +4,0 ц/га, що є економічно і 
технологічно виправданим прийомом.
Встановлено, що введення препаратів Гумісол, Гумікор у класичні 
та інтенсивні технології вирощування ячменю ярого має позитив-
ну тенденцію до збільшення його врожайності. Рекомендовано за-
стосовувати препарати АФ Гермес за повною схемою виробника, 
що включає в себе внесення препаратів у ґрунт, обробку насіння, 
обприскування у фазу кущіння.

№ Варіант Урожайніс
ть, т/га

Прибавка урожаю
т/га %

Фон N15P15K15

1 Контроль 2,6 - -

2 Обприскування у фазі кущіння Гумісол-плюс 01 зернові
0,5 л/га 4,1 1,5 57,7

3.7 Адаптивні технології вирощування ячменю ярого для 
умов недостатнього зволоження в зоні східної частини північ-
ного Степу України

Технології
К-ть

прод. стебел,
шт./м2

Коеф. прод.
кущіння

Довжина
колоса, см

К-ть зерен з
колоса, шт.

Маса 1000
зерен, г

Урожай-
ність,
т/га

Інтенсивна 479,5 1,23 10,1 15,3 49,0 3,59
Адаптивна 480,1 1,25 10,5 15,7 50,3 3,79

Органо-адаптивна 475,3 1,12 9,4 13,9 50,3 3,32
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Кількість продуктивних стебел, а як наслідок і коефіцієнт продук-
тивного кущіння, були найбільшими при використанні адаптив-
ної технології. Так, порівняно з інтенсивною технологією, коефі-
цієнт продуктивного кущіння був вищим на 0,02. При порівнянні 
з органо-адаптивною технологією коефіцієнт продуктивного 
кущіння був більшим на  0,13.
Найбільший вплив на довжину колосу та кількість зерен у колосі 
ячменю ярого сорту Аверс забезпечило використання адаптив-
ної технології. Дещо поступалися їй рослини при інтенсивній 
технології. Так, довжина колосу на адаптивній технології склала 
10,5 см, а при інтенсивній – 10,1 см. Кількість зерен у колосі: при 
адаптивній – 15,7; при інтенсивній – 15,3.
Маса 1000 зерен ячменю ярого найбільшою була при застосуван-
ні адаптивної та органо-адаптивної технологій (50,3 г). При вико-
ристанні інтенсивної технології цей показник знизився на 1,3 г.
Найбільшу урожайність ячменю ярого забезпечила адаптивна 
технологія вирощування – 3,79 т/га. При інтенсивній технологій 
рівень урожаю знизився на 0,2 т/га, а при органо-адаптивній – на 
0,47 т/га, порівняно з адаптивною. 
Для регіонів з високим рівнем техногенного навантаження на 
агроценози проблема відповідності сільгосппродукції сучасним 
стандартам якості і безпеки надзвичайно актуальна. Рішення її 
вимагає дослідження механізму формування такої продукції в 
умовах індустріальних регіонів, визначення ступеню ризиків, що 
виникли в результаті забруднення навколишнього природного 
середовища. Показники якості і безпеки продукції в значній мірі 
залежать від агроекологічного стану сільськогосподарських угідь.
Органо-адаптивна технологія сприяє не тільки поліпшенню якіс-
них показників зерна, а й покращує показники безпеки отрима-
ної продукції (табл. 3.7.2).

При використанні органо-адаптивної технології було відмічено 
зниження кількості накопичених важких металів у зерні. 
Найбільша кількість білку у зерні ячменю ярого була при викори-
станні інтенсивної технології – 11,53 %. За адаптивної та орга-
но-адаптивної технології вирощування ячменю ярого кількість 
білку в зерні була 10,79 % та 10,73 %, відповідно. Зниження від-
сотку білку в зерні ячменю ярого говорить про можливість вико-
ристання цих технологій для вирощування пивоварного ячменю. 
Аналіз економічної ефективності використання різних техно-
логій вирощування пшениці озимої демонструє, що найнижча 
собівартість 1 т зерна ячменю ярого і найвища рентабельність 
була за використання адаптивної технології. Дещо поступалася 
цьому варіанту органо-адаптивна технологія із показниками: 
собівартість – 918,7 грн.; рентабельність – 148,6 % (табл. 3.7.3).

В цілому можна зробити висновок, що впровадження у вироб-
ництво адаптивної технології вирощування зернових колосових 
культур в східній частині Північного Степу сприяє отриманню по-
казників структури урожаю здатних забезпечити урожайність, що 
майже не поступається класичній інтенсивній технології. Проте 
зниження витрат дозволяє отримати більшу економічну ефектив-
ність при використанні адаптивної технології. 

Таблиця 3.7.2
 Якість та безпека зерна ячменю ярого залежно від технології 

вирощування, 2016-2018 рр.

Технології
Вміст важких металів мг/кг Цезій-

137,
Би/кг

Показники якості
зерна, %

свинець Мідь Цинк білок протеін

Інтенсивна 0,32 3,46 22,55 11,6 11,53 10,60
Адаптивна 0,29 3,41 21,40 11,3 10,79 9,92

Органо-адаптивна 0,25 2,91 17,38 11,2 10,73 9,86

Показники
Технологія

Інтенсивна Адаптивна Органо-
адаптивна

Урожайність, т/га 3,59 3,79 3,32
Виробничі витрати на 1 га, грн 3681 3294 3050
Собівартість 1 т зерна, грн 1025,3 869,1 918,7

Рентабельність, % 145,3 152,9 148,6

Таблиця 3.8.1 
Динаміка показників посівних якостей насіння еспарцету при 

обрушуванні

Співробітниками Донецької ДСДС НААН за завданням НААН 
стосовно дослідження методу прискорення селекційного процесу 
при створенні сортів еспарцету, в основі якого покладено скоро-
чення терміну репродукції насіння внаслідок застосування літніх 
посівів свіжозібраним насінням, розроблено та одержано патент 
на лущильно-шліфувальну машину (ПУ 84442  від   25.10.2013 р.), 
як засіб для обрушення насіння еспарцету, з метою підвищення 
ефективності способів обрушення та скарифікації насіння еспар-
цету для покращення показників його посівних якостей . 
Принцип роботи лущильно-шліфувальної машини заснований на 
шліфуванні бобів абразивними кругами, що обертаються на валу 
з відповідною швидкістю. Досліджувались умовно визначені два 
режими шліфування – інтенсивний та делікатний. При інтенсив-
ному шліфуванні, яке характеризується швидкістю обертання 
абразивних кругів 2175 об. за хвилину, продуктивність процесу 
дещо вище – 160 кг обрушеного насіння за годину. В режимі 
делікатного шліфування (967 об./хв.) цей показник складав 140 
кг за годину. Вихід обрушеного насіння за один цикл шліфування 
в інтенсивному та делікатному режимах відмічався на рівні 35% 
та  30 % від ваги бобиків до обробки.
Обрушення бобів в режимі делікатного шліфування дозволило 
зменшити травмування зародків та отримати найкращі показ-
ники посівних якостей насіння. Аналіз посівних якостей насіння 
еспарцету перед посівом показав ( табл.3.8.1), що енергія проро-
стання підвищилась на 24 %, польова схожість – на 9 %.

В умовах дефіциту вологи та швидкого пересихання грунту 
застосування цього елементу технології може мати вирішальне 
значення для отримання повноцінних сходів.
Для запобігання пригнічення, можливої загибелі посівів еспар-
цету перевірявся спосіб штучного захисту пошкодженого насіння 
шляхом його обробки хімічними або біологічними препаратами 
фунгіцидної дії. Визначалась ефективність інкрустації обрушеного 
насіння еспарцету різними комплексами сполук, до складу яких 
входять:

Інкрустація такого насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ в 
комплексі з мікродобривом Реаком-С-Соя дозволила захистити 
вразливе насіння від поширення збудників хвороб і стимулювати 
процеси життєдіяльності сходів, що зумовило польову схожість на 
рівні 70,25% (табл..3.8.2). У порівнянні з посівом обрушеним не 
інкрустованим насінням цей показник збільшився на 14,25%.

–Вітавакс 200 ФФ (2л/т) – хімічний препарат, який знищує 
збудників бактеріальних, грибкових та вірусних хвороб на по-
верхні і зовні насіння та захищає сходи від шкідливих мікро-
організмів, що знаходяться в грунті;
–Реаком-С-Соя (3,5 л/т) – специфічний комплекс мікро- і 
макроелементів в халатній формі з властивостями регулятора 
ростових процесів, який мобілізує резервні сили зародку та 
підвищує енергію проростання і польову схожість насіння;
–Аурилл (1 л/т) – новий мікробіологічний препарат на 
основі штаму бактерій Bacillus subtilis (антагоністів фітопато-
генів) для захисту рослин від кореневих гнилей;
–Фосфоентерин (1 л/т) – біопрепарат, призначений для 
поліпшення фосфорного живлення рослин, збільшує коефі-
цієнт використання мінеральних фосфорних добрив та пере-
водить важкорозчинні органічні і мінеральні фосфати грунту 
в доступні для рослин форми; 
– Ризобофіт (1 л/т) – біопрепарат, призначений для підвищен-
ня активності симбіотичної азотфіксації. 

3.8 Ефективність інокуляції обрушеного насіння еспарцету

Показники Не обрушені Обрушені Відхилення, +/–

Енергія проростання, % 50 74 + 24

Лабораторна схожість, % 70 79 + 9
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Таблиця 3.8.3
Вплив інкрустації обрушеного насіння еспарцету на стан по-

сівів І і ІІ років використання

Таблиця 3.8.2
  Польова схожість обрушеного насіння еспарцету залежно 

від препаратів для передпосівної обробки

Таблиця 3.8.4
 Економічна ефективність біологічного захисту та стимуляції 

обрушеного насіння еспарцету

Такий же фунгіцидний ефект отриманий при заміні хімічного 
препарату Вітавакс 200 ФФ бактеріальним. Інокуляція Ауріллом 
сприяло підвищенню польової схожості до 69%. При цьому до-
сягнуто суттєве здешевлення технології передпосівної підготовки 
насіння і зниження техногенного навантаження на навколишнє 
середовище.
Застосування в комплексі для інкрустації і інокуляції обрушеного 
насіння еспарцету препаратів Ризобофіт і Фосфоентерін стимулю-
вало посилення ростових процесів, що забезпечило найвищий 
рівень польової схожості - 72,75%. 
В результаті фенологічних спостережень встановлено, що на 
ділянках, засіяних обрушеним насінням еспарцету повні сходи 
відзначаються на 2-3 дні раніше.  
Застосування комплексу біологічного захисту та стимуляції рос-
лин дозволило поліпшити баланс елементів живлення на почат-
кових етапах органогенезу, сприяло інтенсивному росту рослин. 
Рослини на ділянках, засіяних обрушеним насінням, розвивались 
краще. Осінню вегетацію припиняли більш розвиненими, особли-
во там, де для інкокуляції насіння, були використані Ризобофіт та 
Фосфоентерин. 
Найвища зимостійкість рослин в перший рік користування 
відзначена при інкрустації насіння препаратами Вітавакс 200 
ФФ і Реаком-С-Соя на тлі інокуляції Різобофітом і Фосфоентері-
ном і склала 85,8% (табл. 3). При такій обробці заміна хімічного 
протруйника Вітавакс 200 ФФ біопрепаратом Аурілл не погір-
шило перезимівлю посіву. Кількість рослин, що вижили взимку 
склала 83,9%.

Тобто, сівба обрушеним насінням еспарцету може бути ефек-
тивною за умови його штучного захисту від збудників хвороб та 
створення умов для збалансованого живлення рослин від самого 
початку вегетації. 
Доцільність застосування біологічного захисту та стимуляції об-
рушеного насіння підтверджена і високими показниками продук-
тивності посівів. Урожайність зеленої маси в перший рік користу-
вання склала 316,8 ц/га, в другій - 271,0 ц/га, що відповідно на 
55,3 і 49,8 ц/га більше, ніж при посіві обрушеним не інкрустова-
ним насінням. Урожайність насіння в перший рік користування 
збільшилася на 3,2 ц/га, в другій - на 3,3 ц/га і склала, відповідно, 
9,1 і 8,0 ц/га. За продуктивністю такі посіви не поступалися тим, 
на яких застосовували інкрустацію насіння хімічним препаратом 
Вітавакс 200 ФФ.
При визначенні економічної ефективності розробленого елемен-
ту технології вирощування еспарцету під терміном «Хімічний 
захист» мається на увазі інкрустація насіння хімічним препаратом 
Вітавакс 200 ФФ (2 л/т) в поєднанні з комплексом мікродобрив 
Реаком-С-Соя (3,5 л/т). «Біологічний захист і стимуляція» перед-
бачає проведення інокуляції обрушеного насіння еспарцету бак-
теріальним препаратом фунгіцидної дії Аурілл (1 л/т) в поєднанні 
з біопрепаратами Ризобофіт (1 л/т) і Фосфоентерін (1 л/т) на тлі 
їх інкрустації препаратом Реаком-С -Соя (3,5 л/т) (табл. 3.8.4).

На другий рік користування пролонгований фунгіцидний ефект 
препарату Аурілл в поєднанні з повною відсутністю токсичної дії 
на життєдіяльність інших сімбіотрофов забезпечив кращі умови 
для розвитку рослин еспарцету і внаслідок цього найвищий по-
казник зимостійкості - 89,2%.
Введення до складу розчину, використовуваного для інокуляції 
обрушеного насіння еспарцету, біопрепарату Аурілл дозволило 
найбільш ефективно скоротити загальну поширеність хвороб, яка 
в перший рік користування посівом склала 9,4%, у другій - 12,6%.  

Аналіз економічної ефективності показав, що технологія біо-
логічного захисту та стимуляції обрушеного насіння еспарцету 
забезпечила надходження чистого прибутку з 1 га за весь термін 
користування посівом в розмірі 7020,00 грн. Ця сума на 1960,00 
грн/га перевищила чистий прибуток отриманий при використан-
ні хімічного захисту насіння. При цьому рентабельність виробни-
цтва зросла на 26,6%, і склала 93,6%.

№ Вариант ммПольова схожість
% відхилення, +/–

1. Необрушене, без обробок (контроль) 53,25 –
2. Обрушене, без обробок 56,00 + 2,75

3. Обрушене,Вітавакс 200ФФ + Реаком-С-
Соя 70,25 + 17,00

4. Обрушене,Аурилл + Реаком-С-Соя 69,00 + 15,75

5. Обрушене, Реаком-С-Соя + Вітавакс 200
ФФ +Ризобофіт+Фосфоентерин 72,75 + 19,50

6. Обрушене,Реаком-С-Соя +Аурилл +
Ризобофіт+ Фосфоентерин 72,25 + 19,00

НІР05 1,94 %

№ Вариант

Кількість
рослин, що

перезимували,%

Загальна
захворюваність
рослин, %

Урожайність
зеленої маси,

ц/га

Урожайність
насіння,
ц/га

І год ІІ год І год ІІ год І год ІІ год І год ІІ год

1. Необрушене, без
обробки (контроль) 73,3 71,5 19,9 24,2 267,5 227,8 6,4 5,3

2. Обрушене, без
обробки

64,9 60,2 26,2 31,2 261,5 221,2 5,9 4,7

3.
Обрушене, Реаком-С
-Соя + Вітавакс 200
ФФ

80,8 77,2 9,0 16,7 298,8 240,5 7,8 6,5

4.

Обрушене, Реаком-С
-Соя + Вітавакс
200ФФ + Ризобофіт
+ Фосфоентерин

85,8 86,7 7,8 14,4 318,0 266,2 9,3 7,8

5.

Обрушене, Реаком-С
-Соя + Аурилл +
Ризобофіт +
Фосфоентерин

83,9 89,2 9,4 12,6 316,8 271,0 9,1 8,0

НІР05 2,9 3,4 1,9 2,0 9,2 10,8 0,9 1,0

№
п/п Показники Хімічний захист

Біологічний
захист і

стимуляція
Відхилення, +/-

1. Урожай насіння з 1 га в І рік
користування, т 0,78 0,91 + 0,13

2. Урожай зеленої маси з 1 га за ІІ рік
користування, т

24,05 27,10 + 3,05

3. Ціна насіння І репродукції, грн/т 10000,00 10000,00 –
4. Ціна зеленої маси, грн/т 200,00 200,00 –

5. Валовий дохід за 2 роки
користування, грн/га 12610,00 14520,00 + 1910

6. Витрати за 3 роки життя, грн/га 7550,00 7500,00 + 1500,00
7. Чистий прибуток, грн/га 5060,00 7020,00 + 1960,00
8. Рентабельність, % 67,0 93,6 + 26,6
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Найсучасніший в акваторії Азовського моря 
зерновий термінал, який надає послуги з 
приймання, накопичення, зберігання та 
відвантаження на морські судна зернових 
та олійних культур, а також продуктів їх 
переробки.

Спеціалізована логістична компанія з     
власними автомобілями, орієнтована на 
надання повного комплексу послуг із супро-
воду різних видів зернових та олійних       
вантажів.

Трейдерська компанія, яка займається 
закупівлею зернових та олійних культур у 
сільгоспвиробників, а також постачанням 
продукції у будь-які порти та елеватори.

100% 
передоплата

Швидкий
розрахунок

Перепис на 
елеваторах

Самовивіз з
господарства СРТ

МИ ПРОПОНУЄМО

ЗАКУПОВУЄМО
пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горох

КОНТАКТИ
+38 (067) 745 95 69 Вадим Ворожцов
director@svitagrotrade.com

КОНТАКТИ
+38 (098) 289 38 83 Андрій Леонідов
uta@uta.dn.ua

КОНТАКТИ
+38 (098) 313 84 10 Іван Венедиктов
info@uta-logistic.com

uktransagro.com

uta-logistic.com

Партнерські стосунки з
зерновим терміналом

ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ

ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ

ТРЕЙДЕРСЬКА КОМПАНІЯ



26

IV. 
ҐРУНТОЗНАВСТВО 

Оцінювання екологічного стану
ґрунту промислового регіону

Рекультивація сільськогосподарських
угідь у Донецькій області.
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Рисунок 4.1.1 – Карта-схема буферності ґрунтів за вмістом 
гумусу

На території Донецької області створена могутня техносфера, 
яка включає більш ніж 1100 промислових підприємств гірничо-
добувної, металургійної та хімічної промисловості, енергетики і 
важкого машинобудування, експлуатується близько 300 родовищ 
корисних копалин. Всі ці техногенні об’єкти  екологічно небез-
печні і розташовані в безпосередній близькості до сільгоспугідь.
Техногенними постачальниками ВМ, які суттєво впливають на 
екологічний стан ґрунтів, знижують екологічну безпеку і якість 
сільськогосподарської продукції, є викиди в атмосферу з про-
мислових підприємств і автотранспорту, скиди стічних хіміч-
но-забруднених вод і дренажі з накопичувачів відходів. Аналіз 
статистичних даних показав, що найбільш вагомим компонен-
том, який визначає розповсюдження ВМ, виступає атмосферний 
фактор. 
Основними забруднювачами атмосфери в області за даними 
Держуправління охорони оточуючого природного середовища є 7 
коксохімічних підприємств, 5 теплових електростанцій, 6 мета-
лургійних заводів, 120 шахт. Щільність викидів забруднюючих 
речовин у розрахунку на квадратний кілометр території  області 
складає 57,5т, що в 7,6 разів більше, ніж у середньому по Україні. 
За 2013 р. в атмосферу від стаціонарних джерел потрапило 253,4 
т мангану та його сполук, 63,2 т свинцю та його сполук, майже 
3 т ртуті, тощо. Внаслідок виробничої діяльності підприємств 
утворилось 56381,3 тис. т відходів I-IV класів небезпеки (13,5% 
загального обсягу по Україні). 
На основі експериментальних результатів агроекологічного 
моніторингу Донецької ДСДС, а також з залученням даних Цен-
тру “Держродючість“  була розроблена інформаційна модель щодо 
буферних властивостей ґрунтів сільгоспугідь Донецької області у 
вигляді карти схеми (рис.4.1.1).
За результатами отриманими в експериментальний спосіб і 
відповідно до вимог найвищу буферність до ВМ мають ґрунти, 
які характеризуються рН >6,5, вмістом гумусу >3%, кількістю 
фізичної глини >30%, сумою увібраних основ >20 мг-екв/100г 
ґрунту. Чорноземи звичайні на лесах і лесовидних суглинках, які 
домінують у ґрунтовому покриві Донецької області  (близько 82 
%), задовольняють цим вимогам. 
В Донецькій області, регіоні з інтенсивним техногенним забруд-
ненням агроландшафтів, питання оцінки екологічного стану має 
значне теоретичне і практичне значення для визначення умов 
одержання екологічно безпечної продукції. 
Для оцінки сільгоспугідь щодо вирощування екологічно безпечної 
продукції в регіоні одним з основних критеріїв є визначення  вмі-
сту рухомих доступних рослинам важких металів у ґрунті на 
регіональному рівні, за кий накопичення цих екотоксикантів у 
рослинах не перевищує ГДК для продукції.

Така оцінка містить два блоки  - перший блок – визначення  потенційних джерел забруднення ВМ навколишнього середовища, рівня 
техногенного навантаження для конкретної території і другий блок - визначення буферних властивостей ґрунтів. Модель оцінювання 
екологічного стану сільгоспугідь наведено на рис. 4.1.1.
Згідно з літературними даними, а також результатами досліджень гранично допустимі концентрації важких металів у ґрунті не від-
повідають сучасним екологічним вимогам. Крім того,  численні дослідження свідчать про залежність транслокації  елементів у системі 
грунт-рослина значною мірою  від типу культур. Тому виникає необхідність встановлювати допустимі рівні ВМ у ґрунті для конкретних 
культур, адже і санітарно-гігієнічне нормування відповідає видам продукції.
В Донецькій області зернові колосові є найбільш поширеними культурами, вони займають ~ 60% посівних площ.  Для встановлення 
допустимих рівнів ВМ в чорноземі звичайному для зернових колосових - озимої пшениці та ярого ячменю в вегетаційному досліді в 
умовах штучного забруднення вивчено накопичення ВМ в рослинах. Штучне забруднення відповідало рівням забруднення ґрунтів у 
регіоні. Вміст потенційно рухомих форм важких металів за рівнями забруднення був таким (мг/кг): контроль Cu-6,4,  Zn -40,5, Pb -6,8, 
Cd -0,12, 1рівень-21,6, 55,0, 13,0, 0,32, 2 рівень-37,5, 110, 45,3 ,2,1, 3 рівень-106,7, 188, 72,5, 6,3, відповідно. 
Перевищення ГДК в зерні ярого ячменю і озимої пшениці відмічено по міді і свинцю за третім рівнем забруднення, по цинку і кадмію 
за другим рівнем забруднення ґрунту. ВМ На базі отриманих даних розраховано, що для одержання екологічно безпечної продукції 
зернових колосових коефіцієнти техногенної концентрації (перевищення фонового вмісту по валових формах) можуть становити: Cu≤ 
1,5, Zn ≤ 1,3, Pb ≤ 10,0, Cd≤ 1,5.

4.1 Оцінювання екологічного стану грунту різної буферної 
здатності до забруднення важкими металами

- Вміст гумусу >4,0% (5 балів)

- Вміст гумусу 2-4% (3,5 балів)

- Зони високого техногенного впливу промисловості

- Реакція ґрунтового розчину 6,6-7 (10 балів)
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Агроекологічний стан ґрунту

Відстань до полігонів
з відходами I-III класу 

небезпеки

Розташування відносно джерел
техногенних емісій

Відстань до відстойників
забруднених стічних вод

Відстань до джерел емісії Зони розсіювання полютантів
промислового походження Роза вітрів

Буферність ґрунтів до ВМ Валові викиди промислових 
полютантів

Фізико-хімічний склад ґрунту

Наявність у викидах SO2,
NOx, рухомих форм ВМ

Вміст рухомих форм
важких металів у ґрунті

Екологічний стан приземного
шару атмосфери

Сума увібраних основВміст гумусу, фізичної глини Реакція ґрунтового розчину pH

Рисунок 4.1.2 – Модель оцінки агроекологічного стану грунту

Рисунок 4.1.4 – Прогнозна оціночна карта-схема ґрунтів щодо 
вирощування екологічно-безпечної продукції 

(стан сільгоспугідь: К – критичний; Д – допустимий; З – еко-
логічно-безпечний, задовільний)

Коренева система зернових колосових має певний бар’єр щодо 
свинцю, цим обумовлений більш високий допустимий коефіцієнт 
техногенної концентрації. При цьому коефіцієнти біологічного 
поглинання для озимої пшениці та ярого ячменю відрізнялись не-
суттєво і становили по свинцю 0,03-0,04, по міді - 0,1-0,2, по цин-
ку - 0,15, по кадмію - 0,02.Ряд інтенсивності поглинання металів 
пшеницею озимою і ячменем ярим такий Zn>Cu>Pb>Cd. Прямої 
залежності між рівнем забруднення грунту і надходженням ВМ в 
рослини не спостерігалось.
Комплексна система критеріальних чинників оцінки сільго-
спугідь  дозволяє визначати ступень ризиків, що виникають 
внаслідок забруднення земель, і дає змогу на стадії планування 
виробництва враховувати відповідність якості екологічного стану 
сільгоспугідь (приземного шару атмосфери і землі) до здатності 
культури формувати на ній екологічно безпечний урожай.
Для забезпечення можливості оцінювання агроекологічного стану 
сільгоспугідь щодо вирощування безпечної рослинницької про-
дукції розроблено відповідну градацію (табл. 4.1.3).

0 і 1 зони - сільськогосподарські угіддя, агроекологічний стан 
яких не перешкоджає одержанню екологічно безпечної продукції;
2 зона - сільськогосподарські угіддя, агрохімічні показники ґрун-
тової родючості і показники санітарно-гігієнічного стану ґрунтів 
яких дозволяють одержати екологічно безпечну продукцію  за 
умов контролю вмісту важких металів лише деяких сільськогоспо-
дарських культур, найбільш толерантних до токсичних речовин, а 
також при застосуванні контрзаходів по зниженню антропотехно-
генного навантаження;
3 зона - сільськогосподарські угіддя, на яких неможливо одержа-
ти екологічно безпечну продукцію. Рекомендовано вирощування 
тільки сільськогосподарських культур  найбільш толерантних до 
токсичних речовин, технічних культур, а також при застосуванні 
контрзаходів по зниженню антропотехногенного навантаження.
Прогнозна оціночна карта-схема сільгоспугідь щодо вирощування 
екологічно-безпечної продукції представлена на рис. 4.1.4. Одно-
часно враховуються вимоги до буферної здатності ґрунтів: реак-
ція ґрунтового розчину   рН > 6,5, вміст гумусу > 3%, кількість 
фізичної глини > 30%, сума увібраних основ > 20 мг-екв/100г 
ґрунту. Ці дані є в матеріалах суцільного грунтово-агрохімічного 
моніторингу сільськогосподарських угідь.
Застосування запропонованої розробки спрямоване на одержання 
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, на покра-
щення якості життя людини і має соціальний ефект. Перевага 
над аналогами: регіональний підхід до нормування концентрації 
вмісту ВМ у ґрунті та рослинах. Охорона навколишнього середо-
вища: екологічна регламентація забруднення Донецького регіону.

Таблиця 4.1.3
Характеристика градацій стану сільгоспугідь щодо впливу 

техногенного навантаження за умовами вирощування еколо-
гічно безпечної продукції рослинництва

Стан
сільгоспугідь

Основні характеристики техногенного
навантаження

Забруднення
рослин

0 - екологічно
безпечний

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду ≤0,05, по оксидах азоту і пилу
≤0,1(відстань до джерел забруднення - >30км). Перевищення фону по
вмісту важких металів у ґрунті ≤1

Забруднення
рослин
Відсутнє

1 - задовільний

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду - 0,05-0,2, по оксидах азоту і
пилу 0,1-0,5(відстань до джерел забруднення - >20км). Перевищення
фону по вмісту важких металів в ґрунті: Cu≤ 1,5;
Zn≤ 1,3; Pb≤ 10,0;Cd≤ 1,5.

Забруднення
рослин
нижче ГДК
для продукції

2 - допустимий

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду - 0,2-1,0, по оксиду азоту і пилу
- 1-4 Відстань до джерел забруднення5(відстань до джерел
забруднення - >7км)... Перевищення фону по вмісту важких металів в
ґрунті: Cu, Zn≤3;Pb≤12;Cd≤9.

Забруднення
рослин
на рівні ГДК
для продукції

3 - критичний

Зони ГДК по сірчанистому ангідриду -, по оксиду азоту і пилу - 0,5-
1,0 (відстань до джерел забруднення 2км). Перевищення фону по
вмісту міді і цинку в ґрунті> 3, по кадмію - >6,
по свинцю - > 12.

Забруднення
рослин
більше від
ГДК
для продукції
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Наші продукти – результат роботи провідних спеціалістів передових 

науково-дослідницьких центрів та інститутів.

В основі наших препаратів лежить комплекс хелатованих елементів, 

антиоксидантів, унікальних поєднань ключових фітогормонів й інших 

життєво необхідних біологічно-активних елементів.

Tел: +38 044 393 93 39
info@stollerukraine.com

www.stollerukraine.com.ua

Представництво Stoller
в понад 70 крaїнах свiту

47 рокiв на ринку препаратiв iз живлення рослин 
найсучаснiшi технологiї та останнi  iнновацiї

Stoller
0
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20

Контроль

30

40

50

37.7 ц/га

+11.9 %

+4.5 ц/га

42.2 ц/га

Stoller
0

15

30

Контроль

45

60

75

42.3 ц/га

+20.6 %

+8.7 ц/га

51 ц/га

Передпосівна обробка насіння

Bioforge 0.6 л/т + Stimulate 0.6 л/т

Передпосівна обробка насіння

Stimulate 2 л/т

Програма обробки для рiпака озимого:

Дані про застосування препаратів Stoller на полях 
ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», Донецька обл., 2018 р.

Дані про застосування препаратів Stoller на полях 
ПП «Оріон-Агрос», Дніпропетровська обл., 2018 р.

Дані про застосування препаратів Stoller на полях 
ТОВ «Дніпро-Н», Дніпропетровська обл., 2018 р.

Позакоренево у фазі кущення:

Bioforge 0.5 л/га + X-Tra Power 1.5 л/га

Позакоренево у фазі бутонізації

Bioforge 0.5 л/га + X-Tra Power 1.5 л/га

Програма обробки для пшеницi озимоi: Програма обробки для пшеницi озимоi:

Врожай ВрожайВрожай

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Контроль

+ 32%

+ 0.32 ц/га

Stoller

1.0 ц/га
1.32 ц/га

Результати
застосування препаратiв

Продукти

Stoller
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Розвиток технічного прогресу, а в зв’язку з цим збільшення антро-
погенного тиску на ґрунти призводить до стрімкого погіршен-
ня властивостей останніх. Окрім зонального розповсюдження 
процесів ґрунтової деградації через нераціональне використання 
земель, їх неправомірне вилучення, тощо набирає актуальності 
проблема зміни природної цілісності едофотопів через видобувну 
промисловість та боротьбу з тероризмом.
Так, проведення антитерористичної операції на Сході України 
завдало значних збитків. Нажаль, до сьогодні не було жодних 
комплексних досліджень стану ґрунтових ресурсів Донеччини, які 
б давали оцінку ситуації, що склалася. 
Виникла актуальна науково прикладна проблема з розробки 
теоретичних та практичних основ рекультивації техногенних 
ландшафтів Донеччини до рівня природних з метою підвищення 
рівня екологічної безпеки навколишнього середовища та еко-
номічного використання рекультивованих територій у сільському 
господарстві.
Починаючи з 2014 року територія земель державного підприєм-
ства дослідного господарства «Донецького інституту агропро-
мислового виробництва УААН», що на Донеччині, практично не 
використовувалась у сільськогосподарських цілях через прове-
дення військових операцій. Це призвело до значного погіршення 
господарських якостей ґрунтів. Перш за все ці території характе-
ризуються критичною ситуацією через забур’яненість полів.
За даними міжнародної організації з продовольства і сільського 
господарства світові втрати від засміченості сільськогосподар-
ських територій оцінюють приблизно у 75 млрд. дол. щорічно. 
Відтак, доведено, що нехтування системами захисту рослин хоча 
б на один сільськогосподарський сезон може бути причиною зни-
ження показників продуктивності рослин від 25 % і більше. На 
території ж земель ДДСДС НААН засоби контролю забур’яненості 
були відсутні 3 роки поспіль. 
Це стало причиною високого ступеню забур’яненості сільського-
сподарських угідь. За результатами обстежень кількість нормаль-
ного насіння бур’янів в орному шарі дослідного господарства 
сягає 51 млн. шт./га. Аналіз на схожість насіння показав, що 12 
млн. шт./га з них є схожими. 
Відтак, біологічний етап проведення рекультиваційних робіт 
даної території ускладнено через високу забур’яненість. Поля 
усіяні амброзією полинолистою, вівсюгом звичайним, гірчаком 
березковидним, курячими очками польовими, лободою білою, 
маком диким, жовтим осотом, полином звичайним, кульбабою 
лікарською, берізкою польовою, малочаєм лозяним, татарником, 
щирицею. 
Бур’яни, як відомо, краще пристосовані до умов середовища і є 
основними конкурентами культурним рослинам у боротьбі за 
світло, вологу, поживні речовини. Крім цього бур’яни є осередком 
розвитку патогенних організмів, що ускладнює і без того заго-
стрену ситуацію по вирощуванню культурних рослин. В таких 
умовах не можна використовувати загальноприйняті технологічні 
карти по вирощуванню сільськогосподарських культур.
Через ситуацію, що склалася було прийнято рішення про  прове-
дення посилених агротехнічних методів боротьби (лущення, дис-
кування, трьох разова культивація, боронування та дві міжрядних 
обробки по вегетації) та безкомпромісне дотримання хімічних 
методів боротьби з бур’янами під найбільш ефективну систему 
суцільної дії Clearfield під посів соняшнику, стійкого до гербіциду 
Євро-Лайтінг (НК Фортімі) у 2018 році із подальшою сівбою на 
аграрний сезон 2018-2019 рр. пшениці озимої.
Крім складної гербологічної ситуації, характерні ґрунти Східної 
частини Північного Степу: чорноземи типові під впливом важких 
артилерійських снарядів змінили профільну структуру біокосних 
тіл. Результати ґрунтового обстеження підтверджують необхід-
ність проведення точкової рекультивації.

Ландшафти, які використовувались у якості оборонних споруд 
(бліндажі, окопи), потребували пошарового засипання окопів, 
ровів у відповідності до природного профілю. На площах, де 
родючий поверхневий шар не підлягав відновленню, було прове-
дено нанесення родючого ґрунту із законсервованих місць збері-
гання родючого шару. Місця проведення точкової рекультивації 
зафіксовані завдяки GPS датчикам для подальшого контролю за 
проведенням біологічного етапу рекультивації.
Для забезпечення проведення технічного етапу з рекультивації 
земель були залучені працівників державних служб з надзвичай-
них ситуацій з метою розмінування територій. 
На територіях, що зазнали впливу важкої артилерії були відібрані 
ґрунтові проби та проведені лабораторні дослідження на забруд-
нення важкими металами та радіонуклідами (табл. 4.2.1)

Отриманні результати вказують на систематичне перевищення 
над фоновими концентрацій забруднюючих речовин в ґрунтах 
в місцях бойових дій в 1,1 – 1,3 рази для ртуті, кадмію, свинцю. 
Характерне максимальне перевищення за окремими показника-
ми становило 1,2 – 2 рази від фонового та в окремих випадках 
досягало 7 – 17 раз у місцях потрапляння снарядів або воронок. 
За даними інших організацій, у тому числі ОБСЄ перевищення 
над фоновим рівнем за деякими показниками становило 1,2 – 12 
разів. Та більшість показників залишається в межах загально-
прийнятих ГДК.
Для точкової рекультивації території була розроблена та впровад-
жена під посів пшениці озимої система застосування добрив, яка 
направлена на покращення структурних властивостей та корегу-
вання вмісту поживних речовин.

Схема застосування добрив, осінь 2018 – весна 2019 рр.:

1)Контроль (без внесення добрив)
2)Внесення біодобрива вермікомпост 250 кг/га;
3)Внесення біодобрива вермікомпост 250 кг/га + азотфіксуючі + 
фосформолізуючі бактерії.
4)N90P60K60 + біодобрива вермікомпост 250 кг/га;
5)N90P60K60 + біодобрива вермікомпост 250 кг/га + азотфіксу-
ючі + фосформолізуючі бактерії.

Таким чином, точкова рекультивація території в зоні АТО  спря-
мована на покращення структурних властивостей та корегування 
вмісту поживних речовин в грунті. З цією метою була розроблена 
та впроваджена під посів пшениці озимої система застосування 
добрив.

4.2 Відновлення сільськогосподарських угідь ДДСДС НААН, 
що зазнали змін під впливом бойових дій на Сході України

Таблиця 4.2.1 
Результати аналізу ґрунтових проб господарства ДП «ДГ ДІА-

ПВ УААН», 2018 рік

Важкі метали та
радіонукліди

Зразки типового грунту,
мг/кг

Зразки ґрунту з воронок у
зоні АТО, мг/кг ГДК

Мінімум максимум мінімум максимум
Мідь 2,9 11,00 6,3 12,10 55

Залізо заг. 2210 3999 2764 3940 -
Цинк 17,32 97,20 31,6 88,9 20

Марганець 100,1 438,7 171,4 431,0 1500
Хром заг. 32,25 147,8 39,45 247,7 100
Свинець 0,0 10,37 0,0 72,00 30
Нікель 38,70 192,88 37,25 114,35 80
Кадмій 0,49 0,59 0,5 0,67 0,5
Стронцій 0,19 21,9 0,20 25,6 -
Ртуть 0,006 0,8 0,006 2,05 2,1

Нафтопродукти 10 2270 0 40 -
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V. 
ТВАРИННИЦТВО  

Оптимізація нормування потреб та системи
годівлі високопродуктивної худоби за різних 
технологій виробництва.
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5.1 Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високо-
продуктивної молочної і м’ясної худоби за різних технологій 
виробництва

Досліди проводилися в умовах базового господарства ТОВ «Росія» 
Волноваського району. Тварини на комплексах утримуються 
безприв’язно з відпочинком в боксах на соломі в переобладнаних 
корівниках.
Роздаються корми мобільними кормозмішувачами – кормороз-
давачами на кормові столи у вигляді повнораціонних кормосумі-
шок.
Дослід проводився на тільних коровах до 60 днів до отелення, 
методом груп – аналогів, групи сформовані за продуктивністю. 
За схемою досліду контрольна група від 60 до 30 днів до отелення 
одержувала  раціон з соломи та сіна (вдосталь). Раціон дослідної 
групи в цей період складався з концентрованих кормів (2 кг), 
соломи та сіна (вдосталь), силосу (10 кг). В період другої поло-
вини сухостою від 30 днів до отелення контрольна та дослідна 
групи  одержували однаковий раціон, який складався з соломи (2 
кг), силосу (20 кг), сінажу (10 кг) та концентрованих кормів (3 
кг).

Результати дослідження
Всі тварини контрольної та дослідної груп розтелилися, на звіт-
ний період приведені дані їх молочної продуктивності за 106 днів 
(табл.5.1.1) динаміка середньодобових надоїв новотільних корів. 
В дослідній групі середньодобовий надій склав 22,7 кг, що на 1,2 
кг більш, ніж в контрольній групі.

Таблиця 5.1.1 
Динаміка середньодобових надоїв новотільних корів , кг 

(2017-2018 р.)

Дослід 2 Визначити економічну ефективність  введення 
пивної дробини в повнораціонну кормосуміш високопродук-
тивних молочних корів в перехідний період в різні періоди 

лактації

Умови та методи дослідження
Проведення досліду по визначенню економічної ефективності 
введення пивної дробини в повнораціонну кормосуміш високо-
продуктивних корів в перехідний період (весняно-літній) в різні 
періоди лактації (до 60, до 100 днів та в другій половині лактації) 
відбувався на базі ТОВ «Росія»  Волноваського району, на молоч-
ному комплексі ферми  №1, обладнаному доїльною установкою 
«Паралель» (2Х20)  фірми  «Вестфалія-Сердж». Тварини всіх 
періодів лактації утримувалися безприв’язно  з відпочинком у 
боксах, годівля відбувалася на кормовому столі, роздавалася кор-
мосумішь кормозмішувачем - кормораздавачем «Сілокинг».
Дослід  проводився методом груп – періодів на технологічних 
групах молочного комплексу  на коровах поліпшеної  черво-
ної  молочної породи. В попередній (контрольний) період (30 
днів) тварини всіх технологічних груп знаходились на раціонах, 
в які було включено однакова кількість об’ємних кормів (силосу 
кукурудзяного - 20 кг, сінажу люцернового -15 кг  та сіна – 3 кг), 
комбікорм задавався в залежності від стадії лактації  і в кіль-
кості, яка відповідала молочній продуктивності (від 10,5 до 4,5 
кг). Раціон згодовувався у вигляді повнораціонної кормосуміші, 
яка   роздавалася зранку і у вечорі.
На фермі сформовано 7 технологічних дійних груп та дві сухостій-
ні.  Кожна технологічна група налічує по 60 - 68 корів. В під-
дослідних технологічних групах було відібрано по 15 голів корів 
- аналогів,  по яким велися обрахунки.

Результати дослідження
В дослідний період, на початку в раціон перших трьох груп корів 
– новотільних та до 100 днів лактації (середньодобовий надій 
яких за контрольний  період склав: №1 – 18,43 кг; №2 – 21,43 кг; 
№3 – 16,63 кг)  до раціону (в кормову суміш)  ввели по 10 кг на 
голову пивної дробини, склад якої надано в таблиці 5.1.2. 

Таблиця 5.1.2
 Склад пивної дробини

Дні після розтелення
Технологічні групи

контрольна дослідна ± до контролю

8-14 20,4 18,5 -1,9
15-21 19,5 20,9 +1,4
22-28 20,7 22,4 +1,7
29-35 22,0 22,7 +0,7
36-43 22,2 24,2 +2,0
44-51 22,3 23,8 +1,5
52-59 22,0 22,8 +0,8
60-66 20,1 23,0 +2,9
67-74 21,5 22,7 +1,2
75-82 21,4 23,1 +1,7
83-90 21,8 23,5 +1,7
91-98 21,8 23,8 +2,0
99-106 24,3 24,0 -0,3

Збільшення
середньодобових надоїв за

період, % 119,1 129,7 +10,6

Середньодобовий удій по
групі, л 21,5±0,76 22,7±0,71 +1,2

Підвищення поживності раціонів для корів в перший період су-
хостою контрольна група одержувала обмінної енергії 94,9 МДж, 
сухої речовини 12,03, сірої клітковини 3803 г, сирого протеїну 
1840 на день, а дослідна відповідно 111,0; 12,50; 3378; 1915 (від 
60 - 30 днів до отелення) сприяє інтенсивності збільшення про-
дуктивності після розтелення на 10,6% в порівнянні з контроль-
ною групою. Економічна ефективність різних структур раціонів 
(введення концкормів і силосу) сухостійних корів в перехідний 
період складає 577 грн. на корову за 106 днів лактації.
Таким чином, підвищення поживності раціонів корів в перший 
період сухостою (від 60-30 днів до отелення) сприяє інтенсив-
ності збільшення продуктивності після розтелення на 10,6 % в 
порівнянні з контрольною групою, дасть змогу одержувати додат-
ково 1987 грн. на корову за рік.

Як видно з таблиці 5.1.3, за  дослідний період середньодобовий 
удій в цих технологічних групах склав, відповідно: 21,32; 25,13 та 
20,35 кг, тобто збільшився, відповідно, на 2,89; 3,66 та 3,72 кг. В 
технологічних групах, які були в цей період контрольними, удій 
змінився лише на 0,7 - 0,8 кг.

Таблиця 5.1.3
Ефективність включення пивної дробини в раціони корів за 

добу

Збільшення молочної продуктивності за дослідний період при 
використанні пивної дробини в кормосуміші з відрахуванням 
вартості додаткових витрат, пов’язаних з придбанням та достав-
кою (250 км) пивної дробини, дозволило одержати додатково в 
перерахунку на кожну корову у середньому по 12,31 грн. за добу. 

К.од.
Обмінної
енерг.
МДж

Сух.
реч.

Сир.
прот.

Перетра
вн.
прот.

Сир
Жир

Сир.
клетч. Лізін

Метіо
нін+
цистін

Р Са

0,20 2,15 222 57 41 17 40 2,2 1 1,1 0,5

Показники Технологічні групи
№ 1 № 2 № 3 В середньому

Середньодобовий удій
на корову:

в контрольний період,
кг М+m 18,43+0,61 21,47+0,48 16,63+0,39 18,84

в дослідний період до
30 днів, кг M+m 21,32+0,42 - -

22,26

в дослідний період до
60 днів, кг M+m - 25,13+0,41 -

в дослідний період до
100 днів, кг M+m - - 20,35+0,45

+ до контрольного, кг + 2,89 +3,66 +3,72 +3,42
Додаткові витрати на

дробину, грн. 7,35 7,35 7,35 7,35

Вартість додаткової
продукції за добу, грн. 16,60 21,00 21,39 19,66

Прибуток на корову за
добу, грн. 9,25 13,65 14,04 12,31
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Включення 10 кг дробини до раціону технологічних груп другої 
половини  лактації , яки мали  в контрольний період продуктив-
ність : 9,79 ; 11,09  та 12,33 кг сприяло збільшенню молочної 
продуктивності на 1,56; 1,07  та 0,99 кг, відповідно. 
Таким чином, введення пивної дробини в кормосуміші високо-
продуктивних корів з рівнем середньодобового удою (22,26 кг) в 
перехідний період (весняно-літній) та в різні періоди лактації  в 
кількості  10 кг на голову економічно ефективно і дає змогу збіль-
шувати молочну продуктивність корів у середньому на 3,42 кг, 
та одержувати  прибуток на кожну корову у середньому по 12,31 
грн. на добу, а за рік - 4493,15 грн.

Дослід 3 Визначити оптимальну кількість підштовхувань 
повнораціонної  кормосуміші на кормовому столі на протязі 

доби в перехідний період

Умови та методи проведення дослідження
Дослід проводивсь на молочному комплексі ТОВ «Росія» на двох 
технологічних групах корів, які знаходяться в однакових умовах 
годівлі і утримання, методом груп-періодів.
В попередній (контрольний) період, який тривав 18 днів, при дво-
кратному роздаванні повнораціонної кормосуміші її підштовхува-
ли до огорожі  кормового столу на протязі доби три рази.
В дослідний період, який тривав шестьдесят днів, в одній з техно-
логічних груп (контрольній) частота підштовхувань збереглася 
без змін, в другій (дослідній) кількість підштовхувань кормо-
суміші до огорожі кормового столу було збільшено до п’яті разів 
(додатково в 6,00 та 15,00 годин)

Результати дослідження
Динаміка змін молочної продуктивності технологічних груп за 
період спостереженняь в дослідний період 60 діб (табл. 5.1.4) 
свідчить про те, що середньодобовий удій в  контрольній  групі в 
дослідний період зменшився  на 0,74 кг, в дослідній – збільшився 
на 0,92 кг, різниця з удоєм корів контрольної групи в порівнянні 
з попереднім періодом склала + 1,66 кг. На додаткове підштовху-
вання в одній  групі йде 15-16 хв. на дві дослідні 30-32 хв., але 
ці додаткові витрати праці виправдані додатковою молочною 
продукцією - 0,71 кг на корову на добу.

Таблиця 5.1.4
Молочна продуктивність технологічних груп корів у зв’язку 
з різною кількістю підштовхувань кормосуміші до огорожі 

кормового столу

Дослід 4 Ефективність згодовування  сіна у складі повнора-
ціонної кормосуміші в перехідний період

Умови та методи дослідження
Дослід проводився в ТОВ «Росія» Волноваського району, на мо-
лочно товарній фермі №1, де в зимовий період дійне стадо утри-
мується в  приміщеннях безприв’язно з відпочинком у боксах, 
а в літній період на вигульних майданчиках. Доються корови в 
доїльно-молочному блоці на  установці «Паралель» (2Х20) фірми 
«Вестфалія Сердж», годівля здійснюється на кормових столах кор-
мороздавачем - кормозмішувачем «Сілокінг».
       Для проведення досліду наприкінці травня місяця відібрані 
дві технологічні групи корів (по 110 голів), які розміщені на 
вигульних майданчиках. З них відібрано дві групи по 15 голів 
корів-аналогів за продуктивністю. Раціони технологічних груп 
однакові за схемою досліду. 
Контрольна група одержувала  повнораціонну кормосуміш  з 
комбікорму  (6 кг),  зеленої маси (20 кг), силосу (10 кг), сінажу 
(5 кг), пивної дробини (15 кг), сіна (1 кг), соломи ( 1 кг).  
 Корови дослідної групи одержувала  повнораціонну кормо-
суміш  з комбікорму  (6 кг),  зеленої маси (20 кг), силосу (10 кг), 
сінажу (5 кг), пивної дробини (15 кг), сіно та солому роздавали 
окремо на кормовий стіл не в складі кормосуміші. 

Велися спостереження за поїдаємістю та якістю кормів, врахову-
валась молочна продуктивність в перехідний період.

Результати дослідження
Дослід тривав 90 діб. За цей період надій дослідної групи склав 
1305 кг
молока, що на 2,01 % (то б то 0,6 кг) меньше ніж в контрольній 
групі. 
 Динаміку середньодобових надоїв приведено в таблиці 5.
 Роздача сіна в складі повнораціонної кормосуміші в порівнянні 
з окремою їх роздачою дає змогу одержувати додатково 0,6 кг 
молока на корову за добу та 1745,10 грн на корову за рік.

Таблиця 5.1.5
 Динаміка середньодобових надоїв за період досліду, кг

Показники Технологічні групи
Контрольна Дослідна + до контролю

Середньодобовий удій на
корову у періоди, кг :

Попередній 12,55+0.28 11,60+0,48 -0,95
Дослідний 11,81+0,15 12,52+0,31 +0,71

+ до попереднього періоду,
кг -0,74 +0.92 +1,66

Витрати праці на
підштовхування, люд.хв. 35 35+30=65 +30

В піддослідних технологічних групах були підібрані дві групи 
(по 12 голів) корів - аналогів по строкам отелення і простежені 
зміни їх середньодобових удоїв. Різниця в збільшенні їх серед-
ньодобових удоїв на корову в дослідний період склала + 0,71 кг 
на користь дослідної групи, що  в грошовому еквіваленті стано-
вить 2,84 грн прибавки на добу, а за рік цей показник становить 
1036,60 грн. на корову.
          Таким чином, збільшення кількості підштовхувань повнора-
ціонної кормосуміші до огорожі кормового столу з трьох до п’яти 
разів і підвищує молочну продуктивність корів в порівнянні з 
попереднім періодом  на 1,66 кг на добу. 
Збільшення молочної продуктивності в дослідній групі за до-
слідний період при п’ятиразовому  підштовхуванні  в порівняні 
з контрольної групою (триразове)  на 0,71 кг на корову на добу 
дає змогу одержувати за рік прибуток  в розмірі -  1036,60 грн. на 
корову.

При наявності на фермі кормозмішувача-кормороздавача грубі 
корми треба роздавати у складі повнораціонних кормосумішей, 
що збільшує молочну продуктивність корів на 249 кг на голову за 
рік та дасть змогу додатково одержувати 1745,10 грн на голову за 
рік.

Контрольна
група

15 голів Повнораціонна кормосуміш з кон-
центрованих кормів (7кг), сіна (1 
кг), сінажу (10 кг) та силосу (20 кг)

Дослідна
група

15 голів Повнораціонна кормосуміш з 
концентрованих кормів, сінажу та 
силосу, сіно для цієї групи задається 
окремо (кількість кормів в раціоні, 
як в контрольній групі)

Число, місяць групи
Контрольна дослідна

21.05 13,9 13,4
28.05 15,1 14,3
4.06 14,9 13,5
11.06 13,5 13,1
18.06 15,0 14,7
25.06 14,7 14,3
2.07 15,5 13,7
9.07 15,4 14,5
16.07 15,0 14,0
23.07 14,4 13,4
30.07 13,3 12,8
6.08 13,2 14,0
13.08 14,0 14,4
20.08 15,5 14,6

Середньодобовий надій за 90 діб 14,5 13,9
± до контролю, кг -0,6

% -2,01
грн. -4,7
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5.2. Організація годівлі, машинного доїння та одержання 
якісної молочної продукції на фермі з доїнням на установці 
«Ялинка» (2х6) фірми «Вестфалія Сердж»

Умови та методи дослідження
Вивчення організації годівлі, машинного доїння та одержання 
якісної молочної продукції проводилося на молочній фермі №7 
ТОВ «Росія».
На молочній фермі утримується 220 голів голштинізованої чер-
воної молочної породи  великої рогатої худоби, у тому числі 187 
корів, 26 нетелів і новонароджені телята до 20 денного віку. Коро-
ви і нетелі утримуються в реконструйованому корівнику з трьома 
рядами боксів, двома кормо-гнойовими  і одним гнойовим 
проходами і кормовим столом. Утримуються тварини в боксах на 
солом’яній підстілці, живлення здійснюється повнораціонними 
кормосумішами, які роздаються кормозмішувачем – корморозда-
вачем на кормовому столі, гній з проходів прибирається дельта 
- скреперами  на поперечний гнойовий транспортер, розміщений 
в торці корівника, а потім по похилому транспортеру в гнойовий 
візок.  
Новонароджені телята утримуються в дерев’яних індивідуальних 
будиночках, які розташовані біля корівника. Після профілактор-
ного періоду телята перевозяться на молочну ферму №1.        
Стадо корів розділено на чотири технологічні групи: дійні корови 
першої половини лактації до 100 днів - 81 голова, другої поло-
вини лактації після 100 днів - 83 гол, сухостійні першого періоду 
та  другого періоду - 23 гол.
Годівля дійних корів і другого періоду сухостою здійснюється кор-
мозмішувачем – кормороздавачем  «Сілокінг»   централізовано  з 
бригади 
№1, відвіз гнойового візка від корівника, доставка сіна і соломи в 
корівник здійснює тракторист, працюючий у бригаді і виконую-
чий і інші роботи, але частку заробітної плати одержує від ферми. 
Доїння корів здійснюється на установці «Ялинка» (2х6) фірми 
«Вестфалія Сердж».
Штат ферми налічує 7 чоловік,  у тому числі три доярки, що 
поєднують виконання обов’язку нічних скотарів, та два слюсаря 
- наладчика, що поєднують виконання обов’язків годівельників і 
прибиральників гною. 
            Перша доярка заступає до роботи в 3.30 і виконує усі опе-
рації по фермі до 13.00, друга доярка заступає до роботи в 15.00 і 
працює до 22.00, третя доярка (нічна) заступає до роботи в 22.00 
і до 4.00 годин. Через 7 днів вони змінюють друг друга. На період 
вихідних, доярок підмінюють завідуюча фермою та ветфельдшер. 
Слюсарі – працюють через день, їх робочий день починається з 
3.15 до 9.00,  з 9.00 до 13.00 у них перерва, заступають до роботи 
у 13.00 і до 21.00. Також слюсар підштовхує корми до огорожи 
кормового столу  коли тварини пішли на дійку. 
Доїльну установку «Ялинка» (2х6)  обслуговує одна доярка у 
зміну, процес підготовки до дійки наступний: соски вим’я  першої 
корови майстер машинного доїння обробляє дезінфікуючим роз-
чином, потім їх витирає і здоює перші цівки молока в спеціаль-
ний пристрій, потім такі ж операції з другою коровою,  потім з 
третьою, після цього  оператор машинного доїння одягає доїльні 
стакани на дійки першої,  другої та третьої корови, і приступає  в 
такій же послідовності операцій к підготовці наступних трьох 
тварин і т.д.
На фермі №1, де утримуються 820 корів, кількість обслуговуючо-
го персоналу становить 42 чоловіки.

Результати дослідження
На цій установці  за 9 місяців 2017 року від кожної фуражної 
корови на фермі було одержано по 4696 літрів молока, тобто за 
період спостереження середньодобовий удій склав - 17,13 літрів 
на корову (табл.5.2.1). Середньорічна навантаженість на робіт-
ника ферми становить 26,7 корови в порівнянні з фермою №1, 
де утримуються 820 корів і кількість обслуговуючого персоналу 
становить 42 чоловіки, і навантаженість складає - 19,6 корів на 
робітника. Різниця складає 7,1 корів на користь ферми №7, а за 
9 місяців 2017 року на корову там було надоєне по 4250 кг, або 
на  437 кг менш, ніж на фермі №7.

На фермі №7 витрати праці на 1 ц молока за 9 місяців поточного 
року на фермі склали 1,36 люд/час, витрати кормів за цей період 
- 0,92 к.од. Молоко з ферми на молокозавод йде першим ґатун-
ком, захворюваність на субклінічні мастити, відносно 2016 року 
зменшились на 3,9%. Рентабельність по господарству за півро-
ку  склала - 20%.
За 9 місяців середній удій на фуражну корову в господарстві склав 
4620 кг. На фермі, де доять в молокопровід – 4106 кг. На відділен-
ні №1, де корів доять на доїльній установці «Паралель» 2х20 з 
швидкім виходом фірми «Вестфалія Сердж» – 4708 кг. На фермі 
№7, що досліджуємо, удій – 5183 кг, то б то на 563 кг більше, ніж 
по господарству, на  1077 кг більше, ніж на молокопроводі та на 
475 кг більше, ніж на доїльній установці «Паралель» 2х20. 
 Таким чином, сумісництво в виконані виробничих процесів на 
фермі №7 по виробництву молока в кооперації з другими фер-
мами господарства дозволяє мати середньорічне навантаження 
на робітника ферми до 26,7 корів, що на 7,1 корови менше, ніж 
на фермі №1 та отримувати високу молочну продуктивність від 
корів.

5.3. Особливості організації утримання високопродуктивних 
корів на комплексі з доїнням на доїльній установці «Пара-
лель» 2х20 з швидкім виходом фірми Вестфалія Сердж»

Умови та методи дослідження
Дослід по вивченню особливості організації утримання висо-
копродуктивних корів на комплексі з доїнням на доїльній уста-
новці «Паралель» 2х20 з швидким виходом фірми «Вестфалія 
Сердж», оснащеною комп’ютерною  програмою по управлінню 
стадом,  проводився  на молочному комплексі ферми №1 ТОВ 
«Росія» на технологічній групі високопродуктивних корів методом 
груп - періодів.
Утримання всіх технологічних груп безприв’язне, з відпочинком 
у боксах. Тварини розміщені  в двох корівниках. В першому, 
переобладнаному корівнику, один кормовий стіл, з одного боку 
якого два ряди боксів. Між ними проходить гнойовий прохід. Від 
кормо-гнойового проходу бокси відділені дерев’яними щита-
ми.  До кормового столу тварини проходять через поперечні 
проходи, на яких розташовані групові автонапувалки. З другої 
сторони кормового проходу після кормо-гнойового проходу під 
стінкою розташовано один ряд боксів з груповими автонапувал-
ками. Всі тварини дояться в доїльному залі,  прибирання гною  в 
цьому корівнику здійснюється бульдозерною навіскою маленько-
го тракторця на поперечний гнойовий транспортер, розміщений 
в середині корівника.  Другий корівник - це два спарених корів-
ника в один із загальним кормовим столом. Корівник має три 
ряди боксів для відпочинку. З другої сторони кормового столу - 
скотопрогін  тварин на дійку - з дійки, яка відбувається в доїль-
ному залі. Прибирання гною здійснюється  дельта - скреперами 
на поперечні навозо-транспортери,  розташовані з двох сторін 
корівника.
В контрольний період корови готувались до доїння по класичній 
технології, що прийнята в господарстві – підмивання дезінфіку-
ючим розчином зі спеціального стаканчика, витирання сосків 
вим’я, здоювання перших цівок молока и одягнення доїльних 
стаканів на молочну залозу, за один цикл готувалось водночас три 
- чотири корови.
В дослідний період процес підготовки корів до доїння починався 
зі здоювання перших цівок молока, обробки сосків вим’я дезін-
фікуючим розчином, їх витирання та одягання доїльних стаканів 
на соски вим’я. За один цикл обслуговувалося також 3-4 корови.

Показники 2016 р. 2017 р. + до
2016

Молочна продуктивність за 9 міс. на фуражну корову, кг 4564 4696 +132

Середньодобові удої на корову за 9 міс., кг 16,65 17,13 + 0,48

Захворюваність на субклінічни мастити,% 20,8 20,0 - 0,8

Середньорічна навантаженість на робітника ферми, гол. 26,7 26,7 -

Таблиця 5.2.1
Продуктивність корів на доїльній установці «Ялинка» (2х6)
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Таблиця 5.4.2
 Динаміка продуктивності первісток в різних технологічних 

групах по періодах

В таблиці 5.4.3 можна простежити динаміку змінювання серед-
ньодобових удоїв у порівнянні до першого дня в процентному 
співвідношенні до контролю. За 100 днів він збільшився до пер-
шого дня на 18,1%.

Таблиця 5.4.3
 Динаміка змінювання середньодобових удоїв в групах

Таким чином, середньодобова молочна продуктивність первісток, 
які розміщуються в змішаній технологічній групі, є меншою 
в порівнянні з контрольною групою первісток на 3,6 кг, але в 
процесі адаптації вона збільшується значно більше в порівнянні з 
першим днем (на 18,1 %) із контрольною групою. 

Група
За 30
діб

В
середнь
ому за
30 діб

За 60 діб

В
середнь
ому за
60 діб

За 86 діб

В
середнь
ому за
86 діб

За 100
діб

В
середньо
му за 100

діб
контрольна 24,9 24,39 23,8 24,47 19,0 22,34 19,8 23,42
дослідна 24,9 21,31 23,0 24,18 20,06 22,07 18,5 22,07

+ до контролю,
кг - -3,08 -0,8 -0,29 +1,06 -0,27 -1,3 -1,35

Дні Групи % до першого дняконтрольна Дослідна
середньодобовий удій ,кг контрольна дослідна + до контролю

1-10 25,0-25,7 19,0-22,2 102,8 116,8 +14,0
1-20 25,0-25,0 19,0-22,8 100,0 120,0 +20,0
1-30 25,0-24,9 19,0-24,9 99,6 131,0 +31,4
1-60 25,0-23,8 19,0-23,0 95,2 121,1 +25,9
1-86 25,0-19,0 19,0-26,0 76,0 108,4 +32,4
1-100 25,0-19,8 19,0-18,5 79,2 97,3 +18,1

Умови та методи дослідження
Дослід  проводився в ТОВ «Росія» Волноваського району на ком-
плексі з доїнням на доїльній установці «Паралель» 2х20 фірми 
«Вестфалія Сердж», оснащеною комп’ютерною програмою по 
управлінню стадом, на двох технологічних групах корів по 78-79 
голів, контрольна група первісток після пологового відділення 
розміщувалась в групі первісток, дослідна група – в змішаній 
групі, де первісток налічувалось 10 відсотків поголів’я групи. 
Умови утримання безприв’язно боксове  і раціони в групах одна-
кові. На протязі дослідження вивчалась молочна продуктивність 
за показниками комп’ютерної програми по управлінню стадом, 
захворювання корів на приховані мастити, витрати праці, енергії 
по догляду за тваринами.

Результати досліджень 
Дослід по вивченню особливості організації утримання 
первісток  на великому комплексі тривав 100 днів. В перші 25 
днів  молочна продуктивність первісток, які розміщуються в 
змішаній технологічній групі (таблиця 5.4.1), була меншою в 
порівнянні з контрольною групою первісток на 3,6 кг, але в 
процесі адаптації вона збільшується в порівнянні з першим днем 
(+7,0 кг) із контрольною групою. 
Цей період також показав, що середньодобова продуктивність 
первісток контрольної групи, які утримувались після отелу в 
окремій  технологічній групі була на 1,35 кг вище, ніж в дослідній 
групі, яка утримувалась після отелу з усіма  новотільними корова-
ми стада  (табл. 5.4.1).

Таблиця 5.4.1
 Динаміка продуктивності первісток в різних технологічних 

групах

Утримання в технологічній групі, діб
Група корів

контрольна дослідна
Середньодобовий удій по групам, кг

1 25,0 19,0
5 24,8 21,5

10 25,7 22,2
15 25,0 23,6
20 25,0 22,8
25 23,9 26,8

Середньодобовий удій від корови за весь
період, кг 25,2+0,27 21,6+1,15

+ До контролю, кг -3,6
+ до 1 дня -1,1 +7,0

Захворюваність корів на приховані мастити,
% 25 25

Такі операції, як впускання тварин у станки доїльної установ-
ки, підхід до наступної корови, обмивання вим’я водою завдяки 
особливому розташуванню корів у груповому станку на установці 
“Паралель” швидше виконуються, то б то вона має високу про-
пускну здатність.

5.4  Особливості організації утримання первісток
на великому комплексі

Схема досліду

Технологічна операція Тривалість операції в
середньому, сек.

1 Впуск корів у станки 4,3
2 Підхід до корови 2,2
3 Обмивання вим’я водою 4,2
4 Витирання вим’я 3,6
5 Масаж вим’я 3,5
6 Здоювання перших порцій молока 6,4
7 Надівання молочних стаканів на дійки вимені 6,1

Всього, підготовчі 30,3
1 Перехід до корови не передбаченно
2 Відключення і зняття доїльного апарата автоматизовано

Всього, завершальні 4,5
Разом 34,8

Таблиця 5.3.2 
Затрати часу операторів машинного доїння корів на виконан-

ня операцій установкою «Паралель» на 1 корову

Контрольна
група

78-79
голів

Первістки утримуються після отелу 
окремо від основного стада

Дослідна
група

78-79
голів

Первістки утримуються з усіма но-
вотільними коровами стада

В дослідний період середньодобовий удій на корову збільшився на 
0,32 кг, а час видоювання на 1,44 секунди в основному за рахунок 
збільшення молочної продукції та витрати часу при здоюванні 
перших цівок молока.
         Таким чином, зміна порядку підготовки вимені до доїн-
ня - початок підготовки зі здоюванням перших цівок молока, 
покращує повноту видоювання корів внаслідок кращого прояв-
лення рефлексу молоковіддачі у корів, що дає змогу одержувати 
додатково 1,28 грн. на корову за добу, а в перерахунку на рік цей 
показник складе 467,20 грн. додаткового прибутку на корову. 
         Тривалість окремих елементів операції доїння корів та 
затрат праці операторів на їх виконання представлені у таблиці 
5.3.2. Незалежно від способу утримання корів, їх доїння доцільно 
проводити у спеціалізованих доїльних залах з використанням 
установок типу  «Паралель», що знижує затрати праці операторів 
машинного доїння корів та поліпшує умови їх

Періоди
Кількість
корів в

групі, гол.

Середньо
добовий удій на

корову, кг

Тривалість видоювання

Всієї групи,
хв./сек.

Однієї корови, у
середньому, сек.

Контрольний 69 21,48+0,497 38/36+0/43 33,34+0,47
Дослідний 69 21,80+0,485 40/00+0/54 34,78+0,39

+
до контрольного - +0,32 +1/64 +1,44

Результати дослідження
В контрольний період середньодобовий удій корів технологіч-
ної  групи склав 21,48 кг на корову, а час її видоювання - з враху-
ванням впускання та випуску корів з доїльної установки – 38 хв. 
36 сек. (таблиця 5.3.1)

Таблиця 5.3.1
Продуктивність корів технологічної групи при різних спосо-

бах підготовки вим’я до доїння
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Результати досліджень
За період досліджень середньодобовий надій дослідної групи 
склав 25,0 кг, що майже не відрізнився від контрольної групи 
– 25,1 кг. Однак різниця зміни кількості корів у групах значно 
вплинула на тривалість видоювання. 
На протязі контрольного періоду  витрати часу на підготовку до 
доїння 10 корів ( 4+3+3 гол.) оператором машинного доїння ста-
новили 5 хв. 6 сек., у тому числі: на дезінфекцію сосків вим’я – 36 
сек. (за три цикли – 13, 11 і 12 сек.); на здоювання перших цівок 
молока із сосків вим’я – 80 сек. (відповідно по циклах – 34, 23 і 
23 сек.); на витирання сосків вим’я паперовими салфетками – 77 
сек. (відповідно 29, 24 і 24 сек.); на одягання доїльних стаканів 
на соски вим’я -113 сек. ( відповідно 54, 30 і 29 сек.). В цілому на 
підготовку перших чотирьох корів витрачалось 2 хв. 10 сек., на 
трьох перших і трьох других корів по 1хв. 28 сек.
На протязі дослідного періоду, при підготовці до доїння 10 корів 
за два цикли (по 5 голів) витрати часу становили 4 хв. 25 сек., у 
тому числі: на дезінфекцію сосків вим’я – 28 сек. (або на 8 сек. 
менше, ніж в контрольний період ); на здоювання перших цівок 
молока  - 78 сек. (менше на 2 сек.) ; на витирання сосків - 60 сек. 
(менше на 17 сек. ) (табл. 5).

Таблиця 5.6.1
 Витрати часу на підготовку корів до доїння

Середня тривалість видоювання у дослідній групі зменшилась до 
7 хв. порівняно з контролем. Динаміку середньодобових надоїв та 
тривалість видоювання приведено в таблиці 5.6.2. 

Операції
Контрольна група Дослідна група

4гол. 3гол. 3гол. Всього
10гол. 5гол. 5гол. Всього

10гол.
+/- до
контр.

Дезінфекція
сосків,сек 13 11 12 36 14 14 28 -8

Здоювання
перш.цівок
молока,сек.

34 23 23 80 39 39 78 -2

Витирання
сосків,сек. 29 24 24 77 30 30 60 -17

Одягання
доїльних

стаканів,сек.
54 30 29 113 50 49 99 -14

Всього,хв./сек. 2/10 1/28 1/28 5/06 2/13 2/12 4/25 -0/41

Таблиця 5.5.1
Молочна продуктивність корів комплексу при формуванні 
груп за потокофазовим методом та фізіологічним станом

За період досліду суттєвої різниці в продуктивності корів при 
формуванні технологічних груп корів за потокофазовим методом 
та за фізіологічним станом не виявлено. Додаткових витрат при 
формуванні груп та в годівлі ні було. За перший період субклініч-
ними маститами перехворіло 29% , а в другий період  - 28% , що 
не має суттєвої різниці.     
Таким чином, в умовах однотипного цілорічного годування корів 
повнораціонними кормосумішами при формуванні технологічних 
груп корів за потокофазовим методом та за фізіологічним станом 
суттєвої різниці в продуктивності корів не вияв

Місяць року

Середньодобовій удій на дійну корову по комплексу в групах, кг

Групи сформовані за
потокофазовим методом

Групи сформовані за
фізіологічним станом

Січень 16,80
Лютий 17,79
Березень 17,72
Квітень 18,61
Травень 18,31
Червень 18,32
Липень 17,40
Серпень 16,42
Вересень 18,94

Середньодобовий удій за 5
місяців, кг 17,84+0,31

Надій на корову за 5 місяців, кг 2693,84
Середньодобовий удій за 4 місяці,

кг 17,77+0,55

Надій на корову за 4 місяці, кг 2167,94
Захворюваність на приховані

мастити , % 29% 28%

Результати досліджень
Перший період досліду  тривав п’ять місяців, середньодобовий 
удій по групі склав  17,84 кг, а надій за період - 2693,84 кг. 
Другий період тривав чотири місяці, середньодобовий удій склав 
17,77 кг, а надій за період - 2167,94 кг молока (табл. 5.5.1).

5.5  Ефективність формування технологічних груп стада за 
продуктивністю та фізіологічним станом

Схема досліду

Умови та методи дослідження
Дослід проводився в ТОВ «Росія» Волноваського району. В госпо-
дарстві утримується 3340 голів великої рогатої худоби, у тому 
числі 1400 корів. Корови на фермах утримуються безприв’язно, 
з відпочинком у боксах, корми роздаються на кормовий стіл у 
вигляді повнораціонної кормосуміші кормозмішувачем-кормо-
роздавачем «Сілокінг», доїння здійснюється в доїльно-молочних 
блоках на доїльних установках фірми «Вестфалія Сьордж» «2Х20» 
та  «2х4».
Дослід  проводився по періодах. В перший період технологіч-
ні  групи корів  формувалися за потокофазовим методом (стадо 
розділено на спеціалізовані групи - запускні, сухостійні, родиль-
ного відділення, роздою і осіменіння, дійні корови після 100 днів 
лактації), в другий період за фізіологічним станом (враховува-
ли  тільність з 3-х міс.). 
Технологічні  групи налічують по 65 голів. Обрахунки  вели-
ся тільки по 15 головам-аналогам за продуктивністю, віком та 
стадією лактації.

5.6 Ефективність підготовки до доїння різної кількості корів 
за один цикл на молочну продуктивність і тривалість доїння 
корів

Умови та методи дослідження
Дослід проводився в ТОВ «Росія» Волноваського району на ком-
плексі з доїнням на доїльній установці «Паралель» 2х20 фірми 
«Вестфалія Сердж», оснащеною комп’ютерною програмою по 
управлінню стадом, на двох технологічних групах. Умови утри-
мання безприв’язно боксове і раціони в групах однакові. Вивча-
лась молочна продуктивність за показниками комп’ютерної про-
грами по управлінню стадом, захворювання корів на приховані 
мастити, витрати праці, енергії по догляду за тваринами.
Досліджували корів  у два періоди. У перший (контрольний період 
кожний із двох операторів машинного доїння  готовив доїнню 
10 корів одного ряду машинної установки за три цикли ( 4, 3, 3 
корови ). У другий (дослідний) період кожний оператор готовив к 
доїнню 10 корів за два цикли ( 5 і 5 корів) . 
Тривалість контрольного періоду - 20 днів, дослідного – 60 днів. 
За допомогою комп’ютерної програми по управлінню стадом 
відстежувалася молочна продуктивність стада корів, тривалість 
видоювання технологічних груп, наявність субкліничних і клінич-
них маститів у корів, кількість часу, витраченого операторами на 
підготовку корів доїння.

Перший період 
(контрольний)

600
голів

Групи формуються за потокофа-
зовим методом

Другий період 
(дослідний)

600
голів

Групи формуються за фізіологіч-
ним станом



38

Удосконалення існуючих технологій виробництва молока за 
рахунок впровадження безприв’язного способу утримання корів 
та оптимізації розміщення боксів та параметрів кормового столу, 
кормових проходів покращує етологічні показники корів, змен-
шує кількість конфліктів між тваринами, а також зменшує стре-
сове навантаження у технологічних групах тварин, що забезпечує 
зростання їх молочної продуктивності і зменшує затрати праці на 
виробництво молока.
Таким чином встановлення особливостей добової динаміки 
поведінки корів (відпочинок, активний рух, споживання корму, 
доїння) залежить від кількості та розміщення боксів у корівнику, 
що дає можливість внести зміни до об’ємно-планувальних рішень 
при реконструкції та будівництві корівників в плані встановлення 
кількості і порядку розміщення боксів у приміщенні, уточнення 
фронту годівлі корів, визначення розміру технологічної групи.
Незалежно від способу утримання корів, їх доїння доцільно прово-
дити у спеціалізованих доїльних залах з використанням установок 
типу  «Паралель», що знижує затрати праці операторів машин-
ного доїння корів та поліпшує умови їх праці. Такі операції, як 
впускання тварин у станки доїльної установки, підхід до наступ-
ної корови, обмивання вим’я водою завдяки особливому розташу-
ванню корів у груповому станку на установці “Паралель” швидше 
виконуються, то б то вона має більшу пропускну здатність.
Оцінка технологічних рішень утримання, доїння за параметрами 
ефективності та швидкості виконання технологічних операцій 
на фермі комплексів з різною виробничою потужністю дає змогу 
здешевити продукцію тваринництва та зменшити витрати на 
обслуговуючий персонал.

5.7  Оцінка вдосконалених технологічних рішень з утримання 
та доїння корів на молочних фермах і комплексах з різною 
виробничою потужністю

Впровадження ресурсоощадних технологій виробництва молока, 
які грунтуються на застосуванні нових технологічних рішень, пе-
редбачає проведення наукових досліджень із вивчення поведінки 
корів за умов прив’язного і безприв’язного утримання та різних 
схем розміщення боксів у корівнику, особливостей годівлі тварин 
кормосумішами з кормових столів, оцінки окремих операцій доїн-
ня корів на доїльних установках різних типів, що має важливе 
науково-практичне значення і є актуальним.

Таблиця 5.6.2
 Динаміка продуктивності корів у групах по періодах

Таким чином, збільшення кількості підготовки корів до машин-
ного доїння за один цикл (з 3-4х до 5 голів), тобто підготовка 10 
голів за два цикли в порівнянні з трьома циклами зменшує затра-
ти часу оператора на підготовку 10 корів до доїння на 41 секунду, 
що при видоюванні 550 корів в ДМБ дозволе зменшити загальну 
тривалість видоювання корів на 38 хвилин за одне доїння.

Дні Середньодобовий удій, кг Тривалість видоювання, хв.

контрольна
група дослідна група контрольна

група
дослідна
група

± до
контролю

1-10 25,2 24,6 51 44 -7
11-20 25 25 48 42 -6
21-30 - 25,1 - 41 -
31-40 - 24,9 - 39 -
41-50 - 25,5 - 40 -
51-60 - 24,8 - 39 -
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VI. 
Випробувальний полігон 

ДДСДС НААН  
Результати польових випробувань
висвітленні на Дні поля ДДСДС.

Дата проведення
20.06.2018
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Соняшник
Таблиця 6.1

Випробування гібридів соняшнику компанії Syngenta

Кукурудза
Дата посіву – 26.04.2018
Дата збирання – 29.09.2018
Застосування засобів захисту рослин - Прімекстра ТЗ Голд, 
Елюміс, Амістар Екстра, Енжіо;
Внесення добрив: припосівне - Нітроамофоска, NPK 16;16;8, 100 
кг/га фізичної ваги.

Таблиця 6.2
Випробування гібридів кукурудзи компанії Singenta

№ Гибриди
SYNGENTA

Площа,
га

Вага з
ділянки,

кг
Бункерна

вага
Вологість

%

Урожайність
в перерахунку
на вологість

7%.

Урожайність
в перерахунку
на вологість

8%.

1 Босфора 0,126 330 26,19 8 25,91 26,19
2 Алькантара 0,126 370 29,37 8,1 29,02 29,33
3 Кадікс 0,126 365 28,97 10,1 28,00 28,31
4 Купава 0,126 430 34,13 11,2 32,59 32,94
5 Ласкала 0,126 395 31,35 11,3 29,90 30,22
6 Аризона 0,126 545 43,25 12,3 40,79 41,23
7 Едісон 0,126 465 36,90 12,1 34,88 35,26
8 Естрада 0,126 580 46,03 12,4 43,36 43,83
9 Суміко 0,126 380 30,16 10,8 28,93 29,24
10 Субару 0,126 415 32,94 10,5 31,70 32,04
11 Коломбі, К 0,126 310 24,60 7,8 24,39 24,66
12 Фортімі, К 0,126 250 19,84 6,8 19,88 20,10
13 Барбаті, К 0,126 380 30,16 7,1 30,13 30,45
14 Діамантіс, К 0,126 345 27,38 12,2 25,85 26,13
15 Ададжіо, К 0,126 285 22,62 8,8 22,18 22,42
16 Бакарді, К+ 0,126 290 23,02 7,4 22,92 23,17
17 Неостар, К+ 0,105 190 18,10 7,1 18,08 18,27

№ Гібриди
SYNGENTA

Площа,
га

Вага з
ділянки,

кг

Бункерна
вага

Вологість
%

Врожайність
у

перерахунку
на 14 %
вологості

1 Талісман 0,084 360 42,86 14,2 42,25
2 Феномен 0,084 340 40,48 13,2 42,93
3 Теліас 0,084 305 36,31 14,1 36,05
4 Новатоп 0,084 325 38,69 15,1 35,87
5 Фотон 0,084 390 46,43 12,9 50,39
6 Фортаго 0,084 370 44,05 12,5 49,33
7 Чорінтос 0,084 300 35,71 12,8 39,06
8 Кобальт 0,084 330 39,29 13,6 40,44
9 Батанга 0,084 310 36,90 13,2 39,14

10 Люциус 0,084 315 37,50 13,4 39,18
11 Ірідіум 0,084 325 38,69 13,2 41,04
12 Зефір 0,084 300 35,71 14,6 34,25

НАСІННЯ

АУДИТ ГРУНТУ

ЗЗР

ДОБРИВА

ТОВ МАЄСЕНС агро www.maesens-agro.prom.ua+38 050 108 88 70
+38 068 184 84 14

Ячмінь: Східний, Модерн
Щедрик, Бритні, Август
Пшениця: Чадо, Нащадок,
Злата, полба Голіковська
Гречка: Софія, Слобожанка
Кукурудза: Біг Стар, Тактік,
Діадема, Мадіво, Фріззбі
Соняшник: Генераліс, Яніс, Таурус, 
Алькантара, Арізона, Меркурій
Горох: Авангер, Готівський, 
Оплот, Царевич, Меценат

- NPK, pH вод., Гумус
- Мікроелементи: Cr, Zn, Fe, Cd,
Co, Mn, Ni, Pb, Cu

протруйники,
фунгіциди, інсектициди,

гербіциди та ін.
Самміт-Агро
Syngenta 
Нертус  та ін.

Bayer
DuPont 
Basf

Avgust
Adama
Arysta 

мінеральні
Makosh
Yara
Fosfan
Grupa Azoty
Luvena
Siarkopol

мікро
Ekoplan
Yara
Нетрус
Vitera
АФ Гермес
Минераліс Україна

ТВОРИМО ВРОЖАЙ РАЗОМ
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Бобові
Попередник: ячмінь ярий
Обробка грунту: дискування після збирання попередника 2 рази на глибину 10-12 см; передпосівна культивація на глибину 6-8 см.
Захист рослин: внесення грунтового гербіциду 
Гезагард 4,5 л/га; двократне обприскування посівів інсектицидом Енжио 0,18 л/га.

Таблиця 6.3
Урожайність сортів бобових культур на демонстраційному полігоні Донецької ДСДС НААН в 2018 році

Таблиця 6.4
Вплив способів передпосівної обробки насіння мікробіологічними препаратами БТУ Центр на рослини гороху сорту Оплот

№ Оригінатор Сорт

Зон
и
вир
о-
щу-
ван
ня

Вегтац
ій-ний
період,
днів/гр
упа

стигло
сті

Показники структурного аналізу

Вміст
білку,
якість
зерна

Уро-
жай-
ність,
ц/га

Густо
та

росли
н,

тис.ш
т/га

Висо
та
росл
ин
см

Бобів
на

росли
ні шт

Зере
н
в

бобі,
шт.

Маса
1000
насі
нин
г

Горох

1

Селекційно-
генетичний
інститут -

Національний
центр

насіннєзнавства
та

сортовивчення
НААН

Світ
П

83-

95/сс
651 96 3,4 3,5 220

21,8

фж
17,3

2
Подару
нок
степу

Л 75-
85/сс 682 92 3,9 3,0 233 сбіл 18,6

3

Інститут
рослинництва ім.

В.Я.Юр'єва
НААН

Корвет П 78-
81/сс 640 58 3,6 3,3 218 22 сбіл 16,7

4 Отама
н

СЛ
П

77-
80/сс 686 64 3,6 3,4 217 20,2

фж 18,2

5 Мецен
ат СЛ 73-

78/сс 683 64 3,6 3,9 192 19 18,3

6 Малахі
т - 76-

80/сс 694 67 3,7 3,6 204 21,3 18,8

7 Цареви
ч ЛП 84-

92/сп 698 52 3,8 3,5 216 22,7
цін 19,8

8 Оплот СЛ
П

79-
85/сс 692 59 3,7 3,6 235 20,8

фж 21,8

9 Норддойче
Пфланценцухт
Ганс-Георг
Лембке КГ

Астрон
авт

СЛ
П

74-
84/сс 705 88 4,1 3,9 198 20,2

сбіл 22,1

1
0

Мадон
на

СЛ
П

68-
80ср 712 54 4,2 3,8 198 23,1

цін 22,3

1
1

Салама
нка СЛ сс 697 79 3,7 3,5 213 21,6

сбіл 19,4

Нут

1 Селекційно-
генетичний
інститут -

Національний
центр

насіннєзнавства
та

сортовивчення
НААН

Одісей С 90/сс 426 42 5,5 1,2 314 26,9
зерн 8,7

2 Триум
ф С 92/сс 438 47 5,9 1,3 343 27,8

цін 11,6

3 Пам’
ять С 89/сс 429 44 5,6 1,3 314 26,4

фж 9,8

4 Ярина - 91/сс 442 49 5,8 1,3 340 27,1 11,4

5 Буджа
к С 90/сс 433 45 5,3 1,4 322 27,3

цін 10,3

Соя

1 Кіровоградська
державна
сільськогоспода
рська дослідна
станція НААН

Золуш
ка СП 106/скс 591 93 12,4 3,2 148 36,7 сл 34,6

2 Златос
лава СЛ 90/скр 538 45 4,6 2,6 132 36,4 сл 8,4

3 Медея СЛ 94 рс 532 62 4,4 2,8 153 36, 1сл 10,1

Варіант Урожай-
ність ц/га

+/-до кон-
тролю

Контроль (без обробки) 2,09 -

Різолайн 2 л/т + Різосейв 2 л/т 2,17 +0,08

Різолайн 3 л/т + Різосейв3 л/т 2,30 +0,2

Протруйник Максим XL 2 л/т + Різолайн 2 л/т + Різосейв 2 л/т 2,19 +0,10

Протруйник Максим XL 2 л/т + Різолайн 3 л/т + Різосейв 3 л/т 2,46 +0,37

НІР05 0,05
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Дроны для АПК
∙ обработка полей СЗР с высокой 
производительностью
∙ (более 50 га/день);
∙ внесение трихограммы 300-400 Га/день;
∙ отсутствие механических повреждений растений;
∙ проведение обработок без уплотнения почвы 
колесами тракторов;
∙ возможность проведения работ в условиях высокой 
влажности почвы, когда движение наземных машин 
затруднено;
∙ десикация культур;
∙ возможность обрабатывать участки выборочно;
∙ диагностика посевов в процессе вегетации;
∙ малый снос рабочей жидкости, из-за низкой высоты 
обработки и направленных потоков от винтов;
∙ ультрамалообъёмная технология обработки – 
минимальное количество воды (6-20 л/га)
∙ обработка культур эффективными м-бактериями;
∙ рассев покровных культур;
∙ выборочная обработка участков средствами борьбы 
с грызунами

Продажа, Обслуживание, Гарантия, Обучение,
Оказание услуг по обработке

«MultiCopter  Ukraine»

www.multicopter.com.ua   +380735252323
      +380635252323
      +380933527296



43



44


