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Наведено результати досліджень формування продуктивності дво- і трикомпонентних агро-

фітоценозів з тонконоговими ярими, бобовими і капустяними компонентами, зокрема з редькою 

олійною в умовах північного Степу України. З'ясовано темпи росту і приросту наземної частини 

рослин-компонентів залежно від їх видового складу. Встановлено, що включення до складу тритика-

ле-викової сумішки редьки олійної зумовлює збільшення врожайності зеленої маси на 1,49–1,98 т/га і 

збору абсолютно сухої речовини на 0,08–0,10 т/га. Використання в сумісних агрофітоценозах з вів-

сом капустяного компонента  уможливлює підвищити  урожайність зеленої маси на 1,77–2,98 т/га і 

збір абсолютно сухої речовини на 0,06–0,14 т/га порівняно з вівсяно-виковою сумішкою. При вирощу-

ванні дво- і трикомпонентних сумішок вівса посівного з викою ярою і редькою олійною одержано 

найбільший (4584–5175 грн/га) умовний прибуток і рентабельність 61,4–73,7 % при найнижчій собі-

вартості продукції за енергетичного коефіцієнта 6,34–6,88.  

Ключові слова: агрофітоценоз, видовий склад, темпи росту рослин, урожайність, енерге-

тична і економічна ефективність. 
 

У підвищенні урожайності одноріч-

них культур, одержанні високоякісної кор-

мової продукції важливе значення має пра-

вильний добір видового і сортового складу 

компонентів [1]. Одним з важливих агротех- 

нічних прийомів підвищення продуктивності 

однорічних культур і збагачення зеленої ма-

си білком є створення штучних різновидо-

вих агрофітоценозів [2]. Сумісне вирощу-

вання в агрофітоценозах різних видів куль-

тур значною мірою залежить від конкурен-

тоспроможності рослин  відносно асиміляції 

життєво необхідних елементів зовнішнього 

середовища. Рослини, які відзначаються  ін-

тенсивним розвитком наземних органів, роз-

виненою кореневою системою, не є анта-

гоністами, і як правило, ефективно викорис-

товують сонячну енергію, вологу, елементи 

живлення  та інші екологічні фактори [3]. 

Результати досліджень свідчать про 

те, що висока врожайність зеленої маси і 

сухої речовини забезпечується при спільно-

му вирощуванні капустяних культур зі зла-

ковими і бобовими компонентами [4, 5]. Для 

одержання вегетативної маси однорічних 

культур з високим вмістом білка рекомендо-

вано використовувати у змішаних посівах як 

цінні компоненти редьку олійну і гірчицю 

білу. В польовому кормовиробництві їх ви-

рощують сумісно з ярими тонконоговими і 

бобовими культурами [6, 7, 8].  

Згідно з результатами проведених у різ-

них грунтово-кліматичних зонах України 

досліджень в польовому кормовиробництві  

зараз впроваджують багатокомпонентні су-

мішки  однорічних культур з  ярими капустя-

ними [9, 10]. 

Мета дослідження – з'ясувати особ-

ливості формування продуктивності одно-

річних культур в ранньовесняних посівах 

дво-  і трикомпонентних сумішок з  редькою 

олійною.  

          Матеріали і методи дослідження. 

Польові дослідження проводили на Ерастів-

ській дослідній станції Державної установи 

Інститут зернових культур НААН в 2009–

2011 рр. Грунт дослідної ділянки – чорнозем 

звичайний малогумусний важкосуглинковий, 

вміст гумусу в шарі 0–30 см 4 %. Запаси за-

гального азоту становлять 0,23–0,26 %, ру-

хомого фосфору – 0,11–0,16 %, обмінного 

ка-лію – майже 2 %. Попередник – пшениця 
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озима. Мінеральні добрива у дозі N40P40K 40 

вносили під передпосівну культивацію. Інші 

елементи технології відповідали загальним 

рекомендаціям вирощування сумішок одно-

річних культур в північній підзоні Степу 

України. Облікова площа ділянки – 82,5 м
2
, 

повторність – триразова.  

Видовий склад ранньовесняних сумі-

шок та норми висіву насіння (млн шт./га) 

наступні: ячмінь (2,5) + горох (1,4); ячмінь 

(2,5) + горох (0,7) + редька олійна (1,0); три-

тикале ярий (2,5) + вика яра (1,8); тритикале 

ярий (2,5) + редька олійна (2,0);  тритикале 

ярий (2,5) + вика яра (0,9) + редька олійна 

(1,0); овес  (2,5) + вика яра (1,8); овес  (2,5) + 

+ редька олійна (2,0); овес (2,5) + вика яра 

(0,9) + редька олійна (1,0).  

Сівбу проводили у перші дні весняно-

польових робіт. Для одержання ранньовес-

няних агрофітоценозів висівали суміш на-

сіння культур суцільним рядковим (15 см) 

способом. Збирали і обліковували урожай 

зеленої маси сумісних тонконогово-бобових 

агрофітоценозів у фазі цвітіння бобового 

компонента, а тонконогово-капустяних і тон-

коногово-бобово-капустяних – у період по-

чаток цвітіння - утворення стручків у капус-

тяного компонента.  

Результати дослідження. Встанов-

лено, що за тривалістю міжфазних періодів 

ранніх ярих однорічних культур і строками 

настання основних фаз росту і розвитку 

більш придатними для вирощування в спіль-

них агрофітоценозах з ячменем ярим є горох 

і редька олійна, а з тритикале ярим і вівсом – 

вика яра та редька олійна.  

         Залежно від видового складу сумішок 

встановлено певні особливості в темпах лі-

нійного росту  і  приросту  наземної  частини 

у рослин-компонентів при вирощуванні їх в 

сумісних агрофітоценозах (табл. 1).   

        На початку вегетації інтенсивність рос-
  

 1. Динаміка лінійного росту рослин ранніх ярих культур 

в агрофітоценозах (2009–2011 рр.) 
  

Видовий склад 
агрофітоценозу 

Висота рослин, см Лінійний приріст рослин, см/добу 

тривалість післясходового періоду, діб* 
25 35 45 25 35 45 

Ячмінь ярий + 
+ горох (контроль) 

31 45 64 1,24 1,40 1,90 
26 41 49 1,04 1,50 0,80 

Ячмінь ярий + 
+ горох + 

+ редька олійна 

30 44 63 1,20 1,40 1,90 
27 42 50 1,08 1,50 0,80 

13 39 66 0,52 2,60 2,70 
Тритикале ярий + 

+ вика яра 
22 46 68 0,88 2,40 2,20 
17 32 60 0,68 1,50 2,80 

Тритикале ярий + 
+ редька олійна 

23 46 67 0,92 2,30 2,10 
12 41 69 0,48 2,90 2,80 

Тритикале ярий + 
+ вика яра + 

+ редька олійна 

23 45 65 0,92 2,20 2,0 

16 33 59 0,64 1,70 2,60 
12 42 67 0,48 3,0 2,50 

Овес + 
+ вика яра 

26 47 70 1,04 2,10 2,30 
17 33 62 0,68 1,60 2,90 

Овес + 
+ редька олійна 

27 46 69 1,08 1,90 2,30 
13 40 71 0,52 2,70 3,10 

Овес + 
+ вика яра + 

+ редька олійна 

26 47 68 1,05 2,10 2,10 
16 35 61 0,64 1,90 2,60 
12 41 70 0,48 2,90 2,90 

  

                    * Відлік періоду здійснювався від фази повних сходів у тонконогових рослин. 
 

тових процесів найвищою була у рослин яч-

меню. На 25 добу після появи сходів висота   

рослин цього тонконогового компонента у 

ранньовесняних сумішках становила 30–31 

см. Даний показник в інших тонконогових 

культур – тритикале ярого і вівса посівного 

був меншим відповідно на 7–9 і 4–5 см. Ви-

сота рослин  бобових компонентів – гороху і 

вики ярої у цей  час досягала  відповідно  25–

26 і 16–17 см. Рослини редьки олійної за цей 
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період сформували розетку листя і були за-

ввишки  12–13 см. На початку вегетації най-

більшим лінійним приростом відзначалися 

рослини ячменю ярого (1,20–1,24 см/добу), 

тритикале ярого (0,88–0,92 см/добу)  і  горо-

ху (1,04–1,08 см/добу, а найменшим – вики 

ярої та редьки олійної – відповідно 0,64–0,68 

і 0,48–0,52 см/добу.  

 У подальшому (на 35 добу після схо-

дів) рослини тритикале ярого і вівса за  висо-

тою  не поступалися або  перевищували рос-

лини ячменю, а гороху і редьки олійної –  

переважали рослини вики ярої (на 6–10 см, 

або на 14,6–23,8 %) і майже не поступалися 

за висотою рослинам ячменю. У період між 

25 і 35 добою вегетації після появи сходів 

добовий лінійний приріст у всіх видів рос-

лин в сумісних агрофітоценозах істотно збі-

льшився. Найвища інтенсивність ростових 

процесів  в означений час була  у пізньостиг-

лих тонконогових: тритикале ярого (2,20–

2,40 см/добу), вівса (1,90–2,10 см/добу) і  

редьки олійної (2,60–3,0 см/добу). 

У сумісних агрофітоценозах на 45 добу 

після появи сходів висота рослин ячменю 

становила 63–64 см, тритикале ярого і вівса – 

відповідно 65–68 і 68–70 см. Серед білкових 

компонентів у цей час лише рослини редьки 

олійної за висотою переважали тонконогові 

на 2–3 см, а гороху – поступалися ячменю на 

13–15 см, а рослини вики ярої – тритикале 

ярому і вівсу на 6–8 см. Найбільшими показ-

никами лінійного приросту в період між 35 і 

45 добою після сходів у сумісних агрофі-

тоценозах відзначалися рослин вики ярої 

(2,60–2,90 см/добу) та редьки олійної (2,50–

3,10 см/добу).   

Заміна у складі двокомпонентних три-

тикале- або вівсяно-викових сумішок бобо-

вого компонента (100 % норми висіву) на 

капустяний (редьку олійну) призводило до  

зменшення значень середньої висоти рослин 

тритикале ярого і вівса  відповідно на 6,6 і 

5,6 % порівняно з рослинами тонконогових 

культур у двокомпонентних тонконогово-бо-

бових агрофітоценозах (табл. 2).  

Включення до складу двокомпонентних 

сумішок тритикале ярого і вівса з викою 
  

2. Біометричні показники рослин і  урожайність зеленого корму залежно  

від видового складу компонентів і норми висіву насіння (2009–2011 рр.) 
 

Видовий склад 

агрофітоценозу 

Норма 

висіву  

насіння,  

млн шт./га 

Висота 

рослин,  

см 

Площа листя,  

тис. м
2
/га 

Урожайність зеленої  

маси, т/га 

компонент сумішка всього  компонент 

Ячмінь + горох 
2,5 66 13,86 

23,16 12,29 
6,22 

1,4 56 9,30 6,07 

Ячмінь + горох + 

+ редька олійна 

2,5  62  13,84 

27,62 15,65 

6,12 

0,7 54  4,76 3,0 

1,0 67 9,02 6,53 

Тритикале ярий + 

+ вика яра 

2,5 76 14,59 
23,53 13,37 

7,03 

 1,8 65 8,94 6,34 

Тритикале ярий  + 

+ редька олійна 

2,5 71 14,58 
27,22 15,35 

7,0 

 2,0 72 12,64 8,53 

Тритикале ярий + 

+ вика яра + 

+ редька олійна 

2,5 73 14,28 

25,38 14,86 

6,88 

 0,9 63 4,85 3,42 

1,0 69 6,25 4,56 

Овес + вика яра 
2,5 72  19,86 

30,68 16,74 
9,21 

 1,8 68 10,81 7,53 

Овес + редька 

олійна 

2,5 68 20,23 
33,89 19,72 

9,39 

 2,0 74 13,66 10,33 

Овес + вика яра + 

+ редька олійна 

2,5 70 19,83 

32,25 18,51 

9,31 

0,9 66 5,53 3,92 

1,0 72 6,89 5,28 

HIP05, т/га – – – – 0,55–0,68 – 
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ярою такого нового компонента, як редька 

олійна, при частковій (50 % норми висіву) 

і повній (100 % норми висіву) заміні бобо-

вого компонента в сумішці уможливила 

збільшити загальну корисну асиміляційну 

площу листкової  поверхні  агрофітоцено-

зу  відповідно на 7,2 і 5,1 %,  або  на 1,84  і 

1,64 тис. м
2
/га.  

Зміна видового складу в дво- і трико-

мпонентних агрофітоценозах з тритикале 

ярим, а також  з вівсом і викою ярою  дає 

можливість подовжити період їх викорис-

тання в системі зеленого конвеєра на 7–9 

діб. За рахунок включення до складу три-

тикале-викової сумішки редьки олійної   

зелений корм вдалося одержати раніше на 

4 доби і підвищити урожайність зеленої 

маси на 1,49–1,98 т/га. Використання в су-

місних агрофітоценозах з  вівсом капустя-

ного компонента  уможливлює збільшити 

урожайність зеленої маси на 1,77–2,98 т/га  

порівняно з вівсяно-виковою сумішкою. 

При використанні у тритикале-ви-

ковій  і вівсяно-виковій сумішках капустя-

ного компонента – редьки олійної  має міс-

це збільшення  збору абсолютно сухої ре-

човини  відповідно на  0,08–0,10  і  0,06–

0,14 т/га (табл. 3).  
 

3. Вплив видового складу ранніх ярих агрофітоценозів на продуктивність 

  і поживну цінність зеленої маси (2009–2011 рр.) 
 

Видовий склад 

 агрофітоценозу 

Збір з одного гектара, т 

абсолютно 

суха  

речовина 

кормові 

одиниці 

перетравний протеїн 

всього 
у тому числі компоненти 

бобовий капустяний 

Ячмінь + горох 2,17 1,59 0,199 0,107 – 

Ячмінь + горох + редька олійна 2,49 1,77 0,220 0,054 0,076 

Тритикале ярий + вика яра 2,44 1,81 0,223 0,114 – 

Тритикале ярий + редька олійна 2,54 1,84 0,212 – 0,104 

Тритикале ярий +  вика яра +  

+ редька олійна 
2,52 1,83 0,222 0,061 0,054 

Овес + вика яра 3,15 2,41 0,297 0,142 – 

Овес + редька олійна 3,29 2,44 0,276 – 0,119 

Овес + вика яра + редька олійна 3,21 2,41 0,291 0,078 0,060 

 

Загальний збір кормових одиниць і пе-

ретравного протеїну з одиниці площі істотно 

залежав  від  рівня  врожайності  сумішки. 

Більший   збір  кормових  одиниць  (1,81–

2,44 т/га) і перетравного протеїну (0,212–

0,297 т/га) забезпечили сумішки з  тритикале 

ярим і вівсом, які вирізнялись тривалішим 

періодом вегетації травостоїв від сходів до 

настання укісної стиглості відносно тради-

ційних сумісних посівів ячменю з горохом. 

Економіко-енергетичний аналіз ранніх 

ярих сумісних агрофітоценозів свідчить про 

те, що  ефективність вирощування таких по-

сівів значною мірою залежить від видового   

складу компонентів і норми висіву насіння 

(табл. 4).  

Економічно недоцільним виявилося ви-

рощування сумішки ячменю ярого з горохом 

посівним внаслідок низького виходу кормо-

вих одиниць з одиниці площі (1,59 т/га) та 

значного рівня витрат (8806 грн/га), що зу-

мовило збитки у сумі 856 грн/га. Низькою 

також була ефективність вирощування зеле-

ної маси (рівень рентабельності – 12,2 %, 

енергетичний коефіцієнт – 4,26)  у разі част-

кової заміни (50 % вагової норми  висіву на-

сіння) бобового компонента на капустяний 

при вирощуванні трикомпонентної сумішки 

ячменю ярого з горохом посівним та редь-

кою олійною. 

Вирощування тритикале ярого з викою 

ярою і редькою олійною у дво- та трикомпо-

нентних сумішках  призводило до збільшення 

виходу кормових одиниць на 0,22–0,25 т/га 

порівняно з ячмінно-гороховою сумішкою,  

підвищення прибутку з одиниці площі до 

1747–2453 грн/га і рівня рентабельності до 

23,9–36,4 % за енергетичного коефіцієнта – 

5,06–5,51. 

Найкращими показники економіко-ене-

ргетичної ефективності були при вирощу-

ванні дво- і трикомпонентних сумішок  вівса  
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4. Економіко-енергетична ефективність вирощування ранньовесняних  

агрофітоценозів на зелений корм (2009–2011 рр.) 
 

Видовий склад  

агрофітоценозу 

Збір  

кормових 

одиниць, 

т/га 

Витрати 

коштів, 

грн/га 

 

Собівартість 

кормових 

одиниць, 

грн/т 

Умовний 

прибуток, 

грн/га 

Рівень  

рента-

бель- 

ності, % 

Енерге- 

тичний 

коефі-

цієнт 

Ячмінь + горох 1,59 8806 5538 -856 -9,7 3,15 

Ячмінь + горох +  редька 

олійна 
1,77 7887 4456 963 12,2 4,26 

Тритикале ярий + вика яра 1,81 7303 4035 1747 23,9 5,06 

Тритикале ярий + редька 

олійна 
1,84 6747 3667 2453 36,4 5,51 

Тритикале ярий + вика 

яра + редька олійна 
1,83 7083 3870 2067 29,2 5,32 

Овес + вика яра 2,41 7466 3098 4584 61,4 6,34 

Овес + редька олійна 2,44 7025 2879 5175 73,7 6,88 

Овес + вика яра + редька 

олійна 
2,41 7278 3020 4772 65,6 6,58 

 

посівного з викою ярою і редькою олійною, 

де за найбільшого виходу кормових одиниць 

(2,41–2,44 т/га) одержали 4584–5175 грн/га 

умовного прибутку при рівні рентабельності 

61,4–73,7 % і найнижчій собівартості за ене-

ргетичного коефіцієнта 6,34–6,88.  

Результати виробничої перевірки, яку 

проводили в 2012–2013 рр., підтвердили ви-

соку ефективність ранніх ярих агрофіто-

ценозів при вирощуванні на зелений корм.   

Додавання редьки олійної до тритикале-ви-

кової сумішки зумовило збільшення врожай-

ності зеленої маси на 1,04–2,37 т/га та збору 

абсолютно сухої речовини на 0,03–0,13 т/га 

порівняно з тонконогово-бобовою суміш-

кою. Введення капустяного компонента до 

сумісного агрофітоценозу з додаванням вівса 

посівного сприяло збільшенню врожайності 

зеленої маси і збору абсолютно сухої речо-

вини відповідно на 1,20–2,55 і 0,02–0,05 т/га. 

Висновки 

Вирощування редьки олійної у ранньо-

весняних посівах дво- і трикомпонентних су-

мішок з тритикале ярим, вівсом і викою 

ярою зумовлює збільшення урожайності зе-

леної маси та збору абсолютно сухої речови-

ни відповідно на 20,9–60,5 і 11,6–51,6 % по-

рівняно з ячмінно-гороховою сумішкою. 

 При вирощуванні дво- та трикомпо-

нентних сумішок вівса посівного з викою 

ярою і редькою олійною одержані найкращі 

енерго-економічні показники: умовний при-

буток  4584–5175 грн/га, рівень рентабельно-

сті 61,4–73,7 %  за енергетичного коефіцієн-

та 6,34–6,88. 
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УДК 633.1/.31/37.8/.3  

Дудка Н. И., Якунин А. А. Особенности формирования кормовой продуктивности однолетних 

культур в ранневесенних агрофитоценозах.  

Зерновые культуры. 2020.  Т. 4.  № 1. С. 96–102. 
 

Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН,  ул. Владимира Вернадского, 14,  

г. Днепр, 49027, Украина  
 

Приведены результаты исследований по формированию продуктивности в дву- трехкомпо-

нентных агрофитоценозах с участием злаковых яровых, бобовых и крестоцветного компонента 

редьки масличной в условиях северной Степи Украины. Определены темпы роста и прироста расте-

ний-компонентов в зависимости от видового состава. Установлено, что введение в состав трити-

кале-виковой смеси редьки масличной обеспечивает повышение урожайности зеленой массы на 1,49–

1,98 т/га, сбор абсолютно сухого вещества – на 1,08–1,10 т/га. Использование в совместных агро-

фитоценозах крестоцветного компонента позволяет повысить урожайность зеленой массы на 

1,77–1,98 т/га и сбор абсолютно сухого вещества на 0,06–0,14 т/га в сравнении с овсяно-виковой 

смесью. При выращивании дву- и трѐхкомпонентных смесей овса посевного с викой яровой и редькой 

масличной   была  получена  наибольшая (4584–5175 грн/га)  условная прибыль  и  достигнуто 61,4–

73,7 % уровня рентабельности при наименьшей себестоимости продукции и энергетическом коэф-

фициенте 6,34–6,88.  

Ключевые слова: агрофитоценоз, видовой состав, темпы роста растений, урожайность, 

энергетическая и экономическая эффективность.  
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Dudka M. I., Yakunin O. P. Peculiarities of formation of feed productivity of annual cultures in early-

spring (prevernal) agrophytocenoses. Grain Crops. 2020. 4  (1). 96–102. 
State Institution Institute of Cereal Crops of NAAS, 14,  Volodymyra Vernadskoho Str.,  Dnipro, 49027, Ukraine 

  
The results of studies on the formation of productivity in two- and three-component agrophytoceno-

ses with the participation of junegrass (Koeleria sp.) spring, legumes and cabbage component of oil-bearing 

radish in the Northern Steppe of Ukraine are presented. The rates of growth and increment of above ground 

part of the plants – components depending on their specivic composition are determined. At the beginning of 

vegetation, the highest intensity of growth processes was in barley plants. On the 25th day after  seedling 

emergence, the height of its plants in early-spring mixtures was 30–31 cm. This indicator in other junegrass 

spring crops – spring triticale and oats was lower by 7–9 and 4–5 cm, respectively. The height of plants of 

legumes components – peas and vetch at this time was equal to 25–26 and 16–17 cm respectively, the oil-

bearing radish – 12–13 cm. At the beginning of vegetation, the largest linear growth in spring barley, spring 

triticale and pea plants, and the smallest linear growth in spring vetch and oil-bearing radish was observed. 

Subsequently (for 35 days after seedling emergence) the triticale spring and oats plants were no longer infe-

rior to or higher than barley in index of height, and peas and oil radish were higher than the spring vetch by 

6–10 cm. Between 25 and 35 days of vegetation after seedling emergence, the intensity of growth processes 

was highest in the spring triticale, oats and in plants of the cabbage component – oil-bearing radish. The 

introduction to composition of two-component crops of spring triticale and oats with the spring vetch of new 

component – oil-bearing radish provided an increase in the total leaf area of agrophytocenosis by 7,2 and 5,1 

%, respectively. The introduction to composition of triticale and vetch mixture the oil-bearing radish provid-

ed an obtaining of green fodder for 4 days earlier. Replacement of speciмшс composition in two- and three-

component agrophytocenoses with participation of spring triticale, as well as oats and spring vetch allows to 

extend the period of their use in the green conveyor system by 7–9 days. It is established, that the introduc-

tion of triticale-vetch mixture of oil-bearing radish increased the yield of green mass by 1,49–1,98 t/ha, the 

collection of absolutely dry matter – by 0,08–0,10 t/ha. Use of cabbage component in compatible agrophyto-

cenoses with the participation of oats can increase the yield of green mass by 1,77–2,98 t/ha and the collec-

tion of absolutely dry matter by 0,06–0,14 t/ha compared to vetch-oats mixture. At growing of two- and 

three-component mixtures of common oats with spring vetch and oil-bearing radish, the highest (4584–5175 

UAH/ha) of conventional revenue was obtained and 61,4–73,7 % of the level of profitability was achieved at 

the lowest product cost  at the energy factor of 6,34–6,88. 

Keywords: agrophytocenosis, specivic composition, plant growth rate, yield, energy and economic 

efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


