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 Наведені результати досліджень по інтенсифікації польового кормовиробництва, одержані 

на Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових культур в умовах недостатнього зволо-

ження північного Степу України. Визначена ефективність застосуваня різних доз мінеральных 

добрив і сроків їх внесення при інтенсивному використанні кормових площ та вирощуванні трьох 

урожаїв зеленої маси на рік. Найвищі показники сумарної урожайності зеленої маси (71,98 т/га) та 

збіру абсолютно сухої речовини (13,56 т/га), кормових одиниць (11,33 т/га) і перетравного протеїну 

(1,14 т/га) за весь період вегетації жита озимого та післяукісного сумісного посіву кукурудзи з 

суданською травою і отави суданської трави, в середньому за три роки,  одержано при одноразово-

му внесенні мінеральних добрив в дозі N120P90K60  під основний обробіток ґрунту 

Ключові слова: кормові однорічні культури, післяукісні посіви, мінеральне добриво, урожай-

ність зеленої маси, продуктивність посівів, три урожаї на рік.  
 

Можливості дальшого розширення площ орних ґрунтів в Україні нині фактично вичер-

пані – розораність сільськогосподарських угідь в країні значно вища, ніж в інших країнах Євро-

пи, і досягає близько 76,0 %.  При цьому площі,  відведені під активний обробіток в зоні Степу 

дорівнюють 79,1 %,  Лісостепу  і на Поліссі – відповідно 78,4 і 64,0 % від загальної площі сіль-

ськогосподарських угідь. Тому головним напрямком збільшення об’ємів виробництва продукції 

рослинництва залишається підвищення урожайності польових культур, що вирощуються на 

ґрунтах, які вже  задіяні в аграрному виробництві. 

В степовій зоні у зв’язку з недостатньою забезпеченістю регіону кормовими угіддями і 

незначною їхньою продуктивністю внаслідок посушливих умов у господарствах з розвиненим 

тваринництвом необхідним є відродження польового кормовиробництва. Одним зі шляхів збіль-

шення виробництва кормів в таких господарствах може бути інтенсивне використання площ в 

кормових, зернокормових і прифермських сівозмінах за рахунок вирощування післяукісних 

посівів. Це  уможливлює одержувати з однієї й тієї ж площі додаткову кількість зеленого корму 

впродовж вегетації [1–4]. Проте північна частина степової зони України характеризується недо-

статнім і нестійким зволоженням території у період вегетації рослин, частими посухами і 

суховіями, що ускладнює умови вирощування післяукісних культур і їхніх сумішок, особливо у 

другій половині вегетаційного періоду [5, 6].  

Разом з тим тривалість теплого періоду після збирання озимих колосових на зелений 

корм тут становить близько 145–150 днів із  сумою активних температур (вище 10 °С) 1220–1250 

°С та кількістю атмосферних опадів в межах 240–255 мм, що за достатньо раннього строку 

збирання попередньої культури та сівби післяукісної дає можливість з однієї  площі в один рік, 

крім основного урожаю, одержувати додатково значну кількість зелених кормів [7].  

Якщо раніше надходження зеленої маси для годівлі тварин в окремі літні періоди 

регулювали  переважно за рахунок різних строків сівби невеликого кількісного складу культур, 

то в сучасному зеленому конвеєрі безперебійне її надходження у весняно-літньо-осінній період 

забезпечується, як правило, завдяки вирощуванню більшої кількості науково дібраних високо-

продуктивних видів, сортів і гібридів однорічних культур за сівби їх в оптимальні строки в 

основних і особливо проміжних посівах, що зумовлює істотне подовження терміну надходження 

зеленої кормової маси в умовах північної частини Степу – до 230–240 днів [8]. 

Завдяки таким посівам повніше використовуються агрокліматичні ресурси, підвищується 

ефективність використання орних земель, а також подовжуються строки надходження повно-

цінних кормів у системі зеленого конвеєра. При цьому загальна продуктивність кормового поля 

збільшується в 1,5–2 і більше разів [9, 10].  
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На Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут зернових культур (Дніпропетровська 

область, П’ятихатський район) протягом 25 років ми проводили дослідження з розробки науково 

обґрунтованих систем підвищення кормової продуктивності як традиційних, так і нових та мало-

поширених однорічних культур, створення високопродуктивних сумісних агрофітоценозів, а 

також з вирішення питань інтенсивного використання кормових площ в богарних умовах північ-

ної частини Степу України при вирощуванні трьох урожаїв зеленої маси на рік. В сучасних 

умовах питання створення міцної кормової бази та впровадження системи інтенсивного кормо-

виробництва набувають істотної актуальності для ефективної реалізації Державної програми 

«Стратегія розвитку галузі тваринництва в Україні до 2020 року». Для вирішення  поставленого 

завдання виникла необхідність проаналізувати результати попередніх експериментальних дос-

ліджень в даному напрямку.   

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий на лесі,  

вміст гумусу в орному шарі 4,0 %. Попередник жита озимого – трикомпонентна сумішка ранніх 

ярих культур на зелений корм. Агротехніка у дослідах, крім факторів, що вивчались, відповідала 

загальним рекомендаціям з вирощування однорічних кормових культур в північній підзоні 

Степу України.  

У польовому досліді по оптимізації умов ґрунтового живлення за інтенсивного викорис-

тання кормового гектара та визначення оптимальних доз і строків внесення мінеральних добрив 

при застосуванні їх під посіви жита озимого (Secale cereale) на зелений корм як попередника 

післяукісних сумісних посівів кукурудзи (Zea mays) з суданською травою (Sorghum sudanensis)   

передбачалось одноразове внесення добрив (без добрив та в дозах від N40P40K40  до N120P90K60 під 

озимі та післяукісні посіви) восени у системі  основного  обробітку ґрунту, а також роздільне  –  

під основний обробіток із  внесенням  деякої частки азоту та фосфору (N30, N30P30, N60P30) під 

післяукісні агрофітоценози. У досліді висівали жито озиме сорту Харківське 98 – норма висіву 

5,0 млн схожих насінин/га. Скошування та облік врожаю жита здійснювали за 7–10 днів до фази 

колосіння. 

Сівбу післяукісних культур проводили без розриву в часі після збирання озимих посі-

вів з  метою максимального збереження  вологи  в ґрунті. Гібрид  кукурудзи Дніпровський 

141 МВ (ФАО 150) висівали широкорядним способом з міжряддям 45 см – норма висіву 

0,175 млн схожих насінин/га, а суданську траву сорту Миронівська 10 – суцільним  рядко-

вим – 1,75 млн схожих насінин/га. Облік  врожаю зеленої маси післяукісного сумісного 

посіву проводили за 7–10 днів до викидання волотей суданською травою, а отаву збирали   

після відростання пагонів  завдовжки 60–80 см.  

Жито озиме висівали  в період з 3 по 7 вересня. Під час сівби, протягом трьох років, у 

посівному (0–10 см) і метровому шарі ґрунту містилось відповідно  6,5–9,2 і 58,0–78,1 мм 

продуктивної вологи, що сприяло появі повних сходів жита озимого в середньому на 9-й 

день після сівби. Тривалість періоду осінньої вегетації озимих агрофітоценозів в роки 

досліджень варіювала від 57 до 60 днів, при цьому за період «сівба – припинення осінньої 

вегетації» загальна кількість атмосферних опадів  коливалась від 60,9 до 86,6 мм. 

Поліпшення мінерального живлення в травостоях зумовлювало в осінній період збіль-

шення накопичення рослинами жита озимого абсолютно сухої маси на 6,7–51,4 %. Причому   

інтенсивному накопиченню вегетативної маси в посівах  значною мірою сприяли азотні доб-

рива. Так, наприклад, внесення  додаткової  дози 30 кг/га д. р. азотних добрив та доведення їх 

кількості до 90 кг/га д. р. на фоні Р60К60 зумовлювало, при визначенні на час припинення 

осінньої   вегетації, збільшення  накопичення  сухої  речовини  у  рослин жита  озимого на 

6,8 %. При внесенні  додаткової дози 30 кг/га д. р. фосфорних добрив і доведення їх кількості 

до 90 кг/га д. р. на фоні N90K60 приріст сухої речовини у рослин злакової культури дорівню-

вав лише 4,6 %. Внесення мінеральних добрив також призводило до збільшення лінійного 

приросту висоти рослин жита озимого (на 1,7–8,8 см) та кількості сформованих пагонів 

кущення (на 0,6–1,6 шт./рослину).   

Різний ступінь розвитку рослин жита озимого перед входженням в зиму, зумовлений 

внесеними під посіви дозами мінеральних добрив і різним співвідношенням макроелеметів, 
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певною мірою змінював стійкість рослинного організму до впливу комплексу несприятливих 

факторів зимівлі (табл. 1).  
 

 

1. Зимостійкість жита озимого залежно від доз мінеральних добрив  

 при вирощуванні на зелений корм (в середньому за три роки) 
 

Дози добрив (кг д. р./га) Кількість рослин, млн шт./га 
Перезимувало 

рослин,  

 % 

під основний  

обробіток 

 ґрунту 

під  

післяукісний 

 посів 

входження  

у  зиму 

весняне  

поновлення 

вегетації 

Без добрив (контроль) 4,57 2,80 61,3 

N40P40K40 - 4,56 3,69 80,9 

N60P60K60 - 4,58 4,02 87,8 

N90P60K60 - 4,89 4,21 86,1 

N120P60K60 - 4,92 4,16 84,6 

N120P90K60 - 4,85 4,27 88,0 

N90P90K60 N30 4,86 4,34 89,3 

N90P60K60 N30P30 4,90 4,24 86,5 

N60P60K60 N60P30 4,58 3,98 86,9 
 

Найбільша загибель рослин злакової культури (38,7 %)  упродовж зимівлі спостеріга-

лась на контрольній ділянці (без добрив), де навесні залишилось тільки 61,3 % злакових 

рослин від їх кількості перед входженням в зиму. 

Внесення під посіви жита озимого мінеральних добрив збільшувало адаптивність рос-

линного організму до несприятливих умов зимового періоду. При цьому поліпшення мінераль-

ного живлення сприяло підвищенню виживаності рослин злакової культури (на 19,6–28,0 %)  

відносно рослин в контрольному варіанті (без застосування добрив).  

Слід відзначити, що на показник зимостійкості рослин більшою мірою впливали фос-

форні добрива. Так, наприклад, при збільшенні разової дози внесення азотних добрив від 60 

до 120 кг/га д. р. на фоні P60K60 простежувалась тенденція до певного зменшення (на 3,2 %) в 

посівах жита озимого кількості рослин, які навесні відновлювали вегетацію. Найбільшою 

зимостійкістю вирізнялись рослини жита озимого при внесенні під основний обробіток 

повного мінерального добрива в дозі N90P90K60 – на цих ділянках  впродовж зими загинуло в 

середньому за роки досліджень лише 10,7  %  рослин від загальної їх кількості восени.                                                                                                                                                                                   

Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час відновлення вегетації в 

роки проведення досліджень дорівнювали 111,0–136,0 мм. Стрімке наростання температури 

повітря навесні та різна кількість опадів за весняний період вегетації ( 74,2–117,5 мм, або 

84,9–134,4 % від багаторічної норми) суттєво вплинули на рівень продуктивності озимих 

травостоїв (табл. 2).  

Поліпшення умов ґрунтового живлення рослин жита озимого в посівах на удобрених 

ділянках сприяло підвищенню кормової продуктивності озимих агрофітоценозів та зумов-

лювало одержання приросту урожайності зеленої маси на 5,58–13,17 т/га, або на 32,4–76,5 %, 

збору абсолютно сухої речовини – на 1,21–2,52 т/га, або на 34,2–71,4 %, виходу кормових 

одиниць – на 1,11–2,30 т/га, або на 34,5–71,4 %) і перетравного протеїну – на 0,108–0,233 т/га, 

або на 37,8–81,5 %.  

Найвищі  показники  урожайності  зеленої  маси  (30,39  т/га),  збіру   сухої  речовини 

(6,05 т/га), вихіду кормових одиниць (5,52 т/га) і перетравного протеїну (0,519 т/га) посіви жита 

озимого при вирощуванні на зелений корм формували при внесенні загальної дози добрив 

N120P90K60 під основний обробіток ґрунту; приріст  сухої речовини від застосування мінераль-

них  добрив  при  цьому  становив 2,52 т/га, кормових одиниць – 2,30,  перетравного протеїну –  

0,233 т/га. Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у зеленій масі жита озимого 

на удобрених ділянках була дещо нижчою за зоотехнічну норму і становила 91–94 г, при умові  

поліпшення ґрунтового живлення простежувалось збільшення цього показника на 2–5 г відносно 

конт-рольного варіанту (без застосування добрив). 
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2. Вплив мінеральних добрив на продуктивність жита озимого 

при вирощуванні на зелений корм (в середньому за три роки) 
 

Дози мінеральних  добрив, кг д. р./га 
Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 

Збір з 1 га посівної площі, т 

під основний 

обробіток  

ґрунту 

під 

післяукісний 

посів 

абсолютно  

суха  

речовина 

кормові 

одиниці 

перетравний  

протеїн 

Без добрив (контроль) 17,22 3,53 3,22 0,286 

N40P40K40 - 22,80 4,74 4,33 0,394 

N60P60K60 - 25,54 5,31 4,85 0,446 

N90P60K60 - 28,18 5,66 5,17 0,481 

N120P60K60 - 29,95 5,97 5,45 0,512 

N120P90K60 - 30,39 6,05 5,52 0,519 

N90P90K60 N30 28,78 5,76 5,26 0,489 

N90P60K60 N30P30 28,31 5,68 5,19 0,483 

N60P60K60 N60P30 25,56 5,14 4,69 0,431 

НІР05, т/га  0,62–1,80    
 

Кількість атмосферних опадів за період вегетації післяукісних двокомпонентних агро-

фітоценозів кукурудзи з суданською травою в роки досліджень становила 182,1–92,0 мм, або 

165,3–83,5 %, а отави суданської трави – 37,3–123,6 мм, або 32,4–107,3 % від багаторічної 

норми. Тривалість періоду вегетації післяукісного сумісного агрофітоценозу кукурудзи з 

суданською травою при цьому, в середньому за три роки, становила 61 день, отави судан-

ської трави за період «відростання – збирання на зелений корм» – 57 днів.                                                                                          

Аналіз продуктивності післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою показав, 

що на величину цього показника впливала не тільки загальна кількість застосованих міне-

ральних добрив, але й строки їх внесення (табл. 3). 
 

3. Урожайність післяукісної кукурудзи з суданською травою  

залежно від доз мінеральних добрив та строків їх внесення 

 (в середньому за три роки) 
 

Дози добрив, 

кг д. р./га 

Урожайність зеленої маси,  

т/га 
Збір з 1 га посівної площі, т 

під основний 

обробіток 

ґрунту 

під після-

укісний  

посів 

кукурудза +  

+ суданська 

трава 

отава 

 суданської 

 трави 

абсолютно 

суха 

речовина 

кормові 

одиниці 

пере-

травний 

протеїн 

без добрив 12,89 10,09 4,26 3,33 0,33 

N40P40K40 - 16,0 12,71 5,28 4,11 0,42 

N60P60K60 - 18,72 14,13 6,01 4,66 0,47 

N90P60K60 - 21,40 15,60 6,74 5,22 0,55 

N120P60K60 - 23,19 16,90 7,22 5,63 0,60 

N120P90K60 - 24,0 17,59 7,51 5,81 0,62 

N90P90K60 N30 23,55 18,04 7,56 5,83 0,61 

N90P60K60 N30P30 24,40 18,34 7,72 5,97 0,63 

N60P60K60 N60P30 25,83 19,69 8,18 6,35 0,69 

НІР 05, т/га - 0,51–0,62 0,40–0,58 - - - 
 

Найвищі показники сумарної урожайністі зеленої маси (45,52 т/га), збору абсолютно 

сухої речовини (8,18 т/га), кормових одиниць (6,35 т/га) і перетравного протеїну (0,69 т/га) за 

період вегетації післяукісного двокомпонентного агрофітоценозу кукурудзи з суданською 

травою і отави суданської трави одержано в середньому за три роки досліджень при вико-

ристанні дози добрив N120P90K60 за умови  внесення  вроздріб у два прийоми (N60P60K60 – під 

основний обробіток ґрунту та N60P30 – під післяукісну сумішку).  

Такий спосіб і дози внесення мінеральних добрив уможливили отримати приріст урожай-

ності зеленої маси  на рівні 3,93 т/га, або 8,6 %, збору абсолютно сухої речовини – 0,67 т/га, або 
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8,2 %, кормових одиниць  – 0,54 т/га, або 9,3 %  і перетравного протеїну  – 0,07 т/га, або 11,3 %  

порівняно з  посівами, де застосовували аналогічну дозу добрив одноразово восени під основний 

обробіток  ґрунту. Забезпеченість  кормової  одиниці  перетравним  протеїном  у загальній  веге-

тативній масі післяукісного агрофітоценозу залежно від дози добрив підвищувалась від 94 до 

104 г.  

Частка зеленої маси отавного травостою суданської трави в середньому за роки дослід-

жень становила 10,09–19,69 т/га, або 40,0-44,3 % від загального врожаю післяукісної сумішки. 

При цьому в зеленому кормі отавного травостою суданської трави забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном була більшою на 8–14 г, ніж в сумісному посіві й залежно від 

удобрення варіювала від 106 до 116 г.  

 Ефективність застосування мінеральних добрив за весь період вегетації може характер-

ризувати лише інтегрований показник сумарної продуктивності озимого та післяукісного посі-

вів. При цьому найвищу сумарну урожайність зеленої маси (71,98 т/га) та збір абсолютно сухої 

речовини (13,56 т/га), кормових одиниць (11,33 т/га) і перетравного протеїну (1,14 т/га) за весь 

період вегетації жита озимого та післяукісного сумісного посіву кукурудзи з суданською травою 

й отави суданської трави, в середньому за три роки, було одержано при одноразовому внесенні 

мінеральних добрив в дозі N120P90K60  під основний обробіток ґрунту (табл. 4). 
 

4. Сумарна продуктивність жита озимого та післяукісного посіву кукурудзи 

 з суданською травою при вирощуванні трьох урожаїв на рік  

 (в середньому за три роки) 
 

Дози мінеральних  добрив,  

кг д. р./га 
Збір з 1 га посівної площі, т 

під основний 

обробіток грунту 

під  

післяукісний  

посів 

зелена 

 маса 

абсолютно 

суха 

речовина 

кормові 

одиниці 

перетравний 

 протеїн 

Без добрив (контроль) 40,20 7,79 6,55 0,62 

N40P40K40 - 51,51 10,02 8,44 0,80 

N60P60K60 - 58,39 11,32 9,51 0,92 

N90P60K60 - 65,18 12,40 10,39 1,03 

N120P60K60 - 70,14 13,19 11,08 1,11 

N120P90K60 - 71,98 13,56 11,33 1,14 

N90P90K60 N30 70,37 13,32 11,09 1,10 

N90P60K60 N30P30 71,05 13,40 11,16 1,11 

N60P60K60 N60P30 71,08 13,32 11,04 1,12 
 

 

Слід відзначити, що в посушливих умовах другої половини літа (два роки досліджень з 

трьох), коли доступної вологи в ґрунті було недостатньо для формування високої врожайності,  

продуктивність післяукісної сумішки від внесення підвищених доз добрив змінювалась 

незначно, що й зумовило недостатню ефективність внесення мінеральних добрив  вроздріб у два 

прийоми. Частка добрив, внесених під поверхневий обробіток ґрунту (глибина 8–10 см) після 

збирання на зелений корм посівів жита озимого, через посушливі погодні умови викорис-

товувалась в сумісному посіві рослинами кукурудзи і суданської трави навіть дещо гірше, ніж  

частково внесені елементи живлення восени під основний обробіток  і частково вже використані 

посівами жита.  
 

 На підставі результатів експериментальних досліджень можна стверджувати, що в богар-

них умовах північної частини Степу України на чорноземах звичайних малогумусних важко-

суглинкових для одержання найвищої сумарної продуктивності за період вегетації жита озимого 

і післяукісної сумішки кукурудзи з суданською травою в посушливих, як правило, умовах другої 

половини літа більш доцільним є одноразове внесення мінеральних добрив у дозах N120P90K60 

під основний обробіток ґрунту. 
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