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АНОТАЦІЯ 

Захлєбаєв М. В. Формування продуктивності буркуну білого в сумісних 

посівах в Правобережному Лісостепу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.12 «Кормовиробництво і 

луківництво». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; ННЦ «Інститут землеробства НААН», Чабани, 2019. 

Дисертацію присвячено встановленню та науковому обґрунтуванню 

біологічних і технологічних особливостей формування продуктивності буркуну 

білого в одновидових посівах та травосумішках з іншими кормовими культурами 

через оптимізацію системи удобрення, встановлення оптимальних норм висіву 

буркуну білого в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено 

морфофізіологічні особливості формування та реалізації біологічного потенціалу 

продуктивності рослин залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів 

технології вирощування. Розроблено рекомендації виробництву, що направлені на 

вирощування високоякісних трав’яних кормів. 

Встановлено особливості росту і розвитку досліджуваних культур, процесу 

формування листкової поверхні та продуктивності фотосинтезу посівів, 

обґрунтовано вплив норм висіву буркуну білого за різних варіантів мінерального 

удобрення на формування надземної маси рослин, рівень врожайності та якості 

корму. Викладено економічну та біоенергетичну ефективність вирощування 

буркуну білого та його травосумішок залежно від факторів, які досліджували. 

Удосконалено технологію вирощування та підібрано найпродуктивніші 

компоненти для сумісного вирощування на основі нових прийомів їх інтенсифікації, 

що забезпечить підвищення продуктивності культур в умовах Правобережного 

Лісостепу України.  

Як показали дослідження, строки настання фенологічних фаз росту і 

розвитку буркуну білого та однорічних злакових компонентів у сумісних посівах 

залежали як від досліджуваних факторів, так і від погодних умов за роки 
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досліджень. Вирощування буркуну білого в сумісних посівах спричиняло 

подовження міжфазних періодів бобової культури в середньому на 2–5 діб, 

порівняно з одновидовим.  

Частка бобової культури в сумісних посівах була домінуючою на всіх 

варіантах досліду. Встановлено збільшення присутності злакового компонента на 

варіантах удобрення N45P45K45 та N60P60K60. Тоді як удобрення на рівні N60P90K90, 

сприяло його певному зниженню. 

У травосумішках незалежно від норм висіву буркуну білого та рівня 

мінерального живлення суданська трава виявилася найконкурентоспроможнішим 

компонентом серед інших злакових культур. За норми висіву буркуну білого 

16 кг/га та удобрення N60P60K60 частка суданки становила 33,9 %. 

Найбільшу кількість пагонів на одиниці площі отримали за одновидового 

вирощування буркуну білого – 377–568 шт./м2. Збільшення норми висіву 

підвищувало кількість продуктивних пагонів на 25 %, а збільшення доз удобрення – 

на 8–13 %.  

Найбільшу густоту стояння, в середньому за роки досліджень, відзначено за 

одновидового вирощування буркуну білого – 568 шт./м2 за норми висіву 20 кг/га та 

удобрення N60P90K90.  

Щільність травосумішок була нижчою за одновидові посіви. Підвищення 

норми висіву буркуну білого до 20 кг/га сприяло зростанню щільності на всіх 

варіантах сумісного вирощування (на 9–17 %). Внесення добрив дозою N60P90K90 

сприяло зростанню останньої на 2–14 %.  

Найбільшу кількість продуктивних пагонів спостерігали на сумісному посіві 

буркуну білого з просом за норми висіву 20 кг/га та максимального мінерального 

удобрення N60P90K90 – 464 шт./м2. 

Середній приріст висоти досліджуваних ценозів за 10 діб коливалася в межах 

6–11 см. Найінтенсивніше показник висоти зростав у травосумішках буркуну білого 

з кукурудзою та суданкою, де висота буркуну досягала 100 см, кукурудзи 133 см та 

суданки – 111 см на фоні удобрення N60P90K90 та з нормою висіву буркуну білого 

22 кг/га.  
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Внесення добрив сприяло збільшенню висоти на 5–8 %. На варіантах 

висіяних з нормою висіву буркуну білого 22 кг/га висота досліджуваних росин була 

більшою на 2–5 %, ніж за менших норм. 

Поміж досліджуваних ценозів у середньому за роки досліджень площа 

листкової поверхні кормових сумішей змінювалася залежно від внесення 

мінеральних добрив, де внесення максимальної дози N60P90K90 сприяло збільшенню 

площі листків рослин на 7–16 %, тоді як підвищення норми висіву буркуну (до 

22 кг/га), навпаки, зменшувало згаданий показник на 2–11 %.  

В середньому приріст площі асиміляційної поверхні за 10 діб склав 6,4–

12,3 тис. м2/га та найбільшим був на варіанті травосуміші буркуну білого із 

суданською травою де перед укосом вона становила 52,3 тис. м2/га, на фоні 

удобрення N60P90K90 та нормою висіву буркуну білого 16 кг/га.  

Відмічено, що найвищий фотосинтетичний потенціал за період від 30 до 80 

доби вегетації – 1708,8 тис. м2 ×діб/га отримано за сумісного вирощування буркуну 

білого із суданською травою на фоні повного мінерального удобрення та норми 

висіву буркуну білого 16 кг/га. 

При формуванні урожаю досліджуваних травосумішок за даний період 

максимальні добові прирости чистої продуктивності фотосинтезу були найвищими 

за одновидового посіву буркуну білого з нормою висіву 16 кг/га – 6,0–6,3 г/м2 за 

добу. 

Встановлено, що середній приріст надземної маси досліджуваних 

травосумішок за 10 діб коливався в межах 4,1–7,8, а сухої – 0,92–1,38 т/га. 

Найвищий показник надземної маси відмічено за сумісного вирощування буркуну 

білого із суданською травою на фоні максимального мінерального удобрення 

N60P90K90 та норми висіву буркуну білого 16 кг/га – 40,8 т/га, врожайність сухої 

речовини на згаданому варіанті також була найвищою – 7,92 т/га. 

Найбільшою облиствленістю характеризується одновидовий посів буркуну 

білого з часткою листя 40,7–42,9 %. Значний показник листкової маси спостерігали 

на варіанті сумісного посіву буркуну білого із суданською травою, де остання була в 
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межах від 39,7 до 41,1 %. Максимальні показники листкової маси забезпечили 

варіанти з нормою висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення N60P90K90. 

Визначальним чинником серед досліджуваних ценозів у формуванні 

врожайності було удобрення, що забезпечувало приріст у середньому на 3,6–10,3  

зеленої та 1,04–1,87 т/га сухої. Збільшення норми висіву буркуну білого до 22 кг/га 

знижувало продуктивність посівів на 3–8,4 т/га зеленої маси та 0,31–1,4 т/га сухої.  

В цілому за роки досліджень найбільшу врожайність зеленої та сухої маси 

корму спостерігали на варіанті сумісного посіву із суданською травою за норми 

висіву буркуну білого 16 кг/га, удобрення на рівні N60P90K90 – 51,5 або 10,53 т/га.  

Якісний склад отриманого корму з досліджуваних травосумішок відповідає 

потребам високопродуктивних тварин за сирим протеїном, жиром та клітковиною. 

Найвищі показники сирого протеїну відзначено в одновидовому посіві – 22,2 %, а 

серед травосумішок за сумісного вирощування буркуну білого із суданською травою 

– 20,8 % за норми висіву 16 кг/га та удобрення N60P90K90.  

Встановлено, що вміст сирого жиру в рослинах злакового компонента 

менший, ніж у бобового. В одновидовому посіві буркуну білого він знаходився в 

межах 4,41–4,73 %, тоді як у ценозах зі злаковими культурами 3,22–4,01 % 

відповідно. Найвищий вміст жиру встановлено за одновидового посіву буркуну 

білого та сумісного вирощування з кукурудзою, за норми висіву 22 кг/га та 

удобрення N60P90K90 – 4,73 і 4,01 %. 

Вміст клітковини у кормі коливався від 19,31 до 25,42 %. Найменшим її 

кількість виявилась за одновидового посіву – 19,31 %, у травосумішках із 

кукурудзою – 22,95 та суданською травою – 23,21 % на варіантах з нормою висіву 

16 кг/га та удобрення N60P90K90. 

У середньому за роки досліджень валовий збір кормових одиниць з 1 га 

варіював в межах 4,05–7,91 т/га, перетравного протеїну – 0,68–1,45 т/га. Кращою 

якістю, поживністю та енергонасиченістю корму характеризувались посіви з 

максимальним мінеральним удобренням та нормою висіву буркуну білого 16 кг/га. 

Серед досліджуваних травосумішок найвища поживність відмічена за сумісного 

посіву буркуну білого із суданською травою, де валовий збір кормових одиниць та 
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перетравного протеїну склала 7,91 та 145 т/га. Вихід обмінної енергії на даному 

варіанті становив 94,2 ГДж/га, а забезпеченість 1 кормової одиниці перетравним 

протеїном – 183 г.  

Вирощування як одновидових посівів буркуну білого, так і його травосумішок 

зі злаковими культурами економічно ефективне з чистим прибутком 5697–

19271 грн/га, рентабельністю 27–168 % та собівартістю 1 т кормових одиниць 1866–

3937 грн.  

За одновидового посіву найвищий умовно чистий прибуток та рентабельність 

відзначено за норми висіву 16 кг/га та без внесення добрив – 18898 грн і 168 %.  

Вирощування буркуну білого із суданською травою дало змогу отримати 

умовно чистий прибуток на рівні 11131–19271 грн., рівень рентабельності, при 

цьому, коливався в межах 51–151 %, що становило найвищі показники, порівняно з 

іншими травосумішками. 

Найвищі показники окупності затрат енергії серед досліджуваних 

травосумішок одержано за одновидового посіву, нормою висіву буркуну білого 

16 кг/га та на фоні без удобрення з коефіцієнтом енергетичної ефективності 6,0, 

енергетичним коефіцієнтом – 12,7 та енергетичними затратами на 1 т кормових 

одиниць 1,87 ГДж.  

Поміж травосумішок найвища енергетична ефективність відмічена на варіанті 

сумісного посіву буркуну білого та суданської трави, де на варіанті без удобрення та 

норми висіву 16 кг/га коефіцієнт енергетичної ефективності становив 5,9, 

енергетичний коефіцієнт 12,7, а затрати на виробництво 1 т кормових одиниць – 

2,03 ГДж. На фоні максимального мінерального удобрення енергетична 

ефективність згаданої травосумішки була найвищою серед досліджуваних варіантів, 

з коефіцієнтом енергетичної ефективності 4,4, енергетичним коефіцієнтом – 9,1 та 

енергетичними затратами на 1 т кормових одиниць 2,72 ГДж.  

Ключові слова: травосуміші, продуктивність, буркун білий, кукурудза, просо, 

суданська трава, сорго, норма висіву, удобрення, економічна та енергетична 

ефективність. 
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ANNOTATION 

Zakhliebaev M. V. Formation the productivity of white sweet clover in compatible 

sowings in the Right Bank Forest-Steppe. – On the rights of manuscript. 

Thesis for degree candidate of agricultural sciences on specialty 06.01.12 – forage 

production and meadow cultivation. – National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine; NSC «Institute of Agriculture NAAN», Chabany, 2019. 

Thesis is devoted to the establishment and scientific substantiation of the 

biological and technological features of the formation of the white sweet clover 

productivity in a single sowing and grass mixtures with other fodder crops through the 

optimization of the fertilizer system, the establishment of optimal seeding rates of the 

white sweet clover in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine.  

Morphophysiological features of formation and realization of biological potential 

of plant productivity depending on soil-climatic conditions and elements of cultivation 

technology are revealed. Recommendations for production aimed at the production of 

high-quality herbal feeds are developed. 

Revealed peculiarities of the growth and development of the studied cultures, the 

process of forming the leaf surface and the productivity of the photosynthesis of crops 

were established, the influence of norm of seeding of white sweet clover on various 

mineral fertilizer variants on the formation of the aboveground mass of plants, the level of 

yield and quality of the feed have been substantiated. The economic and bioenergetic 

efficiency of growing white sweet clover and its grass mixtures depending on the factors 

investigated was described. 

Improved cultivation technology and selected the most productive components for 

joint cultivation on the basis of new methods of their intensification, which will ensure 

increase of crop productivity in the conditions of the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. 

Studies have shown that the onset of the phenological phases of growth and 

development of white sweet clover and annuals cereal components in compatible crops 

depended on both the investigated factors and weather conditions during the years of 

research.  

https://nubip.edu.ua/en
https://nubip.edu.ua/en


 7 

 

 

 

The effect of components on the holding of legumes was not observed, before the 

slope there was a certain delay in the onset of sloping maturation, compared to single 

sowing. 

The share of legume culture in the joint crops was dominant in all variants of the 

experiment. An increase in the presence of the cereal component on fertilizer variants 

N45P45K45 and N60P60K60 was noted. While N60P90K90 fertilizer contributed to a certain 

decrease. 

Sudan grass was the most competitive component among other cereal crops, 

irrespective of the norm of seeding of white sweet clover and the level of mineral nutrition 

in grass mixtures. In terms of norm of seeding of white sweet clover 16 kg/ha and fertilizer 

N60P60K60 part of Sudan grass was 33.9 %. 

The largest number of shoots per unit area was obtained for single species 

cultivation of white sweet clover – 377–568 pieces/m2. Increasing the seeding rate 

growthed the number of productive shoots by 25 %, and the increase in fertilizer rates – by 

8–13 %. The highest standing density, on average over the years of research, was noted for 

the single growing of white sweet clover – 568 pieces/m2 with seeding rate 20 kg/ha and 

fertilizer N60P90K90. 

The density of grass mixtures was lower than single-crop sowing at 98–104 pcs. 

and was in the range of 279–464 pcs./m2. An increase in the norm of sowing of white 

sweet clover up to 20 kg/ha contributed to an increase in the density of standing on all 

variants of joint cultivation (by 9–17 %). When increasing fertilizer application rates to 

N60P90K90, the total density increased by 2–14 %.  

The largest number of productive shoots was observed in the combined crop of 

white sweet clover with millet at the norm of seeding 20 kg/ha and the maximum fertilizer 

N60P90K90 – 464 pcs./m2. 

The highest was the height of the white sweet clover with corn and sudan in grass 

mixture – 100 cm, the height of corn thus reached 133 cm, Sudan grass – 111 cm against 

the background of fertilizer N60P90K90 and 22 kg/ha seeding rate. 
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Fertilization contributed to an increase in height by 5–8 %. On varieties sowing 

with the seeding rate of white sweet clover 22 kg/ha, the height of the studied variants was 

higher by 2–5 % than at lower rates. 

The researches have established that the greatest dynamics of the formation of the 

area of the leaf surface varied, depending on the application of mineral fertilizers with the 

dose of N60P90K90, which contributed to an increase in the area of plant leaves by 7–16 %, 

while the increase of norm of seeding of the white sweet clover (up to 22 kg/ha), on the 

contrary, decreased this indicator by 2–11 %.  

Prior to the slope, it was the largest cultivar of a white sweet clover with Sudanese 

grass (52.3 thousand m2/ha) with the introduction of N60P90K90 and seeding rate of 

16 kg/ha. 

It was noted that the highest photosynthetic potential for the period from 30 to 80 

days of vegetation was 1708.8 thousand m2×days/ha, obtained in the compatible sowing 

white sweet clover with Sudanese grass on the background of full mineral fertilization and 

the norm of seeding of white sweet clover 16 kg/ha. 

During the formation of the crop of the studied grass mixtures during this period, 

the maximum daily increments of pure productivity of photosynthesis were the highest for 

single-seeded white sweet clover with a seeding rate 16 kg/ha – 6.0–6.3 g/m2 per day. 

It was established that the average gain of the above-ground mass of investigated 

grass mixes in the course of 10 days varied within the limits of 4.1–7.8, and dry – 0.92–

1.38 t/ha. The highest mean of the above-ground mass was noted on compatible sowing of 

a white sweet clover with Sudanese grass against the background of the maximum mineral 

fertilizer N60P90K90 and the norm of seeding of white sweet clover 16 kg/ha – 40.8 t/ha, the 

yield of dry matter in this variant was also the highest – 7.92 t/ha. 

The most leaf percentage was characterized by single species sowings of white 

sweet clover – 40.7–42.9 %. Significant indicator of leaf mass was observed on the variant 

of compatible sowing of white sweet clover with Sudan grass, where the latter was in the 

range from 39.7 to 41.1 %. Maximum indices of leaf mass provided variations with the  
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norm of seeding of white sweet clover 16 kg/ha and fertilizer N60P90K90. 

The determining factor among the studied cenozes in the formation of yield was 

fertilizer, which provided an average increase of 3.6–10.3 green and 1.04–1.87 t/ha dry 

biomass. An increase the norm of seeding of white sweet clover up to 22 kg/ha reduced 

the yield of crops by 3.0–8.4 t/ha of green mass and 0.31–1.4 t/ha of dry matter. 

In general, over the years of research, the highest yield of green and dry matter was 

observed on a variant of compatible sowing with Sudanese grass with norm of seeding of 

white sweet clover 16 kg/ha, fertilizer at the level N60P90K90 – 51.5 or 10.53 t/ha. 

The qualitative composition of the received feed from the investigated grass mixes 

satisfies the needs of high-yielding animals for crude protein, fat and fiber. The highest 

raw protein values were observed in single-seeded crops – 22.2 and among grass-mixed 

with Sudan grass – 20.8 % with seeding rates of 16 kg/ha and fertilizer N60P90K90. 

It is established that the content of crude fat in plants of the cereal component was 

less than the legumes. In single-seeded white sweet clover made 4.41–4.73 %, whereas in 

the crops with cereal crops 3.22–4.01 %, respectively. The highest fat content was 

observed for single-seeded white currant seedling and compatible sowing with maize, with 

a seeding rate of 22 kg/ha and fertilizer N60P90K90 – 4.73 and 4.01 %. 

The amount of fiber in the feed varied within the limits of 19.31–25.42 %. The 

smallest of its contents was noted for single-seeded sowing – 19.31 %, in maize mixes 

with 22.95 % and Sudanese grass – 23.21 % on the variant of seeding rate of white sweet 

clover 16 kg/ha and fertilizer N60P90K90. 

The best quality, nutritiousness and energy content of the feed were characterized 

by crops with maximum mineral fertilizers and the norm of seeding of white sweet clover 

16 kg/ha. Among the investigated grass mixtures, the highest nutrition was noted on the 

compatible sowing of white sweet clover with Sudan grass, where the gross gathering of 

feed units and digestible protein was 7.91 and 145.0 t/ha. The output of the exchange 

energy in this variant was 94.2 GJ/ha, and the provision of 1 feed unit with digestible 

protein – 183 g. 
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Growing both single-seeded white sweet clover and its grass mixtures with cereal 

crops is cost-effective with a net profit of 5697–19271 UAH/ha, profitability – 27–168 % 

and the cost of 1 t of feed units – 1866–3937 UAH. 

On single-species crops, the highest notional net profit was noted in the seeding 

rate of 16 kg/ha and without fertilization – 18898 UAH and 168 %. The cultivation of 

white sweet clover with Sudanese grass allowed for a conditional net profit at the level of 

11.131–1.972 UAH, while the level of profitability fluctuated within the range of 51–

151 %, which was the highest in comparison with other grass mixtures. 

The highest indices of energy expenditure recoupment among investigated grass 

mixtures were obtained on single sowing crops  with the norm of seeding of white sweet 

clover 16 kg/ha and against a background without fertilization with a coefficient of energy 

efficiency of 6.0, an energy coefficient of 12.7 and energy costs per 1 ton of feed units 

1.87 GJ. 

Among the grass mixtures, the highest energy efficiency was noted on the variant 

of the compatible sowing of white sweet clover and Sudan grass, where the variant 

without fertilizer and the seeding rate of 16 kg/ha, the energy efficiency ratio was 5.9, the 

energy coefficient 12.7, and the costs for the production of 1 t of feed units – 2.03 GJ. On 

the background of the maximum mineral fertilizer, the energy efficiency of the mentioned 

grass mixture was the highest among the investigated variants, with a coefficient of energy 

efficiency of 4.4, an energy coefficient of 9.1 and energy costs per ton of feed units of 

2.72 GJ. 

Key words: grass mixtures, productivity, white sweet clover, corn, millet, sudan 

grass, sorghum, seeding rate, fertilizers, economic and energy efficiency. 
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ВСТУП 

 

Важливою умовою підвищення ефективності польового кормовиробництва, 

родючості ґрунтів, вирішення проблеми дефіциту кормового білка та якості корму 

загалом є вирощування однорічних і багаторічних бобових трав. 

При їх вирощуванні як в одновидових, так і сумісних посівах у сівозмінах 

враховуються якісні показники, рівень врожайності, кормова цінність та 

агротехнічне значення. Питаннями створення високопродуктивних бобово-злакових 

травосумішей в польовому кормовиробництві займались відомі вчені, зокрема 

Бабич А. О., Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Мойсеєнко В. І., Мойсієнко В. В. 

Демидась Г. І., Кургак В. Г. Поряд із найвідомішими – люцерною посівною, 

конюшиною лучною, еспарцетом піщаним чи козлятником східним, на особливу 

увагу заслуговує вирощування однорічної і дворічної культури – буркуну білого.  

Буркун білий – цінна бобова кормова культура, введення якої у сівозміну 

означає наповнення кормової маси додатковим високопоживним білком. Одночасно 

культура мало вибаглива до умов вирощування, навіть в екстремальних умовах за 

рахунок чого вдається отримувати порівняно сталі, високі врожаї. Не менш важливе 

й агротехнічне значення буркуну білого як бобової рослини, що у симбіозі з 

бульбочковими бактеріями, крім доступного азоту, залишає в ґрунті велику 

кількість кореневих залишків – додаткового джерела органічної речовини. 

Сучасна інтенсифікація кормовиробництва потребує пошуку нових шляхів 

підвищення продуктивності ріллі. Як однин із них слід вказати вирощування 

кормових культур сумісно. Дотримання таких умов, як оптимальний добір 

компонентів, способів сівби, норм висіву дозволяє забезпечувати високу 

продуктивність ріллі. 

Уведення до сумішки бобових додатково вирішує питання насичення кормів 

різними поживними елементами завдяки наявності в сумішці різних видів культур. 

Відомий і позитивний вплив, що проявляють одна культура на іншу. Через 

різноманітність біологічних і морфологічних ознак у сумісних посівах повніше 

використовуються ґрунтова волога, макро- та мікроелементи за рахунок вилучення 
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їх із нижніх горизонтів, подальшої акумуляції в кореневих залишках, а звідси й 

накопичення в орному шарі. Для сумісних посівів характерна більша площа 

листкової поверхні. Як наслідок, значно ефективніше використовується сонячна 

енергія. 

Отже, зважаючи на наведене вище, можна стверджувати про необхідність у 

вивчення питання вирощування буркуну білого у сумісних посівах в умовах 

Правобережного Лісостепу, що дозволить визначити найприйнятніші компоненти 

для вирощування на зелений корм. 

Актуальність теми. На сьогодні серед основних факторів сталого розвитку 

тваринництва та отримання високої його продуктивності чільне місце належить 

забезпеченню виробництва повноцінними трав’янистими кормами. Адже нині, як 

встановлено дослідженнями, в усіх регіонах України наявний значний дефіцит 

високобілкових кормів. 

Потужним резервом у зміцненні кормової бази, вирішенні проблеми білка, 

здешевленні продукції тваринництва є бобові трави. Дослідженнями М. В. Куксіна, 

А. В. Боговіна, П. С. Макаренка, М. Т. Ярмолюка, В. Г. Кургака, Г. І. Демидася 

доведено, що повноцінними та збалансованими кормами є не одновидові посіви, а 

бобово-злакові травосуміші. Урожайність, кормова цінність останніх залежать від їх 

видового складу. Створення високоврожайних бобово-злакових травосумішей – це 

екологічний, енергозберігальний і низькозатратний спосіб забезпечення тварин 

високопоживними кормами. 

Із цінних бобових трав у травосумішах часто використовують буркун білий. В 

1 кг зеленої маси буркуну білого міститься 0,19 к. од. та 34–44 г перетравного 

протеїну. За інтенсивної технології вирощування травосумішей з цією культурою 

забезпечується висока врожайність збалансованих трав’янистих кормів. 

Разом з тим, у розрізі ґрунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу 

даних про вирощування буркуну білого в сумісних посівах недостатньо. Не повною 

мірою висвітлено й основні елементи технології вирощування цієї культури в 

сумішах. Тому необхідність вирішення зазначених питань і визначила актуальність 

теми дисертації та необхідність проведення досліджень в обраному напрямі. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проведено впродовж 2015–2017 рр. згідно з науковою тематикою кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за темою «Наукове обґрунтування та 

розробка агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої продуктивності 

багаторічних трав та урожайності зеленої маси кормових культур в основних і 

проміжних посівах в умовах Лісостепу України» (номер державної реєстрації 

0114U002528). 

Мета та задачі дослідження. Мета дослідження полягає у виявленні 

особливостей формування врожаю буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах зі злаковими культурами залежно від норм висіву буркуну білого, доз 

мінеральних добрив та розроблення технології їх вирощування на кормові цілі в 

умовах Правобережного Лісостепу. Для реалізації поставленої мети передбачалося 

вирішення наступних завдань: 

– встановити особливості росту і розвитку буркуну білого і злакових культур, 

які входять до складу травосуміші залежно від удобрення та норм висіву;  

– визначити вплив видового складу травосуміші, норми висіву буркуну білого, 

доз мінеральних добрив на формування щільності, динаміки наростання 

вегетативної маси досліджуваних посівів;  

– виявити параметри формування листкової поверхні та продуктивності 

фотосинтезу одновидового і сумісних посівів залежно від досліджуваних чинників;  

– з’ясувати вплив норм висіву та удобрення на хімічний склад, кормову 

продуктивність та поживну цінність одновидового посіву буркуну білого та його 

сумішей; 

– дати економічну і біоенергетичну оцінку вирощування одновидового посіву 

буркуну білого та його сумішей. 

Об’єкт дослідження – процеси формування продуктивності одновидових 

посівів буркуну білого та його сумішей з однорічними злаковими культурами 

залежно від удобрення, норм висіву та гідротермічних умов регіону. 



 19 

 

 

 

Предмет дослідження – буркун білий дворічний (сорт Еней), кукурудза 

(гібрид Подільський 274 СВ), просо (сорт Козацьке), суданська трава (сорт Білявка), 

сорго (гібрид Довіста), ріст і розвиток буркуну білого та інших компонентів 

сумішей, удобрення, норми висіву, економічно-біоенергетична ефективність 

вирощування одновидових та сумісних посівів. 

Методи досліджень. У дисертаційній роботі використано польові і 

лабораторні методи у поєднанні з візуальним та вимірювально-ваговим методами 

(встановлення фенологічної мінливості рослин, висоти, щільності, видового складу 

бобово-злакових травосумішей, продуктивності і поживної та енергетичної цінності 

кормів), хімічний (визначення хімічного складу зеленої маси), математико-

статистичний (оцінка достовірності результатів досліджень), розрахунково-

порівняльний (визначення економічної та енергетичної ефективності елементів 

технології). 

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах Правобережного 

Лісостепу вперше встановлено особливості росту, розвитку рослин і формування 

урожайності одновидових посівів буркуну білого та його травосумішей з 

однорічними злаковими культурами; визначено динаміку формування асиміляційної 

поверхні травостоїв та фотосинтетичних показників кормових сумішей під впливом 

технологічних заходів і гідротермічних умов регіону.  

Визначено кормову продуктивність агрофітоценозів залежно від норм висіву 

буркуну білого, видового складу травосумішей та удобрення.  

Економічно обґрунтовано та енергетично оцінено найефективніші 

технологічні заходи вирощування одновидових посівів буркуну білого та у сумішах 

з однорічними злаковими культурами. 

Удосконалено наукові підходи до технології вирощування буркуну білого в 

сумісних посівах на чорноземах типових Правобережного Лісостепу.  

Набули подальшого розвитку положення щодо залежності тривалості 

вегетаційного періоду, формування асиміляційної поверхні, динаміки накопичення 

сухої речовини та елементів продуктивності одновидових посівів буркуну білого та 
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його сумішей за впливу зміни виду злакового компонента, норм висіву буркуну 

білого та доз мінерального живлення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні, 

розробленні та впровадженні у виробництво елементів технологій вирощування 

сумішей буркуну білого з однорічними злаковими культурами, що включають підбір 

видів злакових культур, оптимальні норми висіву буркуну білого, внесення 

оптимальних доз мінеральних добрив, які забезпечують 51,5 т/га повноцінної 

зеленої маси корму в умовах Правобережного Лісостепу. 

Основні результати досліджень впроваджено в ТОВ «Агрофірма «Хліб 

України» Тетіївського району на площі 80 га, ВП НУБіП України «Агрономічна 

дослідна станція» Васильківського району на площі 25 га, а також у 

ТОВ «Агрофірма «Інтерагросервіс» Білоцерківського району Київської області на 

площі 60 га. Впровадження технології вирощування сумішей з буркуном білим 

забезпечило суттєве покращення якості корму та зростання молочної та м’ясної 

продуктивності тварин. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем здійснено пошук та узагальнення 

літературних даних, виконано польові та лабораторні дослідження, проаналізовано й 

узагальнено отримані результати, на їх основі сформульовано висновки та 

розроблено рекомендації виробництву. Особисто та у співавторстві підготовлено 

наукові праці. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертації представлено на: 3-й Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» 

(м. Тернопіль, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Селекція – 

надбання, сучасність, майбутнє (освіта, наука, виробництво)» (м. Київ, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Кліматичні зміни та сільське 

господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (м. Київ, 2018 р.), засіданнях 

кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, науково-технічної ради НДІ 

рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету НУБіП України 

(2015–2018 рр.).  
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з яких дві 

статті у наукових фахових виданнях України, 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 3 тези наукових 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

6 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаної літератури, 

додатків. Роботу викладено на 217 сторінках комп’ютерного тексту, вона містить 

24 таблиці та 17 додатків. Кількість використаних літературних джерел налічує 

296 найменувань, у тому числі 21 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ БУРКУНУ БІЛОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ В ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ 

 (огляд джерел літератури) 

 

1.1 Роль буркуну білого у створенні міцної кормової бази для 

тваринництва 

 

Корм слугує джерелом усіх життєвих процесів тваринного організму – росту, 

розвитку, обміну речовин, продуктивності. Через це нарощування виробництва 

продуктів тваринництва безперервно пов’язане із забезпеченням тварин у достатній 

кількості повноцінними кормами.  

Будь-який корм рослинного походження складається з органічних і 

мінеральних речовин. Серед органічних найважливішим у годівлі тварин є білки, 

жири та вуглеводи, з яких виключна роль належить білкам. Встановлено, що у разі 

дефіциту в раціоні білка (протеїну) тварини не можуть у повному обсязі 

використовувати жири та вуглеводи, які містяться в кормах, що в кінцевому 

результаті призводить до значних перевитрат останніх та підвищення собівартості 

отриманої продукції [129].  

Серед високобілкових кормових культур провідне місце належить бобовим, 

особливо багаторічним травам. По-перше, за сприятливих умов вирощування ці 

культури формують білок без витрат дефіцитного і дорогого азотного мінерального 

добрива, включаючи азот з повітря в біологічний кругообіг. По-друге, бобові 

виробляють на одиниці площі значно більше білка, ніж злакові. По-третє, з них 

одержують найдешевший рослинний білок [208]. 

За виходом протеїну багаторічні трави значно перевищують інші кормові 

культури і являють собою найкращу сировину для виготовлення високоякісного 

трав’яного борошна, сіна, силосу, сінажу, брикетів, білково-вітамінних концкормів. 
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Кормова цінність трав визначається не тільки вмістом білка, а й 

збалансованістю та амінокислотним складом. Важливо те, що вони містять майже 

всі амінокислоти, у тому числі незамінні (лізин, метіонін, триптофан). Зелена маса і 

сіно багаторічних бобових трав містять у три рази більше лізину і в сім разів 

триптофану, ніж зерно кукурудзи. Крім того, білки бобових трав легкорозчинні у 

воді й нейтральних солях, тому повніше засвоюються організмом тварин [26].  

У сучасних умовах серед багаторічних бобових трав на особливу увагу 

заслуговує питання ширшого впровадження у виробництво буркуну білого [113]. 

Буркун білий – одно- і дворічна культура [157]. Доступний для широкого 

впровадження у сівозміни, на сінокоси, пасовища, йому притаманні значні 

господарські та агротехнічні переваги. За два роки вегетації самостійно займає поле 

не більше двух-трьох місяців [85, 131]. Буркун білий може рости на чорноземах, 

темно-каштанових сіроземах, слабопідзолистих ґрунтах як легкого, так і важкого 

механічного складу [43]. 

Культура набуває особливої цінності для тих районів, де за кліматичними і 

ґрунтовими умовами неможливе вирощування конюшини та люцерни [245]. За 

поживною цінністю поступається перед цими культурами на ранніх фазах вегетації, 

але в молодому вигляді кількість поживних речовин дуже висока і знаходиться на 

одному рівні із згаданими вище бобовими [3, 248]. Проте не зовсім доречно 

протиставляти буркун люцерні чи конюшині. Вони є цінними культурами як для 

кормовиробництва, так і землеробства загалом. У 100 кг зеленої маси буркуну 

білого, скошеного у фазі початку цвітіння, міститься 18 кормових одиниць, 2,7 кг 

перетравного протеїну і близько 40 мг каротину [26]. Одній кормовій одиниці 

відповідає 8,4 кг зеленої маси буркуну [191]. Якщо в зеленій масі люцерни в період 

цвітіння визначено 0,18 к. од./кг, 39 г перетравного протеїну і на 1 к. од. припадало 

218 г протеїну, то у буркуну відповідно 0,17, 31 та 179 [142]. В умовах 

Тернопільської області поживність 1 кг зеленої маси з буркуну становила 0,2 к. од., 

34 г перетравного протеїну, 50–90 мг каротину, а сіна, заготовленого в період 

бутонізації, відповідно: 0,51 к. од., 135 г перетравного протеїну, 30 мг каротину, 16–

17 г кальцію, 2–3 г фосфору [18].  
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У польових дослідженнях, проведених науковцями А. І. Артюковим та            

І. Д. Сазановою у Брянській області (РФ) у 2003–2005 рр. на ділянках із дерново-

підзолистим грунтом, для порівняння використвували багаторічні трави п’яти видів: 

конюшина лучна, конюшина повзуча, люцерна посівна, буркун білий, галега східна. 

Із результатів доліжень за поживністю зеленої маси показники буркуну білого були 

такими: клітковина – 2,84 %, БЕР – 7,0, зола – 1,28, цукор – 1,19 %, фосфор – 0,63 г, 

кальцій – 1,98, перетравний протеїн – 20,57 г, кормові одиниці – 0,12. За збором 

перетравного протеїну та кормових одиниць з 1 га виділився буркун білий. Він 

накопичував до 15, 1 ц/га перетравного протеїну, 88,3 ц/га к. од. та 8,7 ц/га цукрів 

[15]. Протягом 1990–1993 років в Інституті кормів НААН вивчали продуктивність та 

якість буркуну білого. Як показали досліження, на початку цвітіння в зеленій масі 

культури було зосереджено до 26,34 % сухої речовини, в якій вміст перетравного 

протеїну становив 14,96, жиру – 2,56, клітковини – 36,6, БЕР – 36,34, золи – 6,54 % 

[212].  

Протягом 2005–2007 рр. у Вінницькій області проводили дослідження, де в 

одному з варіантів буркун білий висівався без покриву. З 1 гектара посіву зібрали: 

сухої речовини – 95,6 ц, кормових одиниць – 83,4, перетравного протеїну 12,36, 

кормо-протеїнових одиниць – 124,4 ц [113]. Колектив лабораторії зоотехнічної 

оцінки Інституту кормів НААН протягом багатьох років проводив систематичні 

дослідження питань, пов’язаних з амінокислотною поживністю кормів. Відношення 

амінокислот у протеїні кормів з листя буркуну, %, до лізину: лейцин – 123, валін – 

67, трейлін – 76, ізолейцин – 63, фенілаланін – 81, тирозин – 42, гістидин – 52, 

метіонін – 14, триптофан – 35 [219]. 

Крім зеленої маси буркун можна згодовувати всім видам тварин у вигляді 

сінажу, сіна і трав’яного борошна. На трав’яне борошно його збирають у фазу 

утворення бутонів [26]. У буркуну найбільшу кормову цінність формують листя 

[103, 120, 160]. Силос з буркуну містить багато білка із досить високим показником 

перетравності останнього. Буркун можна силосувати у чистому вигляді, але 

доцільно в суміші з кукурудзою чи злаковими травами. Якісний корм отримують 
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при консервуванні його метабісульфітом натрію (4 кг препарату на 1 т зеленої маси) 

[250].  

Утрамбувати буркун важче, ніж інші трави, через його грубостеблість, тому 

листостеблову масу треба більше подрібнювати. В погано утрамбованому сінажі 

утворюється масляна кислота – продукт діяльності гнильних бактерій, де джерелом 

зараження виступає грунт, занесений разом із тракторами або при осипанні з країв 

траншеї. Збільшення кількості масляної кислоти через недотримання технології 

заготівлі сінажу може викликати появу крові в молоці корів. Як показав хімічний 

аналіз, у кукурудзяному силосі протеїну знаходиться менше 3 %, у буркуново-

соняшниковому – більше 4 %. Кальцію в кукурудзяному силосі визначено 2,8 %, у 

буркуново-соняшниковому – 6,2 %. Жиру в буркуново-соняшниковому силосі 

майже втричі більше, ніж у кукурудзяному. Також встановлено, що в буркуново-

соняшниковому силосі містилося 20 мг на один кілограм каротину, тоді як у 

кукурудзяному – лише невеликий слід. Солома з буркуну вважається непоганим 

кормом, оскільки у 100 кг останньої міститься 2,2 кг перетравного протеїну (у 

вівсяній соломі – 1,7 кг). Завдяки притаманному для рослини аромату, солому добре 

поїдають тварини, особливо вівці, а надто подрібнену – корови [14, 25]. Як велику 

перевагу буркуну як силосної культури слід вказати можливість збирати його та 

силосувати в першій половині літа, за меншої напруженості в роботі [253].  

У Новосибірській області (РФ) в 1984 р. аналізували склад різних видів кормів 

із буркуну. В силосі з буркуну першого року вегетації за вологості 79,3 % та pH 4,8 

молочної кислоти містилося 73,0 %, перетравного протеїну в 1 кг корму – 25 г, на 1 

к. од. припадало 181 г перетравного протеїну, в сінажі з буркуну другого року 

вегетації за pH – 5,2 відповідно 34,7, 36, 150 [53]. В Естонії у1956 р. буркун білий 

висівали на зелений корм. Показники зеленої маси рослини одержали такі: протеїну 

в сухій речовині – 22,1 % (у свіжій 3,7 %), на 1 к. од. припадало 8,4 кг зеленої маси, 

причому в ньому містилося 219 г перетравного протеїну. У силосі з буркуну було 

2,7 % сирого протеїну. До 1 к. од. входило 10,6 кг силосу із показником 

перетравного протеїну 178 г [191].  
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Слід зазначити, що за сушіння буркуну на сіно листя легко осипається [19]. 

Погано висушене сіно швидко пліснявіє і стає шкідливим для здоров’я тварин. На 

сіно його краще висівати в сумішці із злаковими травами [114, 250]. На сіно буркун 

скошують, коли на його стеблах з’являються нижні квіткові бруньки [28]. За 

дослідженнями, проведеними в Луганській області протягом 1964–1965 рр. при 

збиранні у фазі початок цвітіння якість сіна з буркуну білого була такою (вміст у % 

до абсолютно сухої речовини): протеїну – 17,2 %, клітковини – 28,5, вміст кумарину 

– 0,161 % [117].  

В Естонії, Кохтла-Ярве, у результаті згодовування силосу з буркуну в 

середньому від кожної корови отримали на 1,2 л молока більше, ніж від силосу з 

горохово-вівсяної сумішки [261]. У Сибірському науковому інституті молочного 

господарства (1977 р.) визначили, що корови можуть поїдати зелену масу буркуну 

близько 50 кг за добу. При цьому надої підвищуються на 2,2 л. За добової норми 

силосу до 25 кг надої збільшувалися на 0,4 л. Свиноматки поїдають зеленої маси 9–

12 кг, молодняк – до 2 кг за добу, силосу відповідно – 6–9 і 2 кг. Вівці зеленої маси 

можуть з’їдати майже 5,4 кг [160]. На молочнотоварній фермі Ставропольського 

краю (РФ) у 1992 р. були проведені спостереження за згодовуванням буркунового 

силосу дійним коровам. Силос було закладено у фазу цвітіння за загальною 

технологією. Через чотири місяці збереження корму появи плісняви або інших 

негативних явищ не спостерігали. Силос мав темно-коричневе забарвлення, 

приємний запах, а за поживністю значно перевищував кукурудзяний. В раціоні корів 

кукурудзяний силос було замінено на буркуновий. Щоденно корови з’їдали його по 

15 кг. Від першої даванки і протягом двох місяців спостереження буркуновий силос 

добре поїдали всі види тварин без залишку. При цьому ніякого негативного впливу 

на їх здоров’я, продуктивність і якість молока від згодовування буркунового силосу 

не виявлено [86]. Спостереження В. Троца та Т. Бахтіярова дозволили встановити, 

що при згодовуванні кукурудзяно-буркунового силосу підвищувалася 

продуктивність м’ясної худоби на 14,1–17,5 %, молочної – на 13,9–15,7 %. Витрати 

кормів на одиницю продукції зменшилися в 1,2–1,4 раза [218].  
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При вивчені продуктивності буркуну на Тернопільщині протягом 1994 року за 

весняної безпокривної сівби та норми висіву 20 кг/га отримали 60–67 ц к. од. і 9,7–

10,9 ц перетравного протеїну [148]. При вирощуванні буркуну білого однорічного на 

зелену масу продуктивнішими виявилися рядкові посіви, урожайність яких і вихід 

протеїну були вищими відповідно на 40 і 0,9 ц/га порівняно з широкорядними [157]. 

Протягом 1985–1989 років у Донецькій області перевіряли ефективність 

вирощування буркуну в місцевих умовах. Урожайність зеленої маси становила 380–

420 ц/га [144]. Дослідження луганських вчених свідчать, що урожайність буркуну в 

перший рік  спочатку зростає, а потім знижується (через осипання листя та 

відмирання окремих рослин в серпні-вересні) [47, 148]. У дослідженнях, проведених 

у Луганському НВО «Еліта» протягом 1985–1987 рр. з вирощування буркуну білого, 

зафіксувана врожайність на рівні 309 ц/га зеленої маси [156]. При безпокривній сівбі 

на полі Вінницької державної сільськогосподарської станції в 2005–2007 рр. 

врожайність буркуну білого становила 36,8 т/га [133]. 

Якщо розтерти між пальцями листок буркуну, то відчується різкий, ні на що 

не схожий запах, який зумовлений вмістом кумарину. Всі види буркуну містять 

кумарин: у жовтому – більше, у білому – менше [207]. Вміст кумарину в буркуні 

знаходиться в залежності від ряду факторів – виду та сорту, грунтово-кліматичних 

умов, фаз розвитку рослин. Також встановлено (Суворов В. В., 1962 р.), що рослини 

буркуну найменшу кількість кумарину містять в ранні ранкові години, до сходу 

сонця. Найбільший же його вміст спостерігається в обід. Через це рекомендується 

скошувати або згодовувати буркун рано вранці або пізно ввечері [250]. У буркуну 

волосистого сорту Сонечко, вирощеному на Пензенському полі (РФ), вміст 

кумарину знаходився на рівні 0,35 % на суху речовину проти 0,5–1,5 % в інших 

сортах [249]. Проведені досліди на Луганщині показали, що вміст кумарину у різні 

строки збирання різний. Так, при збиранні на початку бутонізації вміст кумарину до 

сухої речовини у % становив 0,135, на початок цвітіння – 0,161 та під час масового 

цвітіння – 0,203 % [117]. Запліснявіле сіно, силос, сінаж можуть бути причиною 

«буркунової» хвороби, через властивість речовини кумарину відновлюватися до 

дикумарину [160]. Дикумарин є продуктом життєдіяльності гнильних бактерій, як і 
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масляна кислота. Дикумарин гальмує утворення протромбіну в печінці і знижує 

властивість крові до зсідання. Наслідком цього допускається поява слідів крові у 

молоці корів [14]. У 2010 році українські вчені проводили дослідження із впливу 

екстракту з буркуну (з вмістом кумарину) на показники продуктивності і морфо-

функціональний стан відтворної системи курчат яєчного напряму. Результати 

показали, що включення до раціону мінімальної дози (4,4 мл) сприяє кращому 

розвитку абсолютних показників окремих органів  репродуктивних систем [90].  

Буркун вважається доброю культурою для покращення сінокосів та пасовищ 

[83, 244, 276]. Як пасовищна культура він цінний тим, що за правильного 

використання випасання може тривати значний період. Тварини можуть отримувати 

корм на буркуновому пасовищі з ранньої весни і до пізньої осені. До того ж 

випасання по буркуну можна використовувати і в перший, і в другий роки вегетації 

рослини [132, 277]. У 30-х роках минулого століття пасовищний тип використання 

був основним та доволі виправданим призначенням цієї культури [236]. Так, 

своєчасний випас зумовлє більше гілкування стебел [159]. Позитивними 

пасовищними якостями характеризується сорт буркуну білого Верховинський, 

виведений івано-франківськими та львівськими вченими (1987 р.), якому властиве 

швидке відростання після спасування худобою чи скошування. Добре витримує 

ущільнені ґрунти, витоптування тваринами. Протягом пасовищного сезону 

забезпечує 4–5 спасувань і більше [194]. У дослідах Н. Н. Лазарєва, проведених у 

Московській області (РФ) вивчалося покращення старосіяних і природних сінокосів 

підсіванням багаторічних бобових трав. Варіант із підсіванням буркуну в поєднанні 

з інгібуванням травостою раундапом виявилася неефективним, оскільки при цьому 

спостерігалося певне зниження  врожаю [141].  

 

          1.2 Агротехнічне значення буркуну білого 

 

До цього часу роль «біологічного» азоту, як фактора підвищення родючості 

грунту, врожайності, економічності культур та охорони біосфери ще недостатньо 

оцінена не тільки в зоні Лісостепу, а й загалом в Україні [31]. В інших країнах 
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використання симбіотично фіксованого азоту для потреб сільського господарства 

практикується в досить широких масштабах [173, 256, 275, 278]. За сучасними 

підрахунками загальне надходження азоту в світі за рахунок симбіотичної фіксації 

оцінюється в 180–240 млн тонн у рік. При цьому найбільші його обяги забезпечують 

бобові культури, які щорічно фіксують до 140 млн тонн азоту атмосфери [9, 29, 288, 

289, 279, 280]. 

Буркун, як і інші бобові рослини, має позитивну властивість накопичувати в 

корінні велику кількість азотовмісних речовин. Ця біологічна властивість буркуну 

зумовлена симбіозом його коренів з бульбочковими бактеріями. Бульбочкові 

бактерії поселяються на коренях буркуну дуже рано, як тільки з’являються сходи. 

Частину поглинутого з повітря азоту бактерії використовують для побудови 

власного тіла, а частина потрапляє в рослину і використовується нею для синтезу 

білкових речовин. Ознакою посиленої активності бульбочкових бактерій є поява 

великої кількості останніх на коренях рослин [237, 283]. На дослідному полі 

Рязанської області (РФ) визначили, що сума біологічно синтезованого азоту в 

надземній і підземній частинах рослин буркуну досягала 408,3 кг/га (із них 

196,3 кг/га залишилося в ґрунті), при тому як винос азоту з урожаєм за ротацію 

сівозміни становив 400,4 кг/га [223]. За даними Всесоюзного НДІ кормів вміст азоту 

в коренях і післяжнивних рештках при урожайності сіна з буркуну 40 ц/га 

знаходився на рівні 168 кг/га, тоді як у конюшини червоної, люцерни, еспарцети – 

відповідно 140, 158 та    139 кг/га. Для активного розвитку бульбочкових бактерій 

необхідно: оптимальна вологість ґрунту, наявність вуглеводів, фосфору, калію та 

інших елементів [110]. Вегетаційні дослідження, проведені у 2004–2005 рр. О. Л. 

Овсієнком щодо впливу мікроорганізмів та мінеральних добрив на розвиток рослин 

буркуну білого при вирощуванні на лесоподібному суглинку показали, що 

передпосівна інокуляція насіння мікробними препаратами та внесення мінеральних 

добрив покращує розвиток буркуну білого. Також підтверджено, що бактеризація 

ефективним штамом бульбочкових бактерій дозволяє виключити внесення 

мінеральних азотних добрив [188]. 
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Глибоко проникаючі корені буркуну завдяки своїм виділенням розчиняють і 

засвоюють із нижніх шарів ґрунту важкорозчинні, а також вимиті з верхніх шарів 

відклади поживних речовин і переносять їх у верхні шари. Після розкладання 

коренів ці речовини стають доступними для наступних культур. Його кореневі ходи, 

якими у глибину проникає свіже повітря, вода, створюють своєрідну вентиляційну 

систему для ґрунту. Після посівів буркуну важкі глинисті ґрунти стають більш 

легкими, піщані – більш зв’язними [234]. У досліді з вирощування багаторічних трав 

російські вчені зафіксували у підорному шарі більше в 2–3 рази коренів бобових 

трав  порівняно із злаковими. Власне буркун білий в шарі 0–40 см залишив 4,06 т/га 

коренів [260]. У результаті введення у сівозміну буркуну баланс гумусу значно 

покращується. Так, можна цілком розраховувати на позитивний баланс гумусу 

обсягом 600–800 кг С-гумусу на одному гектарі. Для порівняння: втрати від 

вирощування кукурудзи становлять близько 560 кг С-гумусу з кожного гектара 

[154]. Буркун збільшує кількість органіки в ґрунті, підвищує вміст протеїну в зерні 

покривних зернових культур та врожаїв зернових культур по ньому, як 

попереднику, порівнюючи з чистим паром, до 50 % [85, 192]. Внаслідок 

забезпечення культурі задовільних умов вирощування, особливо у рік сівби за 

дворічного використання рослина залишає після себе понад 12 т сухої маси 

пожнивних решток, що доводять дослідження у Вінницькій області. За мінеральним 

складом згадана культура залишила, кг: 230 – азоту, 60 – фосфору, 130 – калію, 112 

– кальцію і 45 – магнію, що характеризує культуру як оптимальний попередник для 

всіх культур [113]. 

Дослідами під час рекультивації земель на відвалах родовищ встановлено, що 

на перших етапах біологічної рекультивації найпродуктивнішими були бобові трави, 

особливо буркун білий. В ґрунті після збирання залишалося кореневої маси в 7–20 

разів більше, ніж після інших культур (озима пшениця, вика, овес, горох, 

кукурудза). Маса коренів становила від 59 до 120 ц/га і більше [87]. Буркун своїми 

кореневими виділеннями  розчиняє кальцій в глибших горизонтах. Використовує 

його на формуванні вегетативної маси і, оскільки основна частина коріння 
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знаходиться в орному шарі, залишається там після їх відмирання у доступній для 

рослин формі [205, 234, 285, 287]. 

Дослідження наукових установ і практика успішних господарств засвідчили, 

що буркун слугує відмінним попередником для інших сільськогосподарських 

культур і може використовуватися на зелене добриво [71]. Ще Н. А. Мелешко в 1934 

році відзначав якості, властиві буркуну як сидерату: 1) стійкість проти 

несприятливих кліматичних і ґрунтових впливів; 2) стійкість проти шкідників та 

хвороб; 3) властивість нарощувати велику вегетативну масу до моменту 

заорювання; 4) швидке заорювання; 5) властивість рослини глибоко проникати в 

грунт, перетворюючи його на більш пористий, добувати собі поживні речовини із 

глибших горизонтів; 6) продуктивне використання  важкорозчинних ґрунтових 

сполук [164].  

Буркун на зелене добриво зазвичай висівають у районах із достатнім 

зволоженням. Майже в усіх випадках заорювання буркуну на посушливих землях 

призводило до зниження продуктивності культур, під які відбувалося заорювання. 

Але в наступні роки врожаї підвищувалися і компенсували попереднє зниження, що 

пояснюється сповільненням процесів перегнивання в умовах дефіциту вологи [163, 

291]. Естонські агрономи ще у 1954 році відзначали, що при заорюванні 30 га 

буркуну білого на зелене добриво врожайність наступної культури – озимого жита 

на цих полях дорівнювала врожаю жита, висіяного після чорного пару, із 

попереднім внесенням 30 т перегною на гектарну площу [28]. 

Оптимальними строками заорювання сидерату є фаза початок цвітіння, коли 

нарощується достатня вегетативна маса. Пізніше заорювання значно знижує врожаї 

наступних культур як у рік прямої дії, так і в рік післядії добрива. Це пов’язано з 

більшим одерев’янінням стебел та зменшенням кількості листя. Як наслідок, така 

рослинна маса погано заробляється, що у свою чергу створює умови для просихання 

ґрунту [83]. Буркун як сидерат вигідний ще й тому, що його можна висівати під 

покрив будь-якої зернової культури перед паром [109, 293].  

Подвійне використання буркуну (перший укіс на зелений корм, другий – на 

зелене добриво) також мало позитивні результати. За впливом на врожай як першої, 
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так і другої (післядія) культури цей варіант використання буркуну не поступився 

перед чорним паром і забезпечив збільшення збору додаткових кормових одиниць 

майже 23 ц/га [214]. Додаткові надходження в грунт рослинних залишків при 

сидерації сприяють посиленню напруження мікробіологічних процесів. Якщо в шарі 

ґрунту 0–40 см під ярою пшеницею після чорного пару виявлено 260 тис. 

мікроорганізмів (грибів і бактерій) на 1 г повітряно-сухого ґрунту, то після 

сидерального пару – 3263 тис. од. Надходження в грунт додаткової кількості 

рослинних залишків сприяє підвищенню загальної біологічної активності ґрунту та 

інтенсивному розвитку нітрифікуючих бактерій [177, 274]. Дослідження, проведені         

А. І. Венчиковим із вивчення балансу гумусу в сівозмінах за різних систем 

обробітку показали, що сидерація буркуном (за інших варіантів: чорний пар, 

конюшина) забезпечила найвищі прирости досліджуваного показника [44].  

За даними Т. Масалімова, в ґрунті під ярою пшеницею після заорювання всієї 

зеленої маси буркуну вміст аміачного і нітратного азоту знаходився на рівні 

парового попередника із внесенням 20 т/га напівперепрілого гною [84]. Також у разі 

заорювання буркуну на сидерат знижувалася кислотність ґрунту [97, 285]. За 

використання зеленої маси буркуну як сидерату вміст протеїну в урожаї наступної 

культури зростає майже на 1 % [225]. На Північному Кавказі (РФ), упродовж 1993–

1994 рр. вивчали сидерацію буркуну. Так, по чистому пару в середньому за два роки 

урожайність пшениці становила 34,2 ц/га, зайнятому – 36,2, а по сидеральному 

38,7 ц/га. Приріст врожаю був забезпечений за рахунок більших озерненості колоса і 

маси 1000 насінин [86]. 

Добре розвинена коренева система буркуну захищає грунт від змивання і 

видування пиловими бурями [40]. Своїм глибоко проникаючим корінням Він 

скріплює грунт, чим створює кращі умови водопроникності. При цьому надземна 

частина рослини запобігає його змиванню дощовою водою на схилі. Серед інших 

бобових буркун дуже швидко та успішно заселяє змиті ґрунти [83]. Після збирання 

покривної культури до початку зими висота рослин досягає 30–35 см, що сприяє 

затриманню снігу. Це запобігає видуванню ґрунту в зимовий період [40]. Буркун – 
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незамінна бобова трав’яниста рослина для освоєння засолених земель, закріплення 

відкосів ярів різної крутизни [56, 85].  

Культура буркун на солонцях, крім безпосередньої вигоди від використання 

рослини на корм, поступово повертає цим грунтам їх родючість [27, 135, 164]. 

Цінність буркуну на засолених грунтах разом із багаторічними травами: стоколосом 

безостим, пирієм безкореневищним, житняком, люцерною на засолених грунтах 

відзначали В. Боков, І. Каращук та ін. (1965 р.) [83]. Серед бобових трав буркун є 

найприйнятнішою культурою для поліпшення карбонатно-солонцюватих грунтів. 

Слабка родючість останніх пояснюється наявністю в їхньому складі дуже отруйного 

для рослин карбонату натрію. Завдяки добре розвинутій кореневій системі буркун 

під час дихання виділяє в грунт велику кількість вуглекислого газу.  

У процесі хімічної реакції, яка відбувається між вуглекислим газом і 

карбонатом натрію, у грунті утворюється бікарбонат натрію, отруйність якого у 10 

разів менша, ніж карбонату натрію. Коріння буркуну після відмирання утворює в 

грунті своєрідну дренажну систему й тим самим сприяє вимиванню до глибоких 

підорних горизонтів бікарбонату натрію. В той же час вуглекислий газ, який 

виділяється корінням буркуну, сполучається з нерозчинним у воді карбонатом 

кальцію, перетворюючи його на хімічно активний і розчинний у воді бікарбонат 

кальцію. Останній має здатність витісняти натрій з вбираючого комплексу солонців, 

у результаті чого значно поліпшується фізичні властивості грунту [69]. Як 

зазначають І. М. Каращук та І. І. Ошаров, для освоєння солонців доцільно 

використовувати прості травосумішки із однієї-двох бобових і однієї-двох злакових 

рослин. Із бобових обов’язкова наявність буркуну або люцерни гібридної [109]. 

У дослідах Т. Масалімова після збирання ярої пшениці, по пласту буркуну, 

порівняно з паровим попередником водопроникність була вищою при заорюванні 

всієї зеленої маси у 3,3 раза, при заорюванні тільки кореневих залишків і 

післяжнивних решток – 2 рази [159]. За П. А. Стецурою, коренева система буркуну 

руйнує «плужну підошву», чим пояснюється збільшення водопроникності підорного 

шару грунту (30–40 см) після посіву буркуну, порівнюючи з чистим паром [234].  
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На переконання П. Ж. Назаренка, буркун доцільніше висівати в останньому 

полі зерно-парових сівозмін, під покрив пшениці або вівса [177]. Позитивну дію на 

урожай буркун виявляє ще в рік сівби на покривній культурі, зазначає 

Т. Масалімов [84].  

За результатами досліджень багатьох учених, під впливом буркуну на полях 

різко скорочується кількість одного з небезпечних шкідників зернових культур – 

зернової нематоди. Цей вид нематоди викликає одне з найшкідливіших захворювань 

хлібних злаків – гетеродероз. Буркун же певною мірою дезінфікує грунт від зернової 

нематоди (за рік вегетації, за даними Шнабової Т. Н. зараженість грунту знизилася 

на 41,3 %, за два – на 87,5 %) [85]. Кумарин, перетворюючись при розкладанні 

кореневих залишків і післяжнивних решток у грунті на дикумарин, викликає 

загибель грунтових шкідників і збудників хвороб [86]. 

Окрім вказаних позитивних ботанічних характеристик буркун білий, якщо 

його залишати на насіння, є прекрасною медоносною культурою. Мед з буркуну 

володіє лікувальними властивостями [113]. Буркун – Melilotus Adans – дослівно 

перекладається як медова рослина [250]. 

Із 1 га посіву буркуну можна отримати 500–600 кг меду, який за якістю 

перевершує гречаний. На відміну від інших медоносів буркун виділяє нектар і в 

суху погоду, через що бджоли працюють на ньому упродовж цілого дня. Одна квітка 

може виділяти 0,15–0,5 мг, концентрація цукру в нектарі від 22 до 55 % [140]. Мед з 

буркуну білий та ароматний [250].  

 

1.3 Походження, морфологічні ознаки та біологічні особливості буркуну 

білого 

 

Буркун білий – давно відома культура. Перший ботанічний опис рослини 

зроблений Морісоном у 1680 р. [159]. Історія буркуну сягає двох тисяч років. У 

країнах Середземномор’я його використовували протягом багатьох поколінь як 

медоносну рослину та на зелене добриво [262]. У США буркун почали вводити у 

виробництво після 1789 року [13].  
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За часів Російській імперії перші любительські посіви буркуну відомі ще в 

1827 році, коли його висівали в тогочасній Мінській губернії під назвою 

«ісполинська конюшина». Пізніше, в 1841 році, посіви буркуну з’явилися на 

території сучасної Латвії. У 1843 році проводилися досліди «ісполинської 

конюшини» як кормової культури і при згодовуванні холмогорським коровам він 

отримав позитивну оцінку. До 1900-х років досліди з посівами неодноразово 

повторювалися в колишніх західних губерніях Росії, проте надалі про нього забули 

[118, 236]. Разом із тим ще у 1889 році Н. М. Тарумов зазначав: «Буркун, якщо 

зібрати його до цвіту, або на початку цвітіння, для південного району становить 

чудовий корм» [262]. Вивчати культуру буркуну, вирощуючи його на насіння, з 

1916 року  розпочали і на Макіївській станції. Від 1924 року зусиллями спеціалістів 

станції буркун поступово впроваджується в сівозміни господарського значення [41]. 

У колишньому СРСР щодо введення буркуну в культуру значним є внесок              

М. А. Мелешка. В 1925 році на дослідному полі Носівської сільськогосподарської 

дослідної станції розпочинається його вивчення. Посіви буркуну в широкій практиці 

сільського господарства з’явилися з 1930 року. Перші партії насіння завозили із 

США та Канади. У 1930–1936 рр. під буркуном знаходилися значні площі, проте 

потім їх безпідставно скоротили [159]. 

Через недостатній рівень агротехніки буркун перетворився на бур’ян. Тоді 

були складні часи і, не шукаючи причини, культуру прибрали із землеробства. До 

50-х років посіви буркуну майже зникли. Після 1953 році, коли було прийнято ряд 

рішень, стимулюючих ініціативу керівників господарств, буркун знову привернув 

увагу вчених та практиків [118]. 

В Україні буркун білий вирощують в окремих сільськогосподарських, менше 

– у фермерських і досить рідко – в особистих підсобних господарствах степової й 

лісостепової зони. Загальна посівна площа у 2010 році в Україні становила 

орієнтовно 3 тис. га, тобто менше 1 % у структурі посівних площ багаторічних трав. 

На сьогодні науковими та селекційними центрами буркуну в Україні є 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Тернопільський 

інститут АПВ НААН України, Державне підприємство «Експериментально-дослідне 
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господарство «Еліта» Волинського інституту АПВ НААН України, Подільська 

обласна сільськогосподарська дослідна станція [26]. 

У буркуну коренева система – стрижнева, що глибоко проникає у грунт. На 

коренях розвиваються бульбочки [250]. Головний корінь може досягати глибини до 

3–4 м [220]. За наявності близьких ґрунтових вод рослина має властивість 

скорочувати ріст головного кореня в глибину і розвивати бокові корені в ширину, 

тобто в боки [237]. 

Стебла прямостоячі, добре галузяться, мають зелене або антоціанове 

забарвлення. У перший рік вегетації досягають висоти 100–120 сантиметрів, на 

другий рік – 180–200 сантиметрів (інколи до 300 см і більше) [81, 250].  

Листки буркуну трійчасті, зазубрені по всьому краю [250].  

Квітки – двостатеві, зигоморфні, дрібні, білі, на коротких квітконіжках, зібрані 

в негусті китиці довжиною 10-16 см, розпускаються поступово знизу вгору. Цвітуть 

у травні-липні. На одному стеблі буркуну розвивається до 70 суцвіть, в одному 

суцвітті може бути 40–120 квіток. Одна китиця цвіте 6–12 днів [26, 229].  

Плід – жовтувато-коричневий однонасінний біб. Форма останнього овальна 

або широкоовальна з коротким носиком, поверхня бобу сітчасто-зморшкувата. Боби 

дрібні, довжина не перевищує 3,1 мм, ширина – 1,1 мм [118].  

Насіння легко витирається з однонасінних бобів. За формою воно подібне до 

насіння конюшини лучної, проте відрізняється своєрідним жовтим забарвленням із 

зеленуватим відтінком. Крім того на насінні чітко проглядається повздовжня 

борозенка між зародковим корінцем і сім’ядолями. Утворюється багато твердого 

насіння, яке перед сівбою слід скарифікувати з метою пошкодження насінної 

оболонки, що набагато прискорює появу сходів [149]. Маса 1000 насінин 1,9–2 г 

[100].  

Буркун проростає при температурі 3–5 0С, сходи легко переносять заморозки. 

Оптимальний режим у період вегетації – 25–27 0С [259]. 

Як одна із позитивних якостей буркуну вказується його висока зимостійкість. 

Усі зимостійкі види вирізняються дуже розвинутою кореневою системою, для якої 

характерна наявність довгого головного кореня і глибокозалягаючих бокових 
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коренів. Зимостійкість буркуну значною мірою залежить від розміщення кореневої 

шийки (за близького розташування біля поверхні грунту зимостійкість буває 

нижчою) [237]. Буркун витримує весняні заморозки до - 3–5 0С. Більш значні морози 

весною пошкоджують стеблові бруньки, розміщені у верхній частині кореневої 

шийки [250]. Насіння буркуну проростає за температури 2–5 0С. Буркун першого 

року вегетації продовжує рости в ті дні, коли кукурудза і навіть соняшник, 

пошкоджуючись заморозками, припиняють свій розвиток [12]. Зимостійкість 

буркуну значною мірою залежить від того, в який строк і на якій висоті він 

підкошений у перший рік росту й розвитку. Зимостійкість часто знижується через 

ураження рослин кореневою гниллю або неправильну агротехніку [53]. Як 

наголошує ряд російських науковців (Боков В., Каращук І. та ін.), чим потужнішу 

кореневу систему буркун  розвине в перший рік вегетації, тим успішніше він буде 

зимувати [83]. Підвищення зимостійкості вивчав І. В. Кірпічьов (Луганська області) 

протягом 1988–1994 рр. У дослідженнях підпокривного вирощування буркуну 

білого, враховуючи втягувальні властивості кореня буркуну, визначали доцільність 

використовувати способи сівби, за яких створюються найсприятливіші умови для 

втягування бруньок зони кущення в грунт, а отже, успішнішої перезимівлі. 

Найбільший економічний ефект проявляється у варіанті безпокривної сівби 

буркуну, скошеного в перший рік вегетації на початку липня. Такий варіант 

забезпечив підвищену зимостійкість [119]. 

Буркун добре переносить засушливі погодні умови, що є постійним явищем у 

степовій зоні. Потужна коренева система бере вологу із глибоких грунтових 

горизонтів. Буркун добре реагує на зволоженя, але погано переносить надмірну її 

кількість [250]. Як зазначає Н. В. Артюков, після випадання надмірних опадів 

буркун білий швидко нарощує вегетативну масу і зацвітає [12]. Навіть у дуже 

засушливі роки він формує стійкі  врожаї зеленої маси, насіння, забезпечує 

страховий фонд для заготівлі кормів у вкрай несприятливі роки [84]. Листя 

посухостійких форм значно більші за розміром і вкриті товстим шаром воскового 

нальоту [237].  
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Особливо різко реагує буркун на нестачу вологи весною у перший рік росту й 

розвитку, на другий рік – на початку цвітіння, при вирощуванні на насіння – всю 

фазу цвітіння [83]. Протягом 2001–2004 рр. проводилися дослідження з виявлення 

продуктивності багаторічних бобових трав – люцерни, еспарцету, буркуну білого 

дворічного під покривом ячменю і безпокривній сівбі, без поливу та при зрошенні. 

Серед досліджуваних трав першого року вегетації за продуктивністю виділили 

буркун білий дворічний, який у середньому за три роки забезпечив урожайність: в 

умовах природного зволоження – 161 ц/га, при зрошенні – 262 ц/га, що на 17–25 % 

перевищує посіви люцерни та еспарцету [69]. Виносить затоплення до 12 днів [12]. 

Буркун – світлолюбна рослина. Це треба враховувати при свібі під покрив. 

Відноситься до культур короткого дня, озимого типу, відповідно в перший рік 

вегетації не утворює насіння. Підпокривні посіви буркуну, якщо вони надто 

затінюються зерновою культурою, наприклад ячменем чи вівсом, або пізно 

звільняються з-під покриву мають таку саму висоту і довжину коренів, що й буркун, 

посіяний у серпні [12]. 

Буркун білий менше вимогливий до ґрунтових умов порівняно з іншими 

бобовими травами, що підтверджує доцільність його широкого використання в 

кормовиробництві [140]. Він може рости на різних ґрунтах – чорноземах, 

суглинкових, карбонатних, засолених, проте не виносить перезволоження і дуже 

кислих ґрунтів. Найприйнятнішим для нього вважаються грунти з достатньою 

аерацією та наявністю вапна. Вирощувати буркун можна і на малородючих грунтах, 

де з інших культур одержують низький врожай. Позитивно відкликається на 

органічні й мінеральні добрива, вапнування кислих та гіпсування засолених ґрунтів. 

Непридатні для вирощування буркуну грунти з близьким заляганням ґрунтових вод, 

важкі, запливаючі, з поганою аерацією [83, 216]. 

 

1.4 Особливості вирощування буркуну білого в сумісних посівах 

 

Під час висівання культур на корм (сіно, сінаж, силос, трав’яне борошно, 

зелену підкормку, випас) до уваги передусім беруть ті якості корму, що позитивно 
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впливають на продуктивність і здоров’я тварин. При цьому враховують рівень і 

стійкість урожаїв за різного строку використання, вплив на родючість ґрунту, 

можливість ураження хворобами та пошкодження шкідниками і т. д.  

Для оцінки сумішки важливі й економічні показники (собівартість кормової 

одиниці і протеїну, окупність витрат) [108, 255]. Враховуючи кризові явища в 

економіці держави, особливо в агропромисловому секторі, важливого значення 

набуває удосконалення або розробка енергозберігаючих технологій вирощування 

кормових культур [17, 211]. 

Сумісні посіви забезпечують одержання збалансованих за цукро-протеїновим 

співвідношенням кормів, які відповідають фізіологічним потребам тварин. При 

цьому збільшення протеїну досягають без розширення площі під кормовими 

культурами [16, 61, 189]. 

Підвищення кормової цінності маси сумішок відбувається передусім за 

рахунок бобових, які характеризуються високим вмістом білка. Тварини поїдають 

кормову масу змішаних посівів значно активніше чистих. До того ж перетравність 

поживної речовини сумішки вища, ніж тих же поживних речовин злакових культур, 

вирощуваних у чистому вигляді. Висока перетравність сумішок зберігається навіть 

при збиранні їх у пізніші фази вегетації. 

Завдяки наявності на коренях бобових культур бульбочкових бактерій, які 

фіксують азот з повітря і раціональнішому використанню поживних речовин ґрунту, 

змішані посіви слугують кращими попередниками для озимої пшениці або можуть 

бути використанні як проміжні посіви з наступною сівбою післяукісних культур 

[58]. Крім поліпшення структури ґрунту, отримання високих врожаїв зеленої маси, 

культури в сумісних посівах залишають після скошування велику кількість 

органічних рештках. Накопичення їх у ґрунті знаходиться майже в прямій 

залежності від урожайності надземної маси [135]. У сумісних посівах збільшується 

біологічний урожай маси, зменшується кількість бур’янів, поліпшується фізичні 

властивості грунту, а саме структура, сповільнюються ерозійні процеси, 

зменшується ґрунтовтома [92, 128]. 
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Наявні дані про те, що у посушливі періоди в сумісних посівах спостерігається 

достатнє зволоження грунту верхніх горизонтів за рахунок виділення вологи 

коренями рослин, що проникають у нижчі, насиченіші вологою шари. Волога, що 

виділяється коренями однієї рослини протягом тривалого періоду може бути 

джерелом водопостачання для сусідніх рослин [99, 150]. 

Орієнтовні варіанти сумішок, норми висіву компонентів, їх відсоткове 

співвідношення слід уточнювати на місцях відповідно до зональних і регіональних 

рекомендацій [65, 100, 266]. 

Над вивченням вирощування буркуну білого в сумісних посівах з іншими 

культурами в різні роки працювали науковці як за кордоном, так і в Україні.  

Наприклад, В. К. Дридігер досліджував вирощування буркуну разом із 

стоколосом безостим під покрив вівса у Ставропольському краї (РФ). За 

одержаними результатами, у посівах стоколосу безостого без буркуну з 1 га посіву 

отримали 36,4–45,2 ГДж обмінної енергії та 419–488 кг сирого протеїну. Після 

сумісної сівби спострігали підвищення цих показників на 35,4–54,8 %. При цьому 

більше всього обмінної енергії (55,5 ГДж) і сирого протеїну (773 кг) отримали при 

чергуванні одного рядка стоколосу безостого із трьома рядками буркуну. На другий 

рік вегетації продуктивність сумісних посівів також значно переважає одновидові 

посіви стоколосу безостого. На третій рік, зважаючи на дворічний цикл буркун із 

травостою випадає. Проте на третій рік вегетації рослини стоколосу, що росли з 

буркуном, більше облиснені, мають темно-зелене забарвлення і за кормовими 

якостями значно перевершують стоколос одновидового посіву. Разом за три роки 

сумісні посіви стоколосу з буркуном за збором обмінної енергії та сирого протеїну 

перевищують одновидові у 1,2–1,6 раза. Вчений також зазначає, що висівання 

козлятнику східного під покрив дворічного буркуну забезпечує за два роки вегетації  

отримання 71,5 ц/га сухої речовини, 77,5 ГДж/га обмінної енергії та 14,4 ц/га сирого 

протеїну, тоді як за сівби козлятнику без покриву – відповідно 41,1 та 6,7 ц/га [86]. 

За вирощування у досліді І. П. Лєонтьєва (1998) травосумішки бобових трав, 

козлятнику східного та буркуну білого у результаті одержали 13,5 ц/га сухої 

речовини [142]. 



 41 

 

 

 

У період з 1997 по 2000 рік на зрошуваних землях Південного Уралу (РФ) 

вивчалися варіанти сумісного посіву буркуну білого із суданською травою та 

просом. Одновидові посіви буркуну поступалися за врожайністю зеленої маси та 

виходом кормових одиниць перед посівом суданської трави на 18 і 13 %, сумішки 

однорічного буркуну із суданською травою – на 13 та 4 %. Максимальний же вихід 

перетравного протеїну за два укоси 1,25 т з 1 га відзначені на одновидовому посіві 

буркуну білого, що в 2,1 раза більше порівняно з одновидовим посівом суданської 

трави. Вміст перетравного протеїну в 1 кг сухої речовини  на варіанті одновидового 

посіву буркуну був значно вищим  порівняно з варіантами травосумішки із 

суданською травою та просом, і більше ніж у два рази порівняно із вмістом його в 

1 кг сухої речовини одновидового посіву суданської трави [134].   

Однією з найпоширеніших і високоврожайних культур є кукурудза. Проте 

вона містить недостатню кількість протеїну, що значно знижує її кормову цінність 

[147, 158, 284]. На Тернопільщині Л. І. Лук’яненко, Д. І. Шуль вивчали сумісні 

посіви кукурудзи з бобовими культурами на зелений корм. Як встановили науковці, 

їх урожай  порівнянно з одновидовим посівом був вищий: з кормовими бобами – на     

7 %, редькою олійною – 11,2, ріпаком – 9,2, буркуном – на 6,5 %. За збором 

кормових одиниць і перетравного протеїну це перевищення становило відповідно 

8,9 і 41,9 %; 7,5 і 50,5; 70 і 39,2; 15,2 і 64,2 %. При збиранні на силос з одновидового 

посіву одержали урожайність на рівні 96–118,2 ц/га (залежно від густоти 

кукурудзи), у сумішках із кормовими бобами – 103,9–123,5, із ріпаком – 104,7–126,5, 

із буркуном – 101–121,9 ц/га [148].  

Вивчення сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами (1967–1969 рр.) 

Г. І. Мусатовим та іншими дослідниками в Уманському сільськогосподарському 

інституті показало, що загальний урожай кукурудзи з буркуном білим однорічним 

досягав 418 ц/га, тоді як кукурудзи в чистому посіві – 396 ц/га. За поживними 

якостями збір сумішки з буркуном становив 74,5 ц/га кормових одиниць та 4,61 ц/га 

перетравного протеїну, збір кукурудзи в чистому посіві – 71,2 та 3,94 ц/га 

відповідно [213].  
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Ефективність посівів буркуну однорічного в чистому та сумісному посівах із 

кукурудзою була встановлена в умовах Лісостепу Республіки Башкортостан (РФ). 

Врожайність одновидового посіву без внесення добрив у середньому за три роки 

(2006–2008 рр.) знаходилася на рівні 26,4 т/га зеленої маси, в сумішці з кукурудзою 

– 29,7 т/га. При цьому вихід перетравного протеїну становив 0,65 т/га, що на 71 % 

більше, ніж за монокультурної сівби [259]. 

Упродовж 1964–1967 рр. Т. Д. Шарніна в Курганській області (РФ) вивчала 

змішані посіви буркуну з однорічними злаками. Врожайність зеленої маси 

буркуново-злакових сумішок у середньому за три роки була такою, ц/га: буркун – 

90,1, буркун + овес – 89,4, буркун + просо – 114,9, буркун + могар – 117,8, буркун + 

суданська трава – 104,9 [268].  

Вирощування люцерни в умовах Буковини у змішаних посівах з іншими 

кормовими культурами протягом 1988–1991рр. вивчали О. Л. Кириленко та 

С. В. Осадчук. За чотири роки продуктивність травосумішки люцерни з буркуном 

становила у середньому 507 ц/га та була нижчою, ніж у варіантах люцерни з 

конюшиною лучною (557 ц/га), люцерни з тимофіївкою лучною (532 ц/га) та 

люцерни в чистому посіві (526 ц/га), проте вищою за варіанти люцерни з вівсяницею 

лучною (451 ц/га), люцерни із стоколосом безостим (487 ц/га) та люцерни з 

еспарцетом піщаним (468 ц/га) [155]. 

У дослідах, проведених В. Н. Мешетич, В. П. Олешко, які вивчали 

формування бобових травостоїв разом із стоколосом безостим, посіви з буркуном 

жовтим були засмічені бур’янами найбільше. Вчені це пояснювали біологічними 

особливостями культури, а саме розтягнутим у буркуну періодом сівба – сходи        

(13 діб), що дозволило бур’янам добре укорінитися і зміцніти до моменту появи 

сходів культури [171]. 

Під час вивчення ролі багаторічних трав у підвищенні родючості ґрунту        

Н. І. Зезюков, А. В. Дєдов (РФ) виявили, що після травосумішок, таких як: люцерна 

+ еспарцет  + буркун, люцерна  + еспарцет  + буркун  + райграс, люцерна + еспарцет 

+ буркун + стоколос, залишається велика кількість післяжнивних кореневих решток. 
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Як показав хімічний аналіз останніх, травосумішки містять у своєму складі більше 

азоту, фосфору та калію, ніж одновидові посіви [97].  

За сумісного вирощування буркуну та озимого жита обидві культури, не 

пригнічуючи одна одну, після сходів повільно розвиваються: озиме жито в бік 

кущіння, буркун нарощує кореневу систему. Під кінець літа жито залишається під 

покривом буркуну. Урожайність зеленої маси за перший укіс становить 200 ц/га. В 

середині червня наступного року врожайність такої сумішки може досягати 150–  

200 ц/га з першого укосу, а в серпні, з другого – 70–100 ц/га [53]. 

 

1.5 Принципи підбору видового складу для сумісного вирощування з 

буркуном білим 

 

Серед заходів, що мають на меті нарощування виробництва кормового 

протеїну, одночасно з підбором високопродуктивних видів і сортів велике значення 

повинно приділятися сумішкам однорічних культур [50, 54, 61, 68, 92, 137]. 

Для розробки агротехніки вирощування змішаних посівів важливе значення 

має знання закономірностей росту і розвитку рослин. Різні рослини, що 

використовуються в сумішці, по-різному впливають одна на одну, що й визначає 

успіх сумісних посівів. Значною мірою на характер взаємовідносин між рослинами 

впливає біохімічне середовище грунту. Тому для сумісного вирощування культур 

необхідно підбирати  такі види, які б повніше використовували умови зовнішнього 

середовища, не пригнічували один одного і забезпечували отримання вищих 

врожаїв [58]. 

Під час росту і розвитку між рослинами в сумісних посівах відбуваються 

взаємні впливи, що проявляються як через кореневу систему, так і через надземні 

органи. Частина авторів вважає, що визначальним фактором підчас вирощування 

сумісних посівів є світло, але більшість, на головні, вказують вологу і добрива [42, 

155].  

Взаємовідносини компонентів у сумісних посівах і вплив кореневих виділень 

в основному залежать від розподілу рослин у сумішці та від відстані їх при сівбі. 
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Біологічні виділення рослин одних видів або навіть сортів можуть бути шкідливими, 

нейтральними або корисними для рослин інших видів і сортів. Так, кореневі 

виділення кукурудзи активно засвоюються бактеріями на коренях бобових, а 

кореневі виділення бобових впливають на склад білків, хлорофілу, на 

окислювально-відновні процеси, посилення росту і накопичення сухої речовини [67, 

267].  

Детального вивчення потребують взаємовідносини, які складаються між 

кукурудзою і буркуном при змішаному вирощуванні. Буркун на початку вегетації 

росте дуже повільно, тоді як кукурудза в цей час, навпаки, швидко та укорінюється. 

Після того, як буркун сформував потужну кореневу систему, він починає швидко 

рости, не пригнічуючи при цьому добре розвинені рослини кукурудзи [11, 175]. 

Ряд дослідників вважають, що змішані посіви кукурудзи з буркуном 

підвищують вміст перетравного протеїну до 81,4–146,3 г [51, 138, 176]. 

Оптимальні температури повітря для росту і розвитку кукурудзи в період 

сходів – це 15–18 0С, під час формування і ростіу вегетативних органів – 16–20 0С. 

Мінімальна температура для проростання насіння – 8–10 0С [55]. Порівняно з 

іншими кормовими культурами кукурудза економніше витрачає воду. 

Транспіраційний коефіцієнт останньої – 250–300. Критичний період відносно 

забезпечення рослин вологою триває 30 днів – 10 до і 20 після викидання волотей 

[246]. Кукурудза – рослина світлолюбна, короткого дня. Культура погано 

переносить затінення – в загущених посівах розвиток рослин затримується і початки 

не утворюються. При затіненні рослини менше поглинають азоту, фосфору, калію і 

магнію. Кукурудза середньовимоглива до родючості грунту. Культуру необхідно 

розміщувати на грунтах з глибоким гумусним шаром і високою водоутримуючою 

здатністю [220]. 

У ННЦ «Інститут землеробства НААН» розроблені та рекомендовані 

виробництву перспективні схеми сумішок кукурудзи з кормовими бобами та 

буркуном білим (сіяних черезрядно) для одержання корму в північному Лісостепу та 

південному Поліссі. При скошуванні таких сумішок у фазі цвітіння кукурудзи вміст 

перетравного протеїну становить 110–115 г в одній кормовій одиниці [70, 240]. 
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У свою чергу слід відзначити, що просо – поживна і дешева кормова культура. 

У тваринництві використовують зерно, відходи круп'яного виробництва (лушпиння, 

січка, мугель), а також просяне сіно і солому, яка перевищує за вмістом кормових 

одиниць солому інших культур і прирівнюється до сіна середньої якості [264]. 

Просо – скоростигла, посухо- та жаростійка культура, придатна для вирощування в 

посушливих районах і на засолених грунтах. Це теплолюбна рослина. Біологічний 

мінімум проростання насіння 8–10 0С [220]. 

Згадана культура поєднує в собі унікальні ознаки, серед яких, окрім 

посухостійкості, великий коефіцієнт розмноження, можливість за короткий 

вегетаційний період сформувати високий врожай зерна та соломи, стійкість проти 

хвороб і т.п. Тобто, звідси, просо є особливо цінною культурою. Практично 

безвідходне використання продуктів переробки проса дозволяє його цілком 

справедливо віднести до основних харчових та кормових культур [264]. Зелена маса 

проса містить до 3,4% сирого протеїну, 0,7–1,5 сирого жиру, 4,8–6,9 % сирої 

клітковини, 40–60 мг/кг каротину, 0,2–0,4 кормової одиниці та 17–25 г перетравного 

протеїну [124, 178].  

У післяжнивних посівах просо забезпечує тваринництво зеленими кормами, у 

результаті чого зростає ефективність використання земельних угідь господарств. 

Можливість пізніх строків сівби дає змогу рослинам продуктивно використати літні 

опади. Вони менше, ніж інші культури, страждають від хвороб та шкідників, стійкі 

до вилягання [1].  

За вирощування проса в сумісних посівах із буркуном білим в Оренбурзькій 

області (РФ) було отримано з 1 га 2,4 т к.од. та 192,2 кг перетравного протеїну [193]. 

Також за даними науково-дослідних установ Західного Сибіру (РФ), суміш проса з 

буркуном виявилася більш врожайною, ніж суміш буркуну з вівсом чи житом        

(8,1 т/га сіна порівняно з 6,8 чи 6,1 т/га) [88]. 

Серед однорічних кормових культур за своїми біологічними властивостями 

виділяється суданська трава. Завдяки високій пластичності за порівняно короткий 

період вона набула поширення майже по всій території України. 
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Значення суданської трави однаково важливе як для виготовлення сіна, 

сінажу, трав’яного борошна і силосу, так і для використання зеленої маси на 

підгодівлю і випас, а часто й для отримання зерна. Така універсальність і 

багатогранність використання доповнюється екологічною пластичністю трави, що 

дає можливість з однаковим успіхом вирощувати її майже на всіх типах грунтів. 

У період скошування на листя припадає 35–50 % від загального показника 

усієї зеленої маси. Насіння проростає за температури 9–10 0С. Суданська трава – 

теплолюбна рослина. Для вирощування на корм сума активних температур має 

становити 1500–1600 0С [165, 272]. 

У середньому за вирощування в умовах України ця культура містить, %: 

протеїн – 2,7; БЕР – 10,2; ліпіди – 0,7; клітковина – 6,9; зола – 1,9. У 100 кг зеленої 

маси визначено 20,0 к. од. із 95 г перетравного протеїну [239]. 

Бобові культури в сумішці з суданської травою, як рослини холодостійкі, 

можуть компенсувати недобір врожаю. Крім того, суданська трава, вирізняючись 

високою врожайністю, має низький вміст протеїну. Для того, щоб поліпшити якість 

кормової маси білком, постало питання про спільне вирощування із зернобобовими 

культурами [199].  

Високі продуктивні показники одержують у змішаних посівах суданської 

трави із соєю, горохом, люпином, викою, буркуном та іншими бобовими 

культурами. Наприклад, в Інституті землеробства чорноземної полоси                     

ім. В. В. Докучаєва урожай суданської трави в одновидовому посіві становив       

17,8 т/га зеленої маси, у сумішках з викою – 16,5, горохом – 15,1, чиною посівною – 

15,6 т/га. Через вищий вміст протеїну в бобових його частка в сумішках була вищою 

на 3,6-12,2 % порівняно з одновидовим посівом суданської трави [88]. 

У дослідах Уманського сільськогосподарського інституту (Дизик Е.) посів 

суданської трави у сумішці з соєю формував значно вищий врожай зеленої маси з 

кращими кормовими якостями, ніж чистий посів суданки (16,3 т/га порівняно з    

10,8 т/га) [88].  

Максимальний вихід кормових одиниць з урожаєм сухої речовини за два 

укоси відзначено у варіанті з посівами сумішки суданської трави з однорічнім 
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буркуном – 3,7 т к. од. з 1 га. У цього варіанта встановлено найбільший вихід 

валової та обмінної енергії за два укоси – 70,0 і 37,7 ГДж [193]. 

Сумішка сорго-суданкового гібрида з соєю забезпечує вихід з урожаю         

6,21 т/га к. од. із вмістом 0,49 т/га перетравного протеїну [63]. 

До цінних культур для основних і пожнивних посівів належить сорго. Дану 

культуру в кормовиробництві використовують як на зерно, так і зелений корм та 

силос. Особливою ознакою культури слугує ксерофітна структура рослини, яка 

надає їй ознаки посухо- та жаровитривалості, що проявляється у здатності 

продовжувати ріст після значного періоду засухи. Окрім цього за своїми 

біологічними особливостями сорго солевитривала рослина, отавна. Здатність до 

економічного використання доступної вологи в ґрунті та незначної її необхідності 

для формування сухої речовини дозволяє назвати культуру сорго гарантом 

стабільного отримання урожаю, особливо в посушливих умовах. [6, 7]. 

Для цукрового сорго характерні соковиті стебла, сік яких містить 20 % цукру і 

більше. Корми з сорго вирізняються високою поживністю, воно багате на 

мінеральніи речовини, які представлені солями калію, фосфору, магнію. У складі 

білка наявні майже всі амінокислоти: аргінін, лейцин, триптофан, цистин та інші [2]. 

Нові сорти і гібриди сорго при вирощуванні за інтенсивною технологією 

забезпечують високі і стійкі врожаї зеленої маси за 2-3 укоси – 30–60 т/га і більше, а 

при зрошенні – перевершують 100 т/га [22, 232, 107]. 

За кормовими показниками зелена маса наближається до кукурудзи – в 100 кг 

визначені 20-25 к. од. У стеблах міститься 11,25 % цукрози, 7,32 – клітковини, 5,15 – 

крохмалю, 2,6 – білка, 0,02 – жиру, 3,31 – камеді, 0,6 – пектинових речовин [241, 

282, 290, 294]. 

Висока адаптивність соргових культур до посушливого клімату, велика 

чутливість до внесення добрив і зрошення характеризують їх як найбільш 

перспективних для кормовиробництва України [270, 271]. 

Насіння проростає при температурі 11–12 0С [180]. 

У зеленій масі сорго-соєвих сумішок, де на сою припадає 33–39 %, 

відзначається найвища збалансованість кормів за протеїном, вуглеводами та 



 48 

 

 

 

амінокислотами. В силосі із цукрового сорго міститься 2,07 % протеїну, в сорго-

соєвому – 3,82 %. Перетравність органічної речовини силосу із сорго та сорго-

соєвих сумішок – відповідно 62,6 і 63,8 % [189]. 

Вивчення ефективності вирощування сорго в сумішці з високобілковими 

компонентами за три укоси (середнє за 1987–1990 рр.) показали ефективність його 

вирощування в сумішках: сорго + соя – 78,5 т/га та сорго + горох – 82,1 т/га [224]. 

 

Висновки до першого розділу  

 

1. Важливим фактором зміцнення кормової бази, одним із високоефективних 

і економічно вигідних шляхів подальшої інтенсифікації кормовиробництва, а також 

вирішення проблеми білка, є широке впровадження у виробництво малопоширеної 

культури буркуну білого, урожайність і якість якої знаходяться в залежності від 

ряду агротехнічних умов.  

2. Дослідженнями встановлено, що буркун білий являє собою 

високоефективний компонент при вирощуванні зі злаковими, бобовими та іншими 

кормовими культурами. Сумісні посіви забезпечують одержання збалансованих за 

цукрово-протеїновим співвідношенням кормів, які відповідають фізіологічним 

потребам тварин. При цьому збільшення протеїну досягають без розширення площі 

під кормовими культурами. 

Звідси метою проведення досліджень визначено встановлення 

закономірностей формування фітоценозів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами залежно від типу травостоїв, норми висіву буркуну білого та удобрення 

на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу, розробку рекомендації 

виробництву щодо вирощування високоякісних трав’яних кормів. Усе це 

підтверджує правильність вибору теми дисертації. 

Результати досліджень висвітлено та опубліковано в наукових працях [73, 

75]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика ґрунтово–кліматичних умов регіону проведення 

досліджень 

 

Дослідження з вивчення формування продуктивності буркуну білого у 

сумісних посівах з іншими кормовими культурами в умовах Правобережного 

Лісостепу України виконувалися протягом 2015–2017 рр. у науковій лабораторії 

кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне Васильківського району Київської 

області). Територія дослідної станції є частиною Правобережного Лісостепу і 

входить до складу Білоцерківського агроґрунтового району. 

Клімат зони Лісостепу − помірно-континентальний із середньодобовою 

температурою повітря 6–8 °С [4, 122]. Сума ефективних та активних 

температур становить відповідно 2062,5 та 1157,4 °С. За наявними даними 

середньомісячна температура повітря у третій декаді квітня  сприятлива для 

проведення сівби, успішного проростаня насіння та появи дружних сходів у 

подальшому. 

За багаторічними даними метеопоста Відокремленого підрозділу НУБіП, у 

середньому за рік спостерігається 562, а за вегетаційний період − 354 мм опадів, 

що становить 63 % від їх річної кількості. Опади розподіляються протягом року 

нерівномірно. Навесні це 22,4 % від річної кількості (126 мм), влітку – 36,3 % 

(204 мм), восени – 18,9 % (106 мм). За період із середньодобовою температурою 

понад + 10 °С випадає 310–330 мм опадів. 

Як свідчить аналіз багаторічних даних метеорологічних умов вищу 

мінливість відмічено серед сума опадів і сума активних температур вище + 

10 °С. Коефіцієнт варіації вологості повітря (2,8 %) вказує на несуттєвий його 
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вплив на ріст і розвиток посівів порівняно із сумою опадів та сумою температур 

вище + 10 °С. 

Сумарна сонячна радіація знаходиться в межах 90–94 ккал/см (3838,5–

4051,8 МДж/м) за рік, а на частину сумарної ФАР (фотосинтетичноактивної 

радіації) припадає 39 ккал/см (1663,4 МДж/см) за період вегетації з температурою 

повітря вище 5 °С.  

Мінімальні температури в січні можуть знижуватися до - 24 °С, тоді як 

максимальні у червні–липні підвищуватися до + 33 °С за відносної вологості 

повітря до 30 % і нижче. Середня температура найтеплішого місяця (липня) 

становить 19,6 °С, найхолоднішого (січня) - 6,9 °С. Пануючими у весняний період 

є вітри східного напрямку, влітку − північно-західні. Швидкість вітру в середньому 

не перевищує 3,6 м/с [60]. 

Безморозний період триває 162 дні. Перші осінні приморозки 

спостерігаються в третій декаді вересня, найпізніші − на початку листопада. 

Найраніші випадки закінчення весняних приморозків припадають на третю декаду 

квітня, найпізніші − на останню декаду травня. 

За даними агрометеорологічної станції, стійкий сніговий покрив утворюється 

в другій половині – на початку третьої декади грудня. Висота снігового покриву 

досягає 15–18 см, в окремі роки − 25–30 см, що сприяє успішній перезимівлі 

озимих культур. Зимою середня добова температура повітря може мати 

позитивні значення 0–2, іноді – 5 °С тепла. При таких перепадах температури, від 

мінусових до плюсових, часто утворюється льодяна кірка. 

Сніг починає випадати в листопаді: стійкий сніговий покрив утворюється 

в третій декаді грудня. Середня глибина промерзання ґрунту коливається від 20 до 

30 см. Перехід температури повітря через 0 °С відбувається 20 березня і 20 

листопада; через 5 °С – 10 квітня і 25 жовтня; через 10 °С – 25 квітня і 5 жовтня. 

Тривалість теплового періоду року з позитивною добовою температурою 

повітря (t > 0 °С) становить 245 днів, періоду активної вегетації 

сільськогосподарських культур (t > 10 °С) – 150–189 і найбільш забезпеченого 
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теплом періоду (t > 15  С) – 109днів.  Тривалість періоду з ефективною 

температурою вище + 5 °С знаходиться в межах 210–215 днів. 

Таким чином, ґрунтово-кліматичні умови місця проведення дослідів є 

типовими для Лісостепу України. 

Територія дослідного поля і прилеглих угідь характеризується слабо 

хвилястим рельєфом із незначними пониженнями – так званими блюдцями, в яких 

часто накопичується надлишкова волога. 

Ґрунтова відміна на дослідній станції представлена чорноземом типовим, 

малогумусним. Ґрунтоутворююча порода – карбонатний лес [217]. Ґрунти середньо 

забезпечені калієм та фосфором. У ранньовесняний період можлива нестача азоту, 

особливо на понижених ділянках рельєфу. Процес нітрифікації на них 

пригнічується. 

Дослідна ділянка розміщено на рівнині. Ґрунтові води знаходяться 2–2,5 метра 

під землею. Мікрорельєф досить розвинений, що часто спричиняє на полях 

господарства утворення численних блюдець та точкове вимокання 

сільськогосподарських культур, особливо озимих. 

Ґрунтові води на території у вологі роки по капілярах досягають верхніх 

горизонтів ґрунту. В посушливі роки рівень ґрунтових вод знижується, внаслідок 

чого повітряно-водний режим наближається до чорноземного плато.  

За ґрунтової характеристики територія відноситься до Придніпровської 

низини [21]. Основна площа представлена підтипом темно-сірих опідзолених 

(лісових) ґрунтів [46, 133]. У структурі ґрунтів переважають чорноземи звичайні (до 

70 %) і чорноземи лучні (20 %), також трапляються лучно-чорноземні ґрунти, 

чорноземи опідзолені. Чорноземи звичайні та чорноземи лучні відзначаються 

високою забезпеченістю азотом та фосфором і середньою та низькою – калієм (за 

Мачигіним). Вміст гумусу у водному шарі становить 4,4–4,6 %. pH водної витяжки 

нейтральна, що створює достатньо сприятливі умови для росту і розвитку основної 

кількості культур. 
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Ґрунти, на яких проводилися дослідження – чорноземи типові малогумусні  

грубопилувато-легкосуглинкові. Дана ґрунтова відміна типова для зони Лісостепу і 

охоплює більше 54 % її території. 

Орний шар грунту має зернисто-пилувату, підорний – горіхувато-зернисту 

структуру. Їх механічний склад зумовлюється ґрунтоутворюючою породою [45, 

209]. Материнська порода знаходиться на глибині близько 210 см та містить в собі 

9–11 % карбонатів кальцію. 

У масі ґрунту 37 % припадає на фізичну глину та 63 % на пісок. Вміст гумусу: 

4,2–4,6 %, ємність поглинання – 31–32 мг-екв на 100 г ґрунту, ступінь насичення 

основами – майже 90 %. 

У шарі 0-20 см міститься: загального азоту – 0,2–0,31 %, фосфору – 0,15–     

0,25 % і калію – 2,3–2,5 %. Вміст рухомого фосфору за Мачигіним – 4–5,5 мг на 

100 г ґрунту (високий), обмінного калію – 15,0–16,5 мг на 100 г ґрунту (вище 

середнього), легкогідролізованого азоту за Корнфільдом – 14–16 мг/100г (вище 

середнього). Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, із рН сольовим 

6,7–7,0. Агрохімічна характеристика ґрунту та водно-фізичні властивості 

представлені в таблицях 2.1 – 2.2. 

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика чорнозему типового малогумусного  

(за даними «АДС» НУБіП України) 

 

Шар ґрунту, 

см 

Вміст 

гумусу, 

% 

рН сольової 

витяжки 

Кількість 

карбонатів, 

% 

Ємність поглинання, 

мг-екв на 100г 

ґрунту 

0–10 4,53 6,87 – 31,9 

35–45 4,38 7,30 1,66 32,0 

70–80 1,36 7,30 9,20 19,1 

130–140 0,86 7,30 10,50 15,0 

210–230 – 7,30 9,70 – 
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Лучно-чорноземні ґрунти забезпечені фосфором і калієм на середньому 

рівні. У ранньовесняний період часта нестача азотну для рослин, оскільки ґрунт 

тривалий час залишається надмірно зволоженим, унаслідок чого процеси 

амонітрифікації та нітрифікації пригнічуються. 

Ґрунтовий покрив характеризується погіршенням фізичних умов внаслідок 

утворення плужної підошви, яка ускладнює заглиблення кореневої системи рослин 

в нижчі горизонти грунту та обмежує доступ до потенційної вологи на протязі 

літнього періоду та поживних речовин тому в господарстві проводять періодично 

оранку або чизелювання під культури, які цього вимагають за технологією 

вирощування на середню глибину 22 см. Даний фактор може стримувати 

повноцінний розвиток культур, особливо в період формування урожаю, а отже, 

знижувати потенційну урожайність та отримання економічних результатів. 

Таблиця 2.2 

Водно-фізичні властивості чорнозему типового малогумусного  

(за даними «АДС» НУБіП України) 
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5–25 1,25 52 13,6 10,8 28,2 41,6 

25–45 1,16 55 13,2 10,7 27,3 47,4 

80–100 1,27 52 12,3 9,8 25,6 41,0 

135–150 1,20 54 – – 21,5 45,0 

185–200 1,20 56 12,0 9,6 14,6 48,3 

 

Ґрунти дослідної станції належать до 22 різновидностей [134]. Основним 

ґрунтом дослідної ділянки є чорнозем типовий малогумусний крупнопилувато-

середньосуглинковий, який має 4,4–4,5 % гумусу в орному шарі. Ємність вбирання 

даного грунту – 31,7–32,2 мг екв/100 г, а рН сольове становить 6,9–7,2. Щільність 
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складання – 1,16–1,25 г/см3, вологість стійкого в’янення – 10,8 %. Грунтові води 

залягають на глибині 2–4 м. 

Вміст загального азоту (за К’єльдалем) – 0,29–0,34 %, загального фосфору – 

0,18–0,27, калію – 2,4–2,7 %. Вміст рухомого фосфору (за Мачигіним) 46–58, 

обмінного калію – 96–108 мг/кг ґрунту.  

На чорноземи типові малогумусні припадає 54,6 % ґрунтового покриву зони 

Лісостепу України. Звідси можна стверджувати, що польові дослідження 

виконувалися в типових для зони умовах. 

 

2.2. Особливості метеорологічних умов у роки проведення досліджень 

 

Метеорологічні умови – один із найважливіших факторів формування 

продуктивності сільськогосподарських культур, які щорічно змінюються порівняно 

з багаторічними показниками як у бік покращення, так і погіршення умов вегетації 

рослин, від чого значною мірою залежить рівень урожайності останніх. 

Кліматичні умови в роки проведення досліджень аналізували за даними 

гідрометеопункту Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція». 

Агрометеоролігічні умови за роками в цей період відрізнялися як між собою, так і 

від середніх багаторічних даних (табл. 2.3).  

Кліматичні умови весною 2015 року були не типовими для зони Лісостепу. 

Через теплу зиму стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 °С у 

бік підвищення відбувся 18 лютого. Середня температура повітря за березень склала  

4,6 °С, або на 3,8 °С вище за норму. Стійкий перехід температури повітря через 5 °С 

зафіксовано 17 березня. Опадів за березень випало 54 мм, що на 15 мм вище 

середньобагаторічної норми. Квітень відзначився стабільним підвищенням 

температури, стійкий перехід через 10 °С відбувся 22 числа. 
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Таблиця 2.3 

Метеорологічні умови в роки проведення досліджень  

(за даними метеопоста «АДС» НУБіП України) 

 

Рік 
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Кількість опадів, мм  

2015 54 20 52 15 51 2,3 25,5 39 112 41,2 

2016 35 68 146 15 46 28 5,5 103 49 55 

2017 16,8 25,8 32,7 28,8 62,2 48 43,7 81 78 46,3 

Середня 

багаторічна 

 

39 

 

49,0 

 

53,0 

 

73,0 

 

88,0 

 

69,0 

 

47 

 

35 

 

51 

 

56 

Температура повітря, °С  

2015 4,6 9,1 15,8 20,4 21,9 22,6 17,8 7,3 5,7 13,9 

2016 4 12,4 15,5 20,6 22,4 21,1 16,1 6,5 1,2 13,3 

2017 6,1 10,4 15,1 20 20,8 22,5 16,4 8,5 2,3 13,5 

Середня 

багаторічна 

 

0,8 

 

8,4 

 

15,3 

 

18,5 

 

19,6 

 

18,9 

 

13,9 

 

8,1 

 

2,2 

 

11,7 

 

Кількість опадів знаходилася на рівні 20 мм, що на 29 мм менше за 

середньобагаторічну норму. Травень видався відносно теплим (температура повітря 

була вищою за середньобагаторічну на 0,6 °С та становила 15,8 °С), опадів випало 

52 мм, що незначно відрізняється від серньобагаторічної норми цього місяця. 

Червень був теплим, з недостатньою кількістю опадів. Дощі випадали 

нерівномірно (всього 13 мм опадів випало у третій декаді), що було на 48 мм менше 

норми. Середньодобова температура повітря досягала 20,4 °С або на 2,2 °С вище 

норми. У липні середньодобова температура повітря залишалася високою і 

становила 21,9 °С, що на 2,6 °С вище багаторічних показників. Опадів випало у 

1,5 раза менше середньобагаторічних показників. Найбільше їх спостерігали у 

третій декаді – майже 33 мм. У серпні температура повітря залишалася високою – 

22,6 °С, за дуже малої суми опадів 2,3 мм.  
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Вересень видався теплим, температура повітря досягала 17,8 °С, що на 3,9 °С 

більше норми. Слід зазначити, що тенденція до дефіциту вологи у вересні 

збереглася (була нижчою за середньобагаторічну норму на 21,5 мм та становила 

25,5), основна їх кількість (24 мм) випала в першій декаді. Жовтень був холодніший, 

у кінці третьої декади середньодобова температура стабільно опускалася до 

позначки нижче 5 °С. Кількість опадів суттєво не відрізнялася від 

середньобагаторічної норми. Проте найбільша їх кількість (понад 31 мм) випала у 

третій декаді. Припинення вегетації багаторічних трав відзначено в кінці листопада, 

коли середньодобові температури досягли позначки 4,7 °С. Кількість опадів була 

вищою за середньобагаторічні норми на 61 мм. Грудень виявився теплим та 

малосніжним. 

Кліматичні умови 2016 року відрізнялися від багаторічних показників. 

Упродовж січня утримувалася холодна та малосніжна погода. Середньомісячна 

температура повітря була на 0,1 °С більше за норму і становила - 5,6  °С за норми      

- 5,5 °С. У другій декаді січня випав сніг (близько 30 мм опадів). У лютому 

впродовж усього місяця середньодобова температура зберігалася вище нуля. 

Кількість опадів мало відрізнялася від норми – близько 60 мм (46 мм). 

У березні випало 35 мм опадів, які спостерігалися упродовж першої декади у 

вигляді мокрого снігу та дощу. Середньомісячна температура повітря становила       

4 °С, за максимальної температури до 12 °С. Поверхня ґрунту охолоджувалася до - 3 

– (- 6) °С. Зниження температури повітря на початку та в окремі дні уповільнювали 

або припиняли відновлення вегетації як озимих культур, так і багаторічних трав. У 

квітні середньодобова температура повітря стабільно підвищувалася та 

перевершувала 10 оС. Основна кількість опадів спостерігалася лише упродовж 

другої декади на рівні 60 мм. Травень видався теплим, середньодобова температура 

повітря була вища за норму на 0,3  °С і становила 15,5  °С. Найбільше опадів випало 

упродовж другої половини місяця (понад 130 мм). Середньодобова температура 

повітря червня виявилася вищою за норму і досягала 20,6 °С, опадів у червні майже 

не було. Проте основна їх частина випала упродовж першої і другої декад, за місяць 

загалом 15 мм (20 % від норми). У липні незначну кількість опадів фіксували 
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протягом усього місяця у загальному 50 % від норми (46 мм). Найспекотнішими 

виявилися друга і третя декади, із середньомісячною температурою повітря 22,4 °С, 

що на 15 % вище від норми. У серпні температура повітря стала трохи нижчою – 

21,1 °С за норми 18,6 °С. Найбільше опадів (22 із 28 мм) випало у середині місяця. 

За температурним режимом показники у вересні були дещо вищими від 

норми (на 2,2 °С). Забезпеченість вологою виявилася незначною (на початку місяця 

випало близько 6 мм опадів, або 12 % норми). За погодними умовами жовтень 

відрізнявся від багаторічних даних. Середньомісячна температура повітря у жовтні 

була дещо нижчою від норми – на рівні 6,5 °С. Але за кількістю опадів місяць 

відзначався надмірною зволоженістю – аж 300 % від норми, з яких найбільше 86 мм 

випало на початку місяця. У третій декаді жовтня середня температура повітря 

досягла межі нижче 5 оС, чим і завершився вегетаційний період досліджуваних 

культур.  

У листопаді спостерігалося зниження середньомісячної температури повітря 

до 4,2 °С із позначкою нижче нуля на кінець місяця. Сума опадів за цей місяць 

знаходилася в межах норми – 49 мм. У грудні температура повітря стабільно 

переходила 0 °С у бік зниження. Протягом усього місяця періодично випадав сніг, 

загалом на опади припадало склала 43 мм. 

Зима 2016–2017 років характеризувалася загалом теплою з незначною 

кількістю опадів погодою, хоча й спостерігалися періоди похолодань. Це стосується 

першої декади січня та лютого, коли середньодекадна температура повітря була 

нижче норми на 1,5 та 2,8 °С відповідно. 

Середня за сезон температура повітря перевершувала норму на 0,6 °С. 

Максимальна температура повітря за зимовий період підвищувалася до 7 °С тепла 

(24.01), мінімальна знижувалася до 17,3 °С морозу (3.02). Сніговий покрив за зимові 

місяці утворювався тричі, із найтривалішим періодом з 02.02 по 12.02. 

За зимовий період випало 112,2 мм опадів. Перехід середньодобової 

температури повітря через 0 °С відбувся 23.02. 

Весна 2017 року виявилася теплою, з незначною кількістю опадів. Середня за 

весняний період температура повітря знаходилася на рівні 10,5 °С, що вище норми 
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на 1,9 °С. Максимальних значень температура повітря досягала починаючи з 27 

травня – 24,3 °С. Мінімальна температура повітря знижувалася до 7,2 °С (08.03).  

Опадів за весняний період випало 75,3 мм за норми 141 мм. По місяцях опади 

розподілилися так: березень – 16,8 мм (43 % від норми), квітень – 25,8 мм (52 % від 

норми), травень – 32,7 мм (61 % від норми). Дати стійкого переходу температури 

повітря: через 5 °С – 12.03, через 10 °С – 13.04. 

Літо 2017 року було жарким і посушливим. Середня за сезон температура 

повітря становила 21,1 °С, що вище норми на 2,4 °С. Максимальна температура 

повітря підвищувалася до 34,5 °С (08.08.). Мінімальна температура повітря 

знижувалася до 10,7 °С (25.08.). Опадів за сезон випало 136 мм (59 % від норми), 

основна частина яких припадала на кінець липня та кінець серпня. 

 

2.3 Схема досліду та методика проведення досліджень  

 

Дослідження з вивчення формування продуктивності одно видових посівів 

буркуну білого та його травосумішок з однорічними злаковими культурами 

проводилися за методиками, встановленими стосовно проведення наукових 

досліджень з кормовими культурами. 

У 2015 році було закладено трьохфакторний польовий дослід. Площа 

посівної ділянки – 50 м2, облікової – 25 м2. Повторення – чотириразове, розміщення 

ділянок – систематичне. 

Схема досліду: 

Фактор А – травосумішки: 

1 – буркун білий (контроль); 

2 – буркун білий + кукурудза; 

3 – буркун білий + просо; 

4 – буркун білий + суданська трава; 

5 – буркун білий + сорго. 

Фактор В – норма висіву буркуну білого: 

1 – 16 кг/га (8,8 млн шт./га) (контроль); 
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2 – 18 кг/га (9,9 млн шт./га); 

3 – 20 кг/га (11 млн шт./га); 

4 – 22 кг/га (12,1 млн шт./га). 

Фактор С – удобрення: 

1 – без добрив (контроль); 

2 – N45P45K45; 

3 – N60P60K60; 

4 – N60P90K90. 

У досліді висівали такі сорти: буркун білий дворічний сорту Еней, кукурудза 

гібриду Кадр 267 МВ, просо сорту Козацьке, суданська трава сорту Білявка, сорго 

гібриду Довіста. Норма висіву злакового компоненту становила 70 % від повної: 

кукурудза – 60 тис. (20 кг/га); просо – 2,25 млн (20 кг/га); сорго – 0,375 млн 

(15 кг/га); суданська трава – 1,5 млн схожих насінин на 1 га (15 кг/га).  

Мінеральні добрива використовували у формі аміачної селітри (34,5 %), 

простого суперфосфату (19,5 %) та хлористого калію (56 %). Фосфорно-калійні 

добрива вносили восени під основний обробіток ґрунту, азотні – весною під 

передпосівну культивацію рівними частинами.  

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин виконували за 

методикою «Основи наукових досліджень в агрономії» [174]. 

Висоту рослин визначали мірною лінійкою від поверхні грунту до верхівки 

головного стебла 10 рослин на двох несуміжних повтореннях [166]. 

Щільність травостоїв визначали на фіксованих ділянках за повних сходів та у 

фазі повної стиглості [166]. 

Наростання зеленої маси і накопичення сухої речовини визначали за фазами 

вегетації шляхом відбирання рослин на двох погоних метрах із наступним 

зважуванням та перерахунком на один гектар. Вміст сухої речовини розраховували, 

висушуючи зразки в сушильній шафі при температурі 105 0С до постійної ваги. 

Оцінку фотосинтетичної діяльності проводили методом сканування. З цією 

метою застосовували програму «Areas», розроблену в Самарській ДСГА. Листки 

буркуну відділяли від рослини, вкладали у прозорий файл з наклеєним на ньому 
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квадратом для калібрування площею 25 см2 та сканували за допомогою 

планшетного сканера в чорно-білому режимі з розширенням 75 точок на дюйм. Далі 

отримане зображення відкривали в програмі «Areas», в якій за допомогою 

вбудованих інструментів аналізу визначали площу сканованого листка [233]. 

Фотосинтетичний потенціал та чисту продуктивність фотосинтезу визначали 

за А. А. Ничипоровичем [183]. 

Структуру врожаю визначали за методом відбору пробних снопів із трьох 

повторень [186].  

Урожайність розраховували суцільним способом (зважуванням урожаю з усієї 

ділянки) [166]. 

Вміст протеїну, жиру, клітковини та золи – застосовували метод спектрометрії 

із використанням інфрачервоного аналізатора NIP Scanner model 4250 з 

комп’ютерним забезпеченням. Вміст БЕР визначали як різницю між загальним 

вмістом органічної речовини та вмістом сирого протеїну, жиру, клітковини, золи 

[101]. Перерахунок в кормові одиниці та перетравний протеїн проводився за 

методикою М. Ф. Томме на основі даних хімічного складу кормів [254]. 

Економічну оцінку вирощування визначали за розрахунковим методом із 

використанням технологічної карти за цінами, які склалися на жовтень 2018 року 

[247]. Для її складання використовували сучасні розробки ННЦ «Інститут аграрної 

економіки», зокрема «Методичні положення та норми продуктивності  і витрати 

палива на обробіток грунту» (2010) [167]; «Методичні положення та норми 

продуктивності і витрати палива на сівбі, садінні та догляді за посівами» (2010) 

[168]; «Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива при 

внесенні добрив на захисті сільськогосподарських культур (2009) [169]; «Методичні 

положення та норми продуктивності і витрати палива при збиранні 

сільськогосподарських культур» (2010) [170]. 

Енергетичну ефективність агрозаходів визначали за методикою 

О.К. Медведовського та П. І. Іваненка [162]. Вираховували енергетичну цінність 

зеленої маси, витрати енергії на вирощування того чи іншого варіанта сумішки, 

енергетичний коефіцієнт, коефіцієнт енергетичної ефективності. 
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Математичну обробку результатів досліджень виконували методом 

дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізу на персональному комп’ютері із 

використанням комп’ютерних програм Exel, «Statistica-6». 

Основну характеристику досліджуваних сортів культур наведено нижче. 

Сорт буркуну білого дворічного Еней. Сорт виведений шляхом групового 

відбору з місцевої популяції. У Вінницькій області. Висота рослини 140–150 см з 

прямостоячим кущем. Стебло має середню грубість. Під час весняного відростання 

розетка пагонів стелиться. Листки зелені, середні за величиною, з м’якими 

ланцетоподібними прилистками, опушення відсутнє. Суцвіття – китиця, розміщена в 

пазусі, пухка, має веретеноподібну форму. Квітки білого кольору. Плід – зморщений 

біб з однією або двома насінинами середнього розміру та яйцеподібної форми, що 

мають жовтий колір. Маса 1000 насінин 2,0–2,2 г. Даний сорт забезпечує 

урожайність, т/га: сухої речовини в зеленій масі – 6,2–9,7, насіння – 0,6. За хімічним 

складом частка білка в сухій речовині зеленої маси 14,2–18,0 та клітковини – 38,0–

42,0 %. Має високу стійкість до пошкодження шкідниками та хворобами. 

Гібрид кукурудзи Кадр 267 МВ. Оригінатор – Інститут сільського господарства 

степової зони НААН. У Державному реєстрі сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2001 р. 

Середньоранній (ФАО – 260), простий модифікований. Верхівка першого 

листка має або загострену, або округлу форму (може мати перехідний характер). 

Піхва першого листка має помірне антоціанове забарвлення. Гібрид 

характеризується середнім кутом між стеблом та листковою пластинкою. Повітряні 

корені стебла мають слабке антоціанове забарвлення. Середній час повного цвітіння 

– середній. Колосові луски мають слабке антоціанове забарвлення, а щільність 

волоті рослини – середня. Гібрид має малу кількість середніх за довжиною бічних 

гілочок, що на нижній третині волоті мають пряме положення. З них первинні бічні 

гілочки в незначній кількості. Волоть уздовж головної вісі має середню довжину. 

«Шовк» має антоціанове забарвлення та середній за часом появи. 
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Рослина 220–230 см у висоту, слабо кущиться, високостійка до вилягання та 

ламкості стебла. Листків на головному стеблі 16, висота прикріплення качана        

80–90 см. 

Пластинки листка верхнього качана має середню ширину, а довжина ніжки 

качана – середня. Качан конусно-циліндричної форми та має середню довжину, 

малу кількість зернових рядів. Зернинки зубового типу, з верхівкою жовтого, а 

низом оранжевого кольору та сильним забарвленням лусок стрижня. Урожайність 

по грунтово-кліматичним зонам України, ц/га: Степова – 72,3, Лісостепова – 99,4, 

Полісся – 93,5, приріст становить 7,8–13,7 ц/га. Стійкість до несприятливих умов, 

балів: засуха 8,5–9, вилягання 8,6–8,8, пузирчаста сажка – 9,0.  

Просо сорт Козацьке. Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні – 2011. Оригінатор – Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва НААН. Рекомендовані зони вирощування Степ, Лісостеп, Полісся. 

Створений методом хімічного мутагенезу шляхом обробки сорту Благодатне   

0,0125 %-м розчином нітрозоетилсечовини. Різновид aureum. Тривалість 

вегетаційного періоду 98–109 днів. Маса 1000 зернин 8,0 г. Сорт стійкий до 

вилягання, осипання зерна. Ураження меланозом від 1 до 4 %. Стійкий до 

поширених на території України рас сажки. Сорт характеризується високими 

технологічними показниками зерна і крупи: вихід крупи 82,9 %, плівчастість 16,2 %, 

крупа яскраво-жовтого кольору, оцінка каші 4,8 бала. Вирізняється високою 

врожайністю. Гарантований приріст урожаю на сортодільницях України – від 0,18 

до 0,6 т/га. 

Суданська трава сорт Білявка. Оригінатор – Генічеська дослідна станція 

ІСГСЗ НААН України. Сорт зареєстрований в Державному реєстрі з 2008 року. 

Сорт середньостиглий. Основні зони для вирощування: у Степовій, Лісостеповій та 

Поліссі. Середньостиглий, посухостійкий. Рекомендоване використання в 

кормовиробництві на сіно та зелений корм. Висота рослин залежно від укосу 

коливається в межах 130–170 та 90–100 см. Облисненість листя близько 34 %. 

Колеоптиль паростка має помірне антоціанове забарвлення. Рослина має середню 

кількість листків та пагонів, із розлогим габітусом. Сорт характеризується низькою 



 63 

 

 

 

висотою, середньою товщиною стебла (0,92–1,3 см) та середньою листковою 

поверхнею. Перед першим укосом в середньому виростає 3,1 пагонів на рослину, 

перед другим – 3,8.  

Волоть рослини має гарну пилкоутворювальну здатність, яскраво-золотистого 

кольору та досить розлога, 25–30 см в довжину. 

Суцвіття має напівстиснуту форму, нещільне й продовгувате. Колоски мають 

значне опушення та овальну форму зі світло-коричневими зернівками, котрі вкриті 

колосовими лусочками. 

Період вегетації становить 110–115 діб. Середня тривалість вегетації перед 

першим укосом складає 60 діб, другого – 35–40 після скошування перший раз.  

Маса 1000 насінин – 17–21,5 г. 

Стійкість сорту до вилягання,осипання, посухи та ураження основними 

хворобами, характерними для даної культури досить висока та становить 9 балів. 

Середня врожайність, т/га: зелена маса – 19–47, насіння – 1,4–2,2. 

Сорго гібрид Довіста. Оригінатор – Синельниківська СДС Інституту 

зернового господарства НААН. Напрям використання – кормовий. Середньопізній, з 

вегетаційним періодом 120–130 діб.  

Рослини сорту характеризуються раннім строком викидання волоті, низькою 

висотою на період викидання, на час дозрівання – середньою довжиною і стеблом 

середньої товщини. Стебло із сильним антоціановим забарвленням колеоптиля і 

пазухи першого листка. Листок у фазі 5-го листка має слабке або відсутнє 

антоціанове забарвлення листкової пластинки і помірним зеленим забарвленням 

перед викиданням волоті. Прапорцевий листок має помірне знебарвлення середньої 

жилки. Суцвіття – симетрична, щільна в кінці цвітіння та на початок дозрівання 

довга волоть. Квітка з квітконосом – продовгувата. Ость нижньої квіткової луски 

розвинена помірно. В період цвітіння колосків луска має середню довжину та 

жовто-зелений колір з антоціановим відтінком. Опушення незначне або зовсім 

відсутнє, проте на період дозрівання змінює колір на червоний на час дозрівання 

стає темно-червоним. 
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На період збирання зернівка має світло-коричневий колір та еліптичну форму. 

Зародок середнього розміру. Ендосперм зернівки на 75 % крохмалистий із білим 

забарвленням. Маса 1000 насінин – середня. Максимальна висота рослин 120 см. 

Урожайність зеленої маси становить 75–90 т/га, сухої речовини – 15–17 т/га. Вміст 

цукру в соку – 12,8–15,6 %. 

Гібрид достатньо стійкий до несприятливих умов. Ураження хворобами 

незначне. 

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Агрокліматичні ресурси Правобережного Лісостепу України за 

показниками природної родючості і умовами забезпечення вологою, тепловим і 

світловим режимами сприятливі для реалізації потенціалу продуктивності 

одновидових посівів буркуну білого та його травосумішок. 

2. Ґрунтово-кліматичні умови ВП «АДС» НУБіП України є типовими для 

умов Правобережного Лісостепу та сприятливими для вирощування буркуну білого 

як в одновидовому посіві, так і в травосумішках. Кліматичні умови, які складалися у 

період проведення досліджень, дозволили всебічно та об’єктивно оцінити 

досліджувані культури, підібрати оптимальні норми висіву буркуну білого та дози 

мінерального живлення для формуванням комплексу господарсько-цінних ознак, 

адаптивних властивостей, показників продуктивності та якості корму. 

3. Схема досліду і методика досліджень відповідають робочим гіпотезам: 

програмою досліджень передбачена достатня кількість обліків, спостережень та 

аналізів, які дозволять глибоко і всебічно розкрити суть дії досліджуваних факторів. 

4. Статистичний аналіз, який був використаний для обробки 

експериментальних даних, дає можливість отримати об’єктивний характер 

залежностей, зробити достовірні висновки і надати дієві рекомендації виробництву. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ БУРКУНУ БІЛОГО В 

ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ  

 

3.1. Фенологічні спостереження за рослинами буркуну білого в 

одновидових та сумісних посівах  

 

Основна передумова створення сумісних посівів – сівба високопродуктивних 

компонентів, здатних за різних метеорологічних умов, що коливаються з кожним 

роком, забезпечувати стале виробництво високопоживних кормів. 

Із сумісних посівів, які складаються з кількох видів трав, як правило, 

одержують вищі і сталі врожаї зеленої маси протягом усього періоду використання. 

Вони довговічніші, а кормам із них притаманна вища якість [274]. 

Ріст і розвиток різних видів рослин за сумісного вирощування визначаються 

поєднанням зовнішніх і внутрішніх умов навколишнього середовища, що 

відображаються у створенні специфічного мікроклімату, який формується всередині 

ценозу. Завдяки ярусному розміщенню кормових культур раціональніше 

використовується сонячна енергія, що у подальшому відображається на ростових 

процесах упродовж вегетаційного періоду [196]. 

За одержаними результатами, строки настання фенологічних фаз росту і 

розвитку буркуну білого та однорічних злакових компонентів у сумісних посівах 

залежали як від досліджуваних факторів, так і від погодних умов за роки досліджень 

(табл. 3.1, 3.2).  

Дату сівби буркуну білого і злакових культур визначали відповідно до їх 

біологічних особливостей, а саме, оптимального температурного режиму грунту    

[57, 30, 55, 238]. Висівали усі компоненти сумісного вирощування в один день.  
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                                                                                                                                                                                 Таблиця 3.1 

Календарні дати сівби та настання основних фаз росту і розвитку рослин буркуну білого, норма висіву 16 кг/га, 

середнє за 2015-2017 рр. 

 

 

Травосуміші Рік сівба 

сходи - 

весняне 

відростання 

гілкування 

бутонізація 

(перший 

укіс) 

 

другий укіс 

 

припинення 

осінньої 

вегетації 

Буркун білий 

2015 29.04 21.05 18.06 11.08 - 22.11 

2016 - 27.03 11.05 08.07 12.09 - 

2017 27.04 17.05 15.06 4.08 - 15.11 

Буркун білий + 

кукурудза 

2015 29.04 21.05 20.06 15.08 - 22.11 

2016 - 27.03 12.05 11.07 16.09 - 

2017 27.04 17.05 15.06 5.08 - 15.11 

Буркун білий + 

просо 

2015 29.04 21.05 20.06 16.08 - 22.11 

2016 - 27.03 14.05 15.07 20.09 - 

2017 27.04 17.05 18.06 6.06 - 15.11 

Буркун білий + 

сорго 

2015 29.04 21.05 20.06 18.08 - 22.11 

2016 - 27.03 13.05 15.07 18.09 - 

2017 27.04 17.05 18.06 06.06 - 15.11 

Буркун білий + 

суданська трава 

2015 29.04 21.05 20.06 15.08 - 22.11 

2016 - 27.03 16.05 13.07 17.09 - 

2017 27.04 17.05 18.06 5.06 - 15.11 
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                                                                                                                                                                                  Таблиця 3.2 

Фенологічні спостереження та тривалість вегетаційного періоду за вирощування буркуну білого в одновидових 

та сумісних посівах, норма висіву 16 кг/га, середнє за 2015-1017 рр., діб 

  

 

Травосуміші Рік 

сівба – сходи 

(весняне 

відновлення 

вегетації) 

сходи 

(весняне 

відновлення 

вегетації) –

гілкування 

гілкування – 

укіс 

укіс – 

припинення 

осінньої 

вегетації-другий 

укіс 

тривалість 

вегетаційного 

періоду 

Буркун білий 

2015 22 27 54 103 184 

2016 - 46 58 66 170 

2017 20 29 50 103 182 

Буркун білий + 

кукурудза 

2015 22 29 56 99 184 

2016 - 47 60 67 174 

2017 20 29 51 102 182 

Буркун білий + просо 

2015 22 29 57 98 184 

2016 - 49 62 67 178 

2017 20 32 52 101 182 

Буркун білий + сорго 

2015 22 29 59 96 184 

2016 - 48 64 66 178 

2017 20 32 52 101 182 

Буркун білий + 

суданська трава 

2015 22 29 56 99 184 

2016 - 51 58 66 175 

2017 20 32 51 102 182 
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Сівбу розпочинали 29 та 27 квітня. Однорічні злакові культури сіяли в той же 

день після буркуну білого в міжряддя. 

Впливу компонентів на затримання сходів бобової культури не спостерігали. 

Сходи буркуну білого як на одновидовому посіві, так і в сумішках з однорічними 

злаковими культурами з’являлися одночасно на всіх варіантах у середньому за роки 

досліджень протягом 20–22 діб – з 17 по 21 травня.  

Рослини буркуну за сумісного вирощування виявляли різну реакцію на 

використання факторів життя. Так, період сходи – гілкування на варіанті 

одновидового посіву буркуну білого тривав 27–29 діб, сама фаза гілкування 

наставала в період з 15 по 18 червня, залежно від року дослідження. На варіантах 

досліду зі злаковими компонентами цей період був довшим – у загальному 29–32 

доби. Таке подовження фази гілкування буркуну свідчить про конкурування бобової 

культури зі злаковим компонентом за вологу. Як відомо, на початку росту і розвитку 

культура характеризується низькою конкурентоспроможністю у фітоценозах з 

іншими вищими рослинами. Це пояснюється її біологічною особливістю до 

повільного формування надземної маси і швидкого росту кореневої системи, тодя як 

злакові культури, навпаки, за сприятливих умов відзначаються інтенсивним ростом 

і, відповідно, потребують достатнього живлення. 

Настання укісної стиглості буркуном білим в одновидовому і сумісних 

посівах у перший рік вегетації відрізнявся залежно від досліджуваних факторів. Час 

скошування визначали при досягненні буркуном укісної стиглості (за наявності 

близько чотирьох бруньок відростання в нижніх пазухах листків рослини, 

достатнього накопичення вуглеводів у корені культури) [118, 26], та укісної 

стиглості злакових компонентів на зелений корм. В одновидовому посіві за норми 

висіву 16 кг/га цей період тривав у середньому 50–54 доби та наставав з 4 по 11 

серпня. На варіанті сумісного посіву з кукурудзою він становив 51–56 діб та, 

залежно від року досліджень, наставав з 5 по 15 серпня. Вирощування буркуну у 

сумішці з просом дещо подовжило згаданий період (52–57 діб), укісну стиглість при 

цьому спостерігали, відповідно з 6 по 16 серпня. Сумісне вирощування бобової 



 69 

 

 

 

культури із сорго подовжило період на 2–5 діб, порівняно з контролем, за дати 

настання  в межах 6–18 серпня. Укісна стиглість сумісного посіву буркуну із 

суданською травою наставала, як і на варіанті з кукурудзою, з 5 по 15 серпня.  

Таке затримання настання укісної стиглості, порівняно з контролем, в першу 

чергу пояснюється загущенням ценозів злаковим компонентом і, відповідно, 

подовженням розвитку бобової культури. 

Припинення вегетації буркуну білого першого року вегетації відзначалося з 

15 по 22 листопада, залежно від року спостережень. На варіанті одновидового 

посіву буркуну білого тривалість від скошування до припинення вегетації 

коливалася в межах 80–103 діб. На ділянці сумісного вирощування з кукурудзою 

цей період становив 79–99 діб, із просом – 77–98, із сорго – 75–96, із суданською 

травою – 79–99 діб.  

Повна тривалість вегетаційного періоду буркуну білого як в одновидових, 

так і сумісних посівах знаходилася в межах 182–184 діб. 

У дослідженнях, проведених на базі Вінницького аграрного університету 

щодо росту та розвитку бобових багаторічних трав, буркун білий розпочав своє 

весняне відростання за середньодобової температури 5 ºС, що на 4 та 1 добу пізніше 

за еспарцет та конюшину (які відростали відповідно при 3,8 та 4,1 ºС). Люцерна і 

козлятник при цьому розпочали весняне відростання за температури 6 ºС (на 3 доби 

пізніше) [252].  

На всіх варіантах досліду на другий рік вегетації буркуну білого в 2016 році 

відростання відбувалося одночасно та інтенсивно і розпочалося з 27 березня, за 

періоду відносного спокою 125 діб. 

Оскільки буркун білий на другий рік вегетації відзначається інтенсивним 

ростом на всіх етапах вегетації, всівати злакові культури необхідно в максимально 

ранні строки, допустимі для згаданих культур, а саме, коли грунт на глибині 10 см 

стабільно прогріється до температури 10–12 ºС [57, 30, 296]. У проведеному досліді 

всівання було здійснено 22 квітня. В цей час рослини буркуну білого активно 

вегетували 27 діб. Гілкування буркуну білого в одновидовому посіві активно 
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розпочалося на 46 добу після відновлення вегетації, на посівах з кукурудзою та 

сорго – на 47–48, із просом та суданською травою – на 49–51 добу. Таке подовження 

міжфазного періоду весняне відростання – гілкування пояснюється певним 

ослабленням буркуну за сумісного вирощування, внаслідок міжвидового 

конкурування у перший рік вегетації. 

Всівання злакового компонента весною на другий рік вегетації ніяким чином 

не вплинуло на протяжність цього періоду, адже культури перебували на 

початкових етапах свого росту і розвитку. Тобто, вони використовували незначну 

частку елементів живлення і в результаті не зазнавали конкуруючого впливу.  

Перший укіс досліджуваних посівів, залежно від досліджуваних факторів, 

відбувся у період з 8 по 15 липня. Звідси, період від гілкування до бутонізації 

(першого укосу) тривав на варіантах одновидового посіву та сумісного із 

суданською травою 58 діб. За цей період близько 75 % рослини буркуну 

знаходилися у фазі бутонізації. Згаданий період на варіантах сумісного 

вирощування з кукурудзою, просом та сорго тривав 60, 62 та 64 доби відповідно. 

Таке подовження цього періоду пояснюється загущенням посівів при сумісному 

вирощуванні, що, у свою чергу, впливає на тривалість росту і розвитку бобової 

культури.  

Другий укіс уже звільнених від злакового компонента посівів буркуну у фазу 

бутонізації проводили в період з 12 по 20 вересня. Першим скошували одновидові 

посіви буркуну. Сумішку буркуну з кукурудзою збирали на 4 доби пізніше, з просом 

– на 8, сорго – 6, суданською травою – 5 діб. Тривалість між першим та другим 

укосами на всіх варіантах залежно від досліджуваних факторів знаходилася в межах 

66–67 діб.  

Тривалість усього вегетаційного періоду другого року вегетації буркуну 

білого як в одновидових, так і сумісних посівах коливалася залежно від видового 

складу, норми висіву бобової культури та погодних умов. Так, на варіанті 

одновидового посіву він тривав 170 діб, на посіві з кукурудзою – 174, із просом та 

сорго – 178, із суданською травою – 175 діб. 
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Тривалість міжфазних та вегетаційного періоду в цілому злакових 

компонентів (кукурудзи, проса, сорго, суданської трави) у сумісному вирощуванні з 

буркуном білим, різнилася за роками досліджень, роком вегетації буркуну білого, а 

також залежно від виду компонента (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Фенологічні спостереження та тривалість вегетаційного періоду злакових 

культур у сумісних посівах, норма висіву 16 кг/га, середнє за 2015–1017 рр., діб 

 

Початок вегетаційного періоду у 2015 році відзначився поступовим 

підвищенням температури та помірною кількістю опадів, тоді як літом – високими 

середньодобовими температурами та невеликою кількістю опадів. Початок 2016 

року видався дещо холоднішим внаслідок випадання великої кількісті опадів, 

 

Рік 

 

Повні 

сходи 

Міжфазні періоди 

повні 

сходи –

кущіння 

кущіння–

вихід у 

трубку 

вихід в 

трубку – 

викидання 

волоті 

викидання 

волотей – 

цвітіння 

цвітіння –

скошування 

на корм 

Кукурудза  

2015 10 18 26 15 9 25 

2016 15 18 33 21 13 10 

2017 16 25 33 18 10 - 

Середнє 14 20 31 18 11 12 

Просо  

2015 14 23 15 18 12 21 

2016 17 27 18 18 18 12 

2017 19 27 18 17 13 7 

Середнє 17 26 17 18 14 13 

Сорго  

2015 12 20 23 36 7 5 

2016 15 25 26 38 6 - 

2017 15 25 27 40 - - 

Середнє 14 23 25 38 5 3 

Суданська трава  

2015 12 22 25 26 5 13 

2016 15 26 29 32 7 1 

2017 17 28 28 32 - - 

Середнє 15 25 27 30 4 5 
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особливо в першій половині травня, що спричинило певне уповільнення початкових 

етапів росту і розвитку злакових культур. Літо виявилося посушливим. Весна 2017 

року була пізньою та прохолодною, що мало гальмуючий вплив на початкових 

етапах росту і розвитку злакових культур. 

Період сівба – сходи у середньому тривав 10–19 діб. Найменшим він був на 

варіанті з кукурудзою – 10–16, а найдовшим у проса – 14–19 діб. Сорго та суданська 

трава сходили 12–17 діб.  

Міжфазний період сходи – кущіння злакового компонента найдовшим 

виявився у проса, сорго та суданської трави – у середньому 20–28 діб, порівняно з 

кукурудзою (18–25 діб).  

Кущіння – вихід у трубку на варіанті з кукурудзою залежно від року 

досліджень був найтривалішим – загалом 26–33 доби, тоді як найменшим він 

виявився на варіанті з просом – 15–18 діб. На варіантах із сорго та суданською 

травою період тривав 23–27 та 25–29 діб. 

Вихід у трубку – викидання волоті у кукурудзи тривав 15–21 добу, проса – 

17–18, сорго – 36–40, суданської трави – 26–32 доби.  

Найдовший період викидання волоті – цвітіння спостерігали на варіанті із 

просом – 12–18 діб. У кукурудзи він тривав 9–13 діб, сорго – 6–7 та у суданської 

трави – 5–7 діб. 

Також варто зазначити, що в 2017 році скошування суданської трави та сорго 

проводили до настання цвітіння, через укісну стиглість бобового компонента. 

Як відомо з літературних джерел, найвищу поживну цінність при скошуванні 

на зелений корм кукурудза має у фазу викидання волоті. У проведеному досліді 

після настання згаданої фази пройшло в середньому 10–34 доби. Стосовно проса та 

сорго, то їх поживна цінність найвища при скошуванні за 1–2 тижні до викидання 

волоті. У проведеному досліді посіви скошували через 20–33 діб після викидання 

волоті просом та 6–12 діб сорго. Суданську траву рекомендовано скошувати на 

початку викидання волоті. У досліді скошування розпочали через 8–18 діб після 

настання цієї фази [146, 221, 220]. 
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3.2 Видовий склад посівів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами  

 

Стабільний розвиток сільського господарства України неможливий без 

відродження ефективного тваринництва як однієї зі складових галузей продовольчої 

безпеки для держави. Нині за рівнем споживання тваринницької продукції Україна 

значно поступається перед розвиненими країнами й імпортує значні їх обсяги. 

Значне зниження поголів’я ВРХ та виробництва молока як у фермерських 

господарствах, де виробляється близько 80 % продукції, так і в громадському 

секторі. Така ситуація стала наслідком комплексного впливу ряду соціально-

економічних факторів, серед яких слід виокремити і недостатньо ефективну 

технологію під час годівлі тварин. Зокрема, незбалансовані раціони та низька частка 

концентрованих кормів у їхньому складі обмежують генетичний потенціал 

сільськогосподарських тварин. Із цих причин продуктивність дійних корів в країні  

нижча, порівняно з країнами із розвиненим тваринництвом [200]. 

У свою чергу, однією з найбільш важливих питань інтенсивного 

тваринництва є білковий дефіцит, знижує продуктивність сільськогосподарських 

тварин та спричинює використання кормів не в повному обсязі. Тільки за нестачі 

20–25 % білка при годівлі збільшує перевитрату кормів майже в півтора раза і 

собівартість продукції підвищується [226]. Разом із тим бобові культури, як основне 

джерело білка в кормах, малозабезпечені вуглеводами, на які багаті злаки. Звідси 

науковці рекомендують висівати змішані посіви, які б містили злаково-бобові 

компоненти [35, 202]. 

У комплексі технологічних прийомів створення та ефективного 

використання польових і лучних агрофітоценозів ключове місце посідає правильний 

підбір компонентів травосумішок, удобрення та підготовка насіння до сівби, від 

яких залежить формування травостою. Ботанічний і видовий склад виявляють 

першочерговий вплив на врожайність, кормову цінність посівів. Ботанічний склад 

травостою – важливий показник якості корму, його біологічної повноцінності та 
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стійкості врожаю такого. Як встановлено дослідниками [33, 52, 161], ботанічний 

склад травостою залежить від багатьох чинників: агротехнічних, кліматичних, 

біологічних особливостей культур і т. п. Він виступає показником, за яким часто 

оцінюють якість корму, його біологічну повноцінність і довговічність. Ботанічний 

склад травостою також підтверджує здатність культурних рослин боротися з 

небажаними видами, бур’янами. Це основний показник, що свідчить про ріст ценозу 

загалом та його окремих компонентів, зокрема відображає кількісний склад, 

збереження видів та їх довголіття на луках і пасовищах, трансформацію травостоїв 

залежно від технологічних елементів [210]. 

Серед інших найдієвішими факторами, на які реагують рослини складного 

фітоценозу, є кількість доступних для них макро- і мікроелементів, частота 

скошування, режим вологості ґрунту та комплекс погодних умов під час 

вегетації [202]. 

Під впливом мінеральних добрив у травостоях відбуваються значні зміни в 

ботаніко-господарському та видовому складі. Так, за систематичного внесення 

фосфорно-калійних добрив в урожаї лучних травостоїв зростає частка бобових і 

зменшується відповідно кількість злаків та різнотрав’я. Застосування азотних і 

повного мінерального удобрення сприяє збільшенню кількості злаків і зменшенню 

бобових [151,105,143,286]. 

Проведені спостереження показали, що ріст і розвиток буркуну білого за 

роки досліджень в травосумішках перебігав інтенсивно. На буркун (див. табл. 3.2, 

додатки Б. 1–3) у сумішках із кукурудзою, просом, суданською травою та сорго в 

середньому за три роки припадало 61,1–76,6 %, тоді як на злаковий компонент 23,4–

38,9 %, що вказує на домінуюче положення бобової культури. Також відзначена 

тенденція збільшення частки буркуну білого залежно від норми висіву на всіх 

варіантах досліду. Найзначніше це виражено у варіанті сумісного посіву з просом. 

Так, при збільшенні норми до 22 кг/га (порівнюючи з контролем 16 кг/га) частка 

буркуну білого помітно підвищувалася (на 3,4–3,8 %).  
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Встановлено, що на видовий склад сумісних посівів у період вегетації 

впливали фони мінерального живлення. За результатами дослідження, видовий 

склад сумісного посіву змінювався з підвищенням доз добрив (табл. 3.4; дод. В. 1–

3). Порівнюючи з контролем (без добрив), помітна тенденція збільшення 

присутності злаків на варіантах удобрення N45P45K45 та N60P60K60. Так, на варіантах 

буркуну білого з кукурудзою, просом, суданською травою та сорго порівнюючи з 

контролем, без добрив ця різниця становила 0,3–0,9; 0,8–1,2; 0,5–0,7 та 0,4–0,9 %.  

У разі збільшення фосфорно-калійних добрив (варіант N60P90K90), 

порівнюючи з контролем відчувався помітний позитивний вплив на ріст і розвиток 

буркуну білого та, відповідно, збільшення присутності в сумішці останнього. Проте 

присутність бобового компонента за максимального удобрення знаходилася в межах 

похибки, а отже, не мала істотного впливу на ботанічний склад травосумішок. На 

варіантах із кукурудзою, просом, суданською травою та сорго одержана різниця 

була такою: 0,1–0,6; 0,1–0,6; 0,1–0,8 та 0,2–0,5 %.  

Таблиця 3.4  

Видовий склад сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами, середнє за 2015–2017 рр., % 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 

(контроль) 

злаки без добрив 

(контроль)  

- - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N45P45K45 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P60K60 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P90K90 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

Буркун білий 

+ кукурудза 

злаки без добрив  25,7 25,4 24,8 23,8 

бобові 74,3 74,6 75,2 76,2 

злаки N45P45K45 26,4 25,3 25,3 24,4 

бобові 73,6 74,7 74,7 75,6 

злаки N60P60K60 26,6 25,8 25,3 24,9 

бобові 73,4 74,2 74,7 75,1 

злаки N60P90K90 26,0 25,3 24,1 23,4 

бобові 74,0 74,7 75,9 76,6 
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Продовження табл. 3.4 

 

У середньому за три роки досліджень найбільшою мірою наближеною до 

оптимального (50/50 %) співвідношення бобового та злакового компонентів була 

сумішка буркуну білого з суданською травою. Так, за норми висіву буркуну білого 

16 кг/га та удобрення N60P60K60 частка суданки становила 33,9 %, порівнюючи з 

найнижчим показником у варіанті з кукурудзою – 23,4 %. У варіантах із просом та 

сорго, за аналогічних норм висіву та удобрення, їх присутність була на рівні 31,3 та 

26,9 %. 

У перший рік вегетації частка буркуну білого, як домінуючого компонента, 

знаходилася в межах 55,7–70,7 %. Найбільшу його частку визначено на сумісних 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 

+ просо 

злаки без добрив 30,1 29,6 27,3 26,7 

бобові 69,9 70,4 72,7 73,3 

злаки N45P45K45 31,1 30,4 28,2 27,5 

бобові 68,9 69,6 71,8 72,5 

злаки N60P60K60 31,3 30,7 28,5 27,8 

бобові 68,7 69,3 71,5 72,2 

злаки N60P90K90 30,7 30,0 27,4 26,9 

бобові 69,3 70,0 72,6 73,1 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

злаки без добрив 33,9 33,4 32,3 31,8 

бобові 66,1 66,6 67,7 68,2 

злаки N45P45K45 

 

34,4 33,9 33,0 32,6 

бобові 65,6 66,1 67,0 67,4 

злаки N60P60K60 

 

34,6 34,2 33,8 33,4 

бобові 65,4 65,8 66,2 66,6 

злаки N60P90K90 33,9 33,5 32,9 32,6 

бобові 66,1 66,5 67,1 67,4 

Буркун білий 

+ сорго 

злаки без добрив 26,0 25,1 24,3 23,9 

бобові 74,0 74,9 75,7 76,1 

злаки N45P45K45 26,7 25,8 24,9 24,3 

бобові 73,3 74,2 75,1 75,7 

злаки N60P60K60 26,9 26,1 25,1 24,9 

бобові 73,1 73,9 74,9 75,1 

злаки N60P90K90 26,2 25,5 24,8 24,2 

бобові 73,8 74,5 75,2 75,8 

НІР05  

 
для травосумішей – 1,5; для удобрення – 1,1; 

для норм висіву – 1,1; загальна – 3,3. 
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посівах із кукурудзою – 65,9–70,7 % та просом – 59,8–66,9 %, тоді як при 

вирощувані із суданською травою та сорго – на рівні 55,7–58,4 та 65,9–69,9 %. 

Підвищення норми висіву прямо пропорційно впливало на присутність 

бобового компонента в сумішці. Так, при збільшені норми висіву від 16 до 22 кг/га 

найвищою різниця виявилася на варіанті сумісного посіву з просом – 5,1–5,6 %. У 

свою чергу при збільшені норми висіву зменшувалася присутність злакового 

компонента, що є наслідком певного пригнічення культур через загущення посіву. В 

кукурудзи це зниження спостерігали на рівні 1,9–2,5 %, у проса – 5,1–5,6, суданської 

трави – 1,4–2,1 та сорго – 2,5–3 %. 

Також вивчено вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток обох 

компонентів у сумісному посіві. Особливо це виражено на злаковому компоненті. 

Так, за підвищення рівня удобрення до N60P60K60 у середньому частка злакового 

компонента збільшувалася на 0,6–1,6 %. У середньому за три роки досліджень 

найбільше наближеним до оптимального (50/50 %) співвідношення бобового та 

злакового компонентів була сумішка буркуну білого з суданською травою. Так, за 

норми висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення N60P60K60 частина суданки 

становила 33,9 %, порівняно з найнижчим показником у варіанті з кукурудзою – 

23,4 %. У варіантах із просом удобрення до N60P90K90 позитивно впливало на 

бобовий компонент. Порівнюючи з варіантами N60P60K60, його частка була більшою, 

проте незначно відрізнялася від варіанта без добрив (на 0,1–0,9 %). 

На другий рік вегетації буркуну білого частка присутності останнього в 

сумісному посіві залишалася домінантною (70,5–80,5 %). У цей час буркун білий 

відзначається інтенсивним ростом протягом усього періоду вегетації. Потужна, 

розвинута в попередньому році коренева система забезпечує одержання основних 

факторів життєдіяльності, серед яких волога та поживні речовини, у достатньо 

великих обсягах. Звідси і вища конкурентоспроможність буркуну білого порівняно з 

іншими культурами за сумісного вирощування. Серед злакових культур найвищу 

присутність спостерігали у суданської трави – 27,7–29,5 та проса – 22,1–26,8 %. 
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Внесення мінеральних добрив позитивно впивало на ріст і розвиток 

злакового компонента, що особливо проявилося за удобрення N60P60K60. При 

підвищенні рівня фосфору і калію в удобренні до N60P90K90 відбувається певне 

підвищення вмісту бобової культури. Як відомо, фосфорно-калійні добрива 

позитивно впливають на рослини родини бобових. Показники росту тут 

становлять – 0,4–1 та 0,1–1,1 % відповідно. 

Зміна норми висіву буркуну білого до 22 кг/га позитивно впливала на 

підвищення частки бобової культури в ценозах у середньому на 0,8–3,9 %. У свою 

чергу загущення бобовим компонентом виявляло пригнічуючий вплив на злакові 

культури, що чітко простежується на варіанті сумісного посіву з просом – 3,5–3,9 %. 

При цьому найвищу конкурентоспроможність та стійкість відносно загущення серед 

злакових культур встановлено у суданської трави, за зниженні її частки всього на 

0,8–1,4 %. 

За наявними даними можна стверджувати, що в 2017 році ботанічний склад 

ценозів буркуну білого з однорічними злаковими культурами варіював аналогічно з 

попередніми роками, що підтверджує певні закономірності росту і розвитку обох 

компонентів травосумішки. Так, при збільшенні норми висіву буркуну частка 

останнього зростала на 1,3–2,9 %. Внесення мінеральних добрив N60P60K60 сприяло 

підвищенню вмісту злакових культур на 0,1–2,6 %, доведення доз удобрення до 

рівня N60P90K90 зумовило певне зростання частки буркуну (0,1–0,6 %). 

 

3.3. Формування та динаміка щільності буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах  

 

Важливим показником у травосіянні є його щільність, оскільки врожай 

зеленої маси залежить в основному від густоти і висоти травостою. Адже при 

зменшенні щільності можуть з'являтися види багаторічного та однорічного 

різнотрав'я, серед яких трапляються малоцінні, смітні, а інколи й отруйні рослини. 

Щільність для різних фітоценозів повинна знаходитися в оптимально-раціональних 
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межах. Загущені травостої, як правило, низькі за висотою, не стійкі до вилягання, а 

також малопродуктивні, тощо [263]. 

Щільність травостою визначається в першу чергу інтенсивністю 

пагоноутворення, завдяки якій рослини формують більш розвинену кореневу 

систему і повніше використовують поживні речовини ґрунту, накопичують 

вегетативну масу. Від щільності травостою залежить і характер впливу видів в 

агроценозі. Враховуючи біологічні особливості видів, їх реакцію на фактори 

зовнішнього середовища, а також призначення агроценозу, можна агротехнічними 

заходами певною мірою регулювати його врожайність і якісні показники. Зважаючи 

на важливість згаданого показника, вивчали як змінюється щільність сіяних 

одновидових посівів та їх травосумішок залежно від складу і удобрення [49].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що щільність одновидових і 

сумісних з однорічними злаковими культурами посівів буркуну білого залежала від 

норм висіву культури, рівня мінерального живлення та складу травосумішки 

(табл. 3.5; дод. Г. 1–3). 

У середньому за три роки найсприятливіші умови для росту і розвитку 

рослин буркуну білого спостерігалися при його одновидовому вирощуванні. 

Щільність посіву, залежно від досліджуваних факторів, коливалася від 377 до 

568 шт./м2. У середньому збільшення норми висіву сприяло підвищенню кількості 

продуктивних пагонів на 25 %, а збільшення норм удобрення – на 8–13 %. 

Найбільша кількість пагонів (568 шт./м2) була відзначена за норми висіву 20 кг/га та 

удобрення N60P90K90. Отриманий результат свідчить як про певний пригнічуючий 

вплив при загущенні посівів, через підвищення норм висіву, сумісне вирощування з 

іншими кормовими культурами, так і позитивний вплив удобрення на ріст і 

розвиток культури. 

Щільність буркуново-злакових травостоїв, за впливу досліджуваних 

факторів, коливалася в межах 279–464 шт./м2. Найбільшу кількість рослин на 

одиниці площі виявлено при сумісному вирощуванні з просом та суданською 

травою – 464 та 456 шт./м2 відповідно. Підвищення норм висіву буркуну білого до  
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Таблиця 3.5 

Щільність буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, середнє за 2015–2017 рр., шт./м2 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 
буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 377 - 377 439 - 439 494 - 494 505  505 

N45P45K45 407 - 407 466 - 466 534 - 534 531 - 531 

N60P60K60 417 - 417 475 - 475 548 - 548 546 - 546 

N60P90K90 430 - 430 492 - 492 568 - 568 550 - 550 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 309 6 314 347 6 353 376 6 381 364 6 369 

N45P45K45 327 7 334 368 7 375 399 7 405 386 6 391 

N60P60K60 343 7 349 375 7 381 408 7 414 393 7 400 

N60P90K90 351 7 357 380 7 387 415 7 422 398 7 404 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 279 107 387 308 106 413 329 103 432 313 101 414 

N45P45K45 297 118 414 323 110 433 346 107 453 346 105 450 

N60P60K60 302 123 425 332 112 444 352 107 459 349 106 455 

N60P90K90 308 128 435 336 117 453 355 109 464 353 107 460 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 293 22 315 334 21 355 360 21 381 356 20 376 

N45P45K45 308 25 333 353 23 376 379 23 402 374 21 394 

N60P60K60 311 25 336 357 25 382 382 24 407 376 22 398 

N60P90K90 312 28 340 361 26 388 385 25 410 380 23 403 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 290 89 379 321 85 407 351 85 435 348 84 432 

N45P45K45 307 98 404 326 90 416 357 89 446 356 85 442 

N60P60K60 309 101 410 329 96 424 359 94 453 357 87 444 

N60P90K90 311 102 413 331 98 428 360 96 456 359 89 448 

НІР05  для травосумішей – 2,6; для удобрення – 2,3; для норм висіву – 2,3; загальна – 10,5. 
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20 кг/га сприяло збільшенню густоти стояння на всіх варіантах сумісного 

вирощування (на 9–17 %), окрім ценозу з кукурудзою, де тенденція до підвищеня 

щільності була прямо пропорційна збільшенню норми висіву до 20 кг/га (у 

середньому на 12–15 %). Разом із тим, при загущенні буркуном до 22 кг/га відмічено 

певне зниження цього показника.  

За результатами досліджень упродовж 2015–2017 рр., при збільшенні норм 

внесення добрив підвищується і загальна густота травостою та забезпечується         

2–14 % приросту показника за внесення повного мінерального добрива дозою 

N60P90K90. Найбільшу кількість продуктивних пагонів спостерігали в сумісному 

посіві буркуну білого з просом за норми висіву 20 кг/га та максимального 

мінерального удобрення N60P90K90 – 464 шт./м2. 

У свою чергу щільність ценозів із буркуном білим відрізнялася по роках 

досліджень. У 2015 році найбільша кількість рослин встановлена в одновидовому 

посіві бобової культури, що пов’язано з меншим кількісним загущенням посівів, а 

отже, повнішим доступом до основних факторів росту й розвитку рослин, меншим 

затіненням, більшим об’ємом вологи та поживних речовин на одну рослину з 

одиниці площі. Виявлено підвищення кількості рослин на 1 м2 залежно від норм 

висіву буркуну білого. За висіву 18 кг/га кількість рослин збільшувалася на 68–       

74 шт./м2 (12–14 %) порівнюючи з нормою 16 кг/га. Підвищення норми висіву до 

20 кг/га сприяло збільшенню кількості рослин на одиниці площі на 139–164 шт./м2 

(23–24 %) до 585–672 шт./м2. За норми висіву 22 кг/га їхня кількість почала 

знижуватися порівняно з попередньою нормою, що свідчить про певний негативний 

вплив збільшення присутності рослин на одиниці площі – в межах 598–651 шт./м2. 

Під час проведення досліджень встановлено залежність щільності посівів від 

внесення мінеральних добрив. Використання нормою N45P45K45 збільшувало 

присутність бобової культури на одиниці площі на 30–47 шт. (5–7 %) порівняно з 

варіантом без добрив. Це підтверджує позитивний вплив додаткових елементів 

живлення на ріст, розвиток та виживаність рослин на полі. При удобренні N60P60K60 

кількість рослин на 1 м2 збільшувалася на 42–64 шт. (7–10 %), що вказує на 
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позитивний вплив підвищених доз удобрення. Збільшення доз фосфорно-калійного 

удобрення (N60P90K90) також сприяло певному підвищенню щільності посівів. При 

цьому кількість рослин зросла на 53–87 шт. (8–13 %), порівняно з варіантом без 

внесення добрив.  

Серед варіантів вирощування буркуну білого в сумісних посівах з 

однорічними злаковими культурами високою щільністю як бобового, так і злакового 

компонента відзначилися варіанти вирощування з просом та суданською травою. В 

середньому їхня кількість на 1 м2 коливалася в межах 458–549 та 449–540 шт. Тоді 

як щільність за сумісного вирощування з кукурудзою і сорго знаходилася на рівні 

372–499 та 373–485 шт./м2. Також простежується залежність щільності посівів від 

норми висіву бобової культури. Так, при нормі висіву буркуну 18 кг/га кількість 

рослин на 1 м2 в середньому на варіантах зросла на 21–57 шт. (4–12 %), 20 – 34–       

85 шт. (6–18 %) та 22 кг/га – 30–75 шт. (6–16 %). За наведеними цифрами тенденція 

до збільшення густоти стояння зберігалася за норм 18 та 20 кг/га, тоді як при          

22 кг/га розпочалося певне зниження, що відображає негативний вплив надмірної 

кількості рослин на одиниці площі на ріст і розвиток ценозів.  

Показник щільності також варіював залежно від рівня мінерального 

живлення. Внесення мінеральних добрив дозою N45P45K45 позитивно впливало на 

кількісний показник рослин на одиниці площі. Середня прибавка до густоти стояння 

по варіантах із зданим удобренням становила 12–43 шт. (2–8 %) порівняно з 

варіантом без добрив. Внесення добрив на рівні N60P60K60 також сприяло 

збільшенню показника щільності на 15–48 шт. (3–10 %). Внесення більшої кількості 

фосфорно-калійних добрив позитивно впливало на ріст і розвиток як буркуну 

білого, так і злакових культур. Їхня кількість порівняно з не удобрюваними 

варіантами збільшувалася на 19–55 шт./м2 (4–12 %). 

У 2016 році на другий рік вегетації буркуну білого кількість рослин на 1 м2 у 

всіх варіантах була нижчою порівняно з попереднім роком, що в першу чергу 

пов’язано із виживаністю рослин буркуну після перезимівлі.  
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Найбільшу кількість рослин відзначено в одновидовому посіві бобової 

культури. Це вказує на те, що для культури склалися кращі просторові умови для 

росту і розвитку насамперед кореневої системи, як основного фактора успішної 

перезимівлі, у межах 274–414 шт./м2. 

Серед травосумішок найвищі показники щільності спостерігали за сумісного 

вирощування з просом та суданською травою (282–338 і 276–332 шт./м2), що 

зберігає тенденцію попереднього року.  

Загалом збільшення норми висіву буркуну білого сприяло підвищенню 

щільності посівів на всіх варіантах досліду. Проте при загущенні до 22 кг/га 

простежувалася обернена тенденція. За норми висіву 18 кг/га одержаний приріст 

становив 9–35, при 20 кг – 21–52 шт. (3–12 та 6–18 % відповідно). Тоді як за норми 

22 кг/га показник щільності виявився дещо нижчим порівняно з нормою 20 кг/га і на 

18–47 шт. (5–16 %) вищим ніж за норми 16 кг/га. 

Під час проведення досліджень встановлено позитивний вплив удобрення на 

показник щільності на дослідних ділянках. Внесення N45P45K45 сприяло підвищенню 

щільності посівів на 7–26 шт. (2–8 %) залежно від видового складу травосумішки. 

Підвищення рівня мінерального живлення до N60P60K60 забезпечило збільшення 

кількості рослин на 9–29 шт. (3–10 %), а внесення повного мінерального добрива 

N60P90K90 – на 12–31 шт. (4–11 %). 

На третій рік дослідження щільність буркунового та буркуново-злакових 

травостоїв змінилася і на всіх варіантах досліду була нижчою порівняно з 2015 

роком. У першу чергу це пов’язано з погодними умовами, що склалися на початок 

вегетаційного періоду 2017 року. Низькі температури в травні та надмірна кількість 

опадів гальмували ріст і розвиток як бобових, так і злакових культур, що в 

кінцевому результаті вплинуло на їх виживаність на кінець вегетації.  

Найбільшу щільність посівів спостерігали в одновидових посівах буркуну 

білого за норми висіву 20 кг/га та удобрення N60P90K90 – 618 шт./м2. 

Порівнюючи одновидові посіви та сумішки буркуну і злакових культур між 

собою варто зазначити, що сприятливіші умови для росту і розвитку буркуну білого 
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створювалися за сівби із просом. Тут щільність травостою була найбільшою за 

внесення підвищеної дози фосфорно-калійних добрив за норми висіву 20 кг/га – 

505 шт./м2, тоді як у суданської трави, за аналогічних норм висіву та удобрення –

 496 шт./м2. 

Як в одновидових, так і сумісних посівах збільшення норми висіву сприяло 

підвищенню кількості рослин на одиницю площі: за норми висіву 18 кг/га – на 13– 

68 шт. (3–14 %), 20 кг/га – 31–150 шт. (6–24 %), 22 кг/га – на 27–140 шт. (5–22 %). 

Кількість рослин і бобових, і злакових культур також змінювалася залежно 

від удобрення. Встановлено, що серед усіх варіантів внесення мінеральних добрив 

спостерігався позитивний приріст кількості рослин на дослідних ділянках. 

Найбільший показник  густоти травостою було досягнуто при внесенні підвищеної 

дози фосфорно-калійних добрив – N60P90K90, із показником 22–80 шт./м2 (4–13 %). 

 

3.4 Закономірності зміни динаміки висоти буркуну білого в одновидових 

та сумісних посівах  

 

Ефективність вирощування різночасно достигаючих сумішок однорічних та 

дворічних культур безперечна. Адже за рахунок ярусного розміщення рослин та 

листків різної форми, ширини та їх напрямку створюються сприятливі умови для 

значно тривалішого поглинання широкого спектра сонячних променів та повнішого 

використання фотосинтетично-активної радіації, в результаті чого підвищується 

продуктивність агрофітоценозів [89]. 

При створенні штучних агрофітоценозів кормових культур необхідно 

спрямовувати зусилля на одержання такого технологічного ефекту, за якого б 

урожайність сумішок була вищою від урожайності культур одновидових посівів, а 

якість отриманого корму, збір протеїну і співвідношення поживних речовин 

досягали оптимальних показників. 

На цінність використання буркуну білого, як високобілкового компонента в 

сумісних посівах, вказують ряд українських та зарубіжних науковців [230,257,258]. 
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Важливим показником, який застосовується для визначення врожайності при 

сумісному вирощуванні, є біометричні параметри. Тому під час проведення 

досліджень визначали, як змінюється висота ценозу залежно від умов вирощування.  

Висота рослин являє собою один із важливих біометричних показників росту 

кормових культур. Залежно від технологічних заходів вирощування і погодних умов 

вона може змінюватися, впливаючи цим на процеси формування урожайності 

зеленої маси. Темпи наростання висоти рослин компонентів сумішок залежать від 

комплексу багатьох факторів, серед яких основними слугують рівень мінерального 

живлення та співвідношення компонентів.  

Як показали спостереження, інтенсивність наростання висоти рослин 

буркуну білого та злакових культур різнилася за фазами росту і розвитку. 

Встановлено, що за вирощування буркуново-злакових сумішок на висоту рослин 

впливали внесення мінеральних добрив та вид злакових компонентів (табл. 3.6, 3.7; 

дод. Д. 1–6).  

Показник висоти кожного компонента сумісного посіву визначали через 30, 

40, 50 діб після повних сходів буркуну білого та перед укосом. 

На фоні без внесення мінеральних добрив вже через 30 діб після повних 

сходів висота рослин буркуну білого, кукурудзи, проса, суданської трави та сорго 

формувалася по-різному. В першу чергу це пов’язано з видовим різноманіттям 

культур сумішки. Так, рослини буркуну найнижчими були на варіанті одновидового 

посіву та в травосумішці з кукурудзою – 22 см, тоді як найвищими у варіантах із 

суданською травою та сорго – 24 см. Найбільший показник висоти серед злакового 

компонента відзначено в суданської трави і кукурудзи, – відповідно 22 і 28 см. Така 

різниця зумовлена особливостями видового різноманіття культур сумісного посіву 

та нерівномірністю розподілення поживних речовин на дослідній ділянці. 

Мінеральне живлення як одновидового посіву, так і травосумішок позитивно 

вплинуло на лінійний ріст культур. Висота змінювалася поступово, відповідно до 
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Таблиця 3.6 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, за норми висіву 16 кг/га,  

середнє за 2015–2017 рр., см 

 Травосуміші Удобрення 30 діб 40 діб 50 діб 80 діб (укіс) 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

22 - 34 - 51 - 87 - 

N45P45K45 25 - 37 - 53 - 91 - 

N60P60K60 27 - 39 - 54 - 93 - 

N60P90K90 27 - 40 - 56 - 94 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 22 28 35 42 52 53 89 115 

N45P45K45 24 31 35 44 55 58 93 124 

N60P60K60 29 34 37 47 55 64 95 127 

N60P90K90 29 35 42 47 57 65 97 130 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 23 15 35 27 52 41 85 73 

N45P45K45 25 17 38 28 54 41 89 75 

N60P60K60 25 18 39 29 54 43 92 75 

N60P90K90 26 18 39 30 58 45 95 77 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 24 22 35 34 53 43 90 98 

N45P45K45 27 24 36 35 55 43 93 103 

N60P60K60 27 24 37 36 56 46 95 105 

N60P90K90 28 25 37 36 60 47 98 108 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 24 17 35 29 53 37 89 69 

N45P45K45 26 18 38 33 57 40 94 73 

N60P60K60 27 18 38 33 57 41 95 73 

N60P90K90 27 21 38 34 58 41 95 75 

НІР 05 для травосумішей: 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 1,3 

для удобрення: 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 1,0 
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збільшення норм добрив та на всіх варіантах досліду була найвищою за 

максимального удобрення. Найбільший приріст бобового компонента, залежно від 

удобрення та виду травосумішки, було встановлено у варіантах сумісного 

вирощування з кукурудзою (8–24 %) та одновидового посіву (12–18 %). Серед 

злакових компонентів, залежно від удобрення, прирости становили: кукурудзи – 10–

20 %, проса – 12–17, суданської трави – 9–12 та сорго – 5–19 %. Найбільшу висоту 

серед злакових компонентів за максимального мінерального живлення (N60P90K90) 

мали кукурудза – 35 см та суданська трава – 25 см. 

У наступні фази розвитку темпи наростання висоти рослин у всіх 

компонентів сумішок значно змінювалися. За період від 30 до 40 діб вегетації на 

повних сходах буркуну, залежно від компонента сумішки та норм мінерального 

живлення, в середньому по всіх варіантах висота збільшилася на 11–20 см та була 

найбільшою на варіанті сумісного вирощування з кукурудзою та мінерального 

удобрення N60P90K90 – 42 см, де приріст залежно від удобрення коливався в межах 5–

13 %. Це свідчить про сприятливі умови для росту і розвитку буркуну, меншу 

конкуренцію за елементи живлення, порівнюючи з іншими злаковими культурами. 

У кукурудзи за 10 діб приріст становив 14–19 см, проса – 12–15, суданської трави – 

12–14 і сорго – на 12–17 см. Внесення мінеральних добрив також вплинуло на 

інтенсивність наростання довжини стебла злакових культур. Так, у кукурудзи вона 

була 5–11 %, проса – 3–10, суданської трави – 3–8 та сорго – 13–15 %. Найбільша 

висота спостерігалася за удобрення N60P90K90 у кукурудзи – 47 см.  

Приріст висоти буркуну білого через 50 діб після повних сходів досягав 15–

23 см. Внесення мінеральних добрив у середньому на всіх варіантах досліду 

забезпечило підвищення на 4–12 %. При цьому найбільший показник висоти 

виявився за сумісного вирощування із суданською травою за норми добрив 

N60P90K90 – 60 см. Це вказує на те, що при загущенні іншими рослинами бобова 

культура інтенсивніше витягується в рості. Приріст злакових культур залежно від 

удобрення, порівнюючи з варіантом без добрив, був на рівні 9–18 % у кукурудзи, 5–

9 у проса, 6–9 у суданської трави та 7–10 % у сорго. Серед 
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Таблиця 3.7 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах,  

середнє за 2015–2017 рр., см

 

Травосуміші 

 

Удобрення 

Норма висіву буруну білого, кг/га 

16 18 20 22 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 87 - 88 - 90 - 90 - 

N45P45K45 91 - 92 - 94 - 94 - 

N60P60K60 93 - 95 - 95 - 96 - 

N60P90K90 94 - 96 - 97 - 97 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 89 115 90 116 91 117 91 118 

N45P45K45 93 124 95 126 95 126 96 127 

N60P60K60 95 127 97 129 98 130 98 130 

N60P90K90 97 130 98 132 99 132 100 133 

Буркун + просо без добрив 85 73 87 74 88 75 89 76 

N45P45K45 89 75 91 76 92 77 92 78 

N60P60K60 92 75 94 77 95 78 96 79 

N60P90K90 95 77 97 78 98 79 99 80 

Буркун + суданська 

трава 

без добрив 90 98 91 99 93 100 93 101 

N45P45K45 93 103 95 104 96 105 97 106 

N60P60K60 95 105 97 106 98 107 99 108 

N60P90K90 98 108 99 109 100 110 100 111 

Буркун + сорго без добрив 89 69 91 70 92 71 93 72 

N45P45K45 94 73 95 74 97 75 98 76 

N60P60K60 95 73 97 75 98 76 99 77 

N60P90K90 95 75 97 76 95 78 96 79 

НІР 05 для травосумішей – 1,3; для удобрення – 1,2; для норм висіву – 1,2; загальна – 2,7 см  
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злакових культур найбільша висота відзначена у рослин кукурудзи – 65 см. У 

середньому за роки досліджень період укісної стиглості наставав через 85–90 діб 

після повних сходів. При цьому тенденція щодо збільшення висоти збереглася на 

всіх варіантах сумісних посівів, як і зміна висоти буркуну в сумішках залежно від 

виду компонента. В чистому посіві приріст коливався в межах 36–39 см, із 

кукурудзою – 37–40, просом – 33-38, суданською травою – 37–39, сорго – 36–37 см. 

Внесення добрив сприяло збільшенню висоти на 5–8 %. 

Найвищим буркун був на варіанті сумісного посіву із кукурудзою – 97 та 

суданською травою – 98 см за норми мінерального живлення N60P90K90. Це свідчить 

про сприятливий вплив удобрення на формування вегетативної маси культури та 

відсутність значного пригнічуючого впливу культур сумішки одна на одну.  

Приріст злакових культур знаходився на рівні 62–66 см у кукурудзи, 32–34 у 

проса, 55–60 у суданської трави та 32–34 у сорго. Залежно від удобрення прирости 

становили: кукурудзи – 8–12 %, проса – 3–5, суданської трави – 6–8 та сорго – 5–8 

%. Висота кукурудзи на період укісної стиглості коливалася в межах 115–130 см, 

проса – 73–77, суданки – 98–108, сорго – 69–75 см. 

За наведеними даними із визначення висоти рослин перед укосом остання 

збільшувалася з підвищенням норми висіву бобової культури. Основні тенденції 

щодо зміни висоти залежно від компонента сумішки та удобрення при цьому 

зберігалися. Найбільшою відзначено висоту буркуну білого у сумішках з 

кукурудзою та суданкою – 100 см. Висота кукурудзи при цьому досягала 133 см та 

суданки – 111 см.  

 

3.5 Особливості формування фотосинтетичного апарату та 

продуктивності фотосинтезу буркуну білого в одновидових та сумісних посівах 

 

Важливий вплив на кількісні та якісні показники формування продуктивності 

посівів виявляють фізичні й фізіологічні процеси, які трансформують сонячну 

енергію в органічну речовину в системі атмосфера-лист-рослина-агроценоз. 
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Інтенсивність цього процесу значною мірою залежить від особливостей і 

спектрального складу сонячного сяйва, енергетичного балансу між енергією, що 

поглинена, та витратами на фотосинтез, транспірацію, тепло- й вологообмін, 

наявність поживних речовин та легкодоступної вологи, тощо [227]. 

За роки досліджень внесення мінеральних добрив сприяло росту листкової 

поверхні рослин досліджуваних культур. Було встановлено динаміку формування 

цього показника на різних стадіях росту та розвитку культури (табл. 3.8 дод. Е. 1–3). 

Таблиця 3.8 

Динаміка площі листкової поверхні буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2015–2017 рр., тис. м2/га 

 

Травосуміші Удобрення Після сходів, діб 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 7,77 13,87 22,8 34,23 

N45P45K45 8,2 14,63 23,93 36,7 

N60P60K60 8,4 15,1 24,57 38,33 

N60P90K90 8,67 15,43 24,9 39,9 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 8,8 18,53 30,83 45,63 

N45P45K45 9,93 20,2 32,4 48,04 

N60P60K60 10,7 20,87 33,36 49,14 

N60P90K90 11,23 21,6 34,1 50,03 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 8,03 16,23 26,46 41,93 

N45P45K45 8,8 17,3 27,77 43,86 

N60P60K60 9,33 17,86 28,67 44,7 

N60P90K90 9,76 18,4 29,03 45,7 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 9,2 18,7 30,23 47,23 

N45P45K45 9,97 19,9 31,36 49,7 

N60P60K60 10,6 20,57 32,24 51,23 

N60P90K90 11,07 20,9 32,97 52,33 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 10,1 18,53 30,17 45,77 

N45P45K45 10,96 19,67 31,3 47,57 

N60P60K60 11,44 20,27 31,97 48,36 

N60P90K90 12,03 20,7 32,53 49,16 

НІР 05 для травосумішей 0,3 0,35 0,42 0,72 

для удобрення 0,25 0,28 0,32 0,51 
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У період на 30 добу після сходів площа листя рослин як у чистому, так і в 

сумісних посівах за різних варіантів мінерального удобрення збільшувалася 

поступово. При цьому одразу відзначено тенденцію до збільшення її площі 

відповідно до внесення мінерального добрива. Так, за внесення N60P90K90 було 

досягнуто максимальних результатів асиміляційної поверхні 12,03 тис. м2/га у 

травосумішці з сорго та 11,23 тис. м2/га – з кукурудзою. Внесення мінерального 

добрива сприяло збільшенню площі листків рослин на 30 добу після сходів на 17–

20,4 %. 

Результати досліджень показали, що видовий склад травосумішок та 

удобрення мали вплив на наростання листкової поверхні рослин і на 40 добу після 

сходів. Максимальне збільшення згаданого показника, порівняно з одновидовим 

посівом, спостерігали за сумісного вирощування з кукурудзою – 21,6 та суданською 

травою – 20,7 тис. м2/га, тоді як за одновидового посіву зазначена кількість 

становила 15,43 тис. м2/га за максимального мінерального живлення. Внесення 

повного мінерального добрива, порівняно з варіантом без добрив, сприяло 

збільшенню площі асиміляційної поверхні на 10–15 %. У середньому за роки 

досліджень за 10 діб площа збільшилася на 42,1–52,3 %.  

На 50 добу після сходів у середньому за 10 діб площа збільшилася на 36,2–

39,8 % і досягла найвищого показника на варіанті сумісного посіву з кукурудзою та 

суданською травою – 34,1 та 32,97 тис. м2/га відповідно за удобрення N60P90K90. 

Внесення максимального мінерального добрива сприяло збільшенню на 7,3–9,9 %. 

У варіантах сумісного вирощування на період укісної стиглості площа 

листкової поверхні рослин була більшою на 5,8–13 тис. м2/га порівняно з контролем. 

Внесення добрив зумовило збільшення площі на 7–16 %.  

У середньому за три роки досліджень найбільшу площу листя на час укосу 

відзначено у рослин за сумісного вирощування буркуну білого із суданською 

травою – 52,3 тис. м2/га , що свідчить про найоптимальніші умови для росту і 

розвитку як бобової, так і злакової культури. 
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Дещо нижчу площу листкової поверхні встановлено у травосумішці буркуну 

з кукурудзою – 50,03 тис. м2/га при внесенні добрив на рівні N60P90K90. 

За таблицею 3.9, площа листкової поверхні залежно від збільшення норм 

висіву буркуну зменшувалася, що вказує на певний пригнічуючий вплив при 

загущенні посівів. Тенденція до найбільшого показника площі зберігалася на 

варіантах травосумішок із кукурудзою та суданською травою на однаковому рівні.  

Таблиця 3.9 

Динаміка площі листкової поверхні буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, середнє за 2015–2017 рр., тис. м2/га 

 
Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

Буркун білий 

(контроль)  

без добрив 

(контроль) 34,23 33,63 33,41 32,61 

N45P45K45 36,7 36,1 35,88 35,08 

N60P60K60 38,33 37,73 37,51 36,71 

N60P90K90 39,9 39,3 39,08 38,28 

Буркун білий + 

кукурудза  

без добрив 46,27 45,67 45,45 44,65 

N45P45K45 48,56 47,96 47,74 46,94 

N60P60K60 49,76 49,16 48,94 48,14 

N60P90K90 50,96 50,36 50,14 49,34 

Буркун білий + 

просо  

без добрив 41,93 41,33 41,11 40,31 

N45P45K45 43,86 43,26 43,04 42,24 

N60P60K60 44,7 44,1 43,88 43,08 

N60P90K90 45,7 45,1 44,88 44,08 

Буркун білий + 

суданська трава  

без добрив 47,23 46,63 46,41 45,61 

N45P45K45 49,7 49,1 48,88 48,08 

N60P60K60 51,23 50,63 50,41 49,61 

N60P90K90 52,33 51,73 51,51 50,71 

Буркун білий + 

сорго  

без добрив 45,77 45,17 44,95 44,15 

N45P45K45 47,57 46,97 46,75 45,95 

N60P60K60 48,36 47,76 47,54 46,74 

N60P90K90 49,16 48,56 48,34 47,54 

НІР 05 
для травосумішей – 0,8; для удобрення – 0,7; для 

норм висіву – 0,7; загальна – 2,1. 
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Величина листової поверхні рослин в сільськогосподарських посівах 

передусім має біологічне значення, оскільки від його кількості на пряму залежить 

ступінь та об’єм поглинутої фотосинтетично активної радіації (ФАР). Проте задля 

найбільш ефективного засвоєння та використання сонячної енергії необхідне 

формування оптимальної її кількості та довгострокове перебування у вегетуючому 

стані. Ще Ничипорович у своїх працях зазначав, що задля отримання високого 

результату недостатньо мати велику площу листкової поверхні посівів., а основним 

слугує довгостроковість її активної роботи. Як один з основних параметрів 

оцінювання фотосинтетичної активності та продуктивності листового апарату 

виступає фотосинтетичний потенціал посівів (ФПП), який дозволяє прогнозувати 

майбутню врожайність [269]. 

За отриманими даними, на початкових періодах росту і розвитку рослин 

(табл. 3.10), а саме за період від 30 до 40 доби після сходів буркуну білого значення 

ФПП були невеликі – близько 108–164 тис. м2×діб/га. Потім відбувалося активне 

наростання листкової поверхні і показник значно зростав, досягаючи свого 

максимуму в період збирання. 

В згаданий період як в одновидових, так і сумісних посівах фотосинтетичний 

потенціал зростав паралельно зі збільшенням доз мінеральних добрив. Так, за 

внесення N60P90K90 максимальний показник фотосинтетичного потенціалу 

164,2 тис. м2×діб/га відзначено у травосумішці з кукурудзою та 163,7 – із сорго. 

Внесення мінерального добрива сприяло збільшенню показника на 10,1–15,6 %.  

Результати досліджень показали, що видовий склад травосумішок та 

удобрення мали вплив на величину ФПП і на період 40–50 добу після сходів. 

Максимальне збільшення, порівняно з одновидовим посівом, було відзначене за 

сумісного вирощування із кукурудзою – 278,5 та суданською травою – 269,4 тис. 

м2×діб/га, тоді як за одновидового посіву ця кількість становила 201,7 тис. м2×діб/га 

за максимального мінерального живлення. Внесення мінеральних добрив дозою 

N60P90K90, порівняно з варіантом без добрив, сприяло збільшенню фотосинтетичного 

потенціалу на 9,1–11,4 %. варіанті сумісного посіву з кукурудзою та суданською 
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травою – 1262,0 та 1279,5 тис. м2×діб/га відповідно, за удобрення N60P90K90. 

Внесення максимального мінерального добрива сприяло збільшенню показника на 

7,1–12 %. 

Таблиця 3.10 

Фотосинтетичний потенціал та чиста продуктивність фотосинтезу 

одновидових посівів буркуну білого та його травосумішей, за норми висіву 

буркуну білого 16 кг/га, середнє за 2015‒2017 рр. 

За період від 50 доби після сходів та до початку укісної стиглості (80-та доба 

після сходів буркуну білого) в середньому величина ФПП найбільшою виявилася на 

ваіанті сумісного посіву буркуну білого із суданською травою. 

 

Травосуміші 

 

Удобрення 

ФПП, тис. м2 ×діб/га ЧПФ, г/м2 за добу 

Тривалість післясходового періоду, діб 

30–40  40–50  50–80 

(укіс) 

30–40  40–50  50–80 

(укіс) 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 108,2 183,4 855,5 8,60 5,29 4,08 

N45P45K45 114,2 192,8 909,5 9,20 4,88 4,69 

N60P60K60 117,5 198,4 943,5 9,19 5,04 4,62 

N60P90K90 120,5 201,7 972,0 9,21 5,11 4,70 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 136,7 246,8 1146,9 6,73 3,93 2,59 

N45P45K45 150,7 263,0 1206,6 6,84 4,03 2,81 

N60P60K60 157,9 271,2 1237,5 6,72 3,84 2,80 

N60P90K90 164,2 278,5 1262,0 7,01 3,66 2,85 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 121,3 213,5 1025,9 7,75 5,48 2,65 

N45P45K45 130,5 225,4 1074,5 7,66 5,59 2,71 

N60P60K60 136,0 232,7 1100,6 7,87 5,93 2,80 

N60P90K90 140,8 237,2 1121,0 7,53 5,82 3,06 

Буркун білий + 

суданська 

трава 

без добрив 139,5 244,7 1161,9 7,67 4,21 2,68 

N45P45K45 149,4 256,3 1215,9 8,70 4,64 2,89 

N60P60K60 155,9 264,1 1252,1 8,34 4,58 3,00 

N60P90K90 159,9 269,4 1279,5 8,20 4,75 3,04 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 143,2 243,5 1139,1 8,24 3,98 2,62 

N45P45K45 153,2 254,9 1183,1 8,36 4,32 2,74 

N60P60K60 158,6 261,2 1205,0 7,88 4,13 2,84 

N60P90K90 163,7 266,2 1225,4 8,00 4,10 2,94 
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Досить важливим показником фотосинтетичної діяльності посівів є чиста 

продуктивність фотосинтезу (ЧПФ). Даний показник характеризується 

нагромадженням на одиниці площі листкової поверхні сухої біомаси за одну добу. 

Та перебуває у певному зворотному зв'язку із розміром листкової поверхні [183]. 

Чиста продуктивність фотосинтезу (табл. 3.10) на відміну від загальної 

продуктивності фотосинтезу не включає органічну масу, витрачену рослинним 

організмом на процеси дихання, а тільки ту, яка накопичується посівами за одну 

добу. 

За результатами розрахунків чистої продуктивності фотосинтезу встановлено, 

що характер зміни останньої протягом вегетаційного періоду підпорядкований 

певним закономірностям, а на її величину помітний вплив виявляли як видовий 

склад, так і удобрення. У середньому за роки досліджень у період від 30 до 40 діб 

після сходів згаданий показник змінювався від 6,72 г/м2 за добу (на варіанті 

сумісного посіву буркуну білого з кукурудзою без внесення добрив) до 9,21 г/м2 за 

добу (на фоні максимального мінерального удобрення в одновидовому посіві 

буркуну білого).  

У період між 40 та 50 добою після сходів буркуну білого чиста продуктивність 

фотосинтезу одновидових і сумісних посівів була нижчою за попередній період, 

через менший приріст сухої речовини на одиницю площі та припадає на 

вегетаційний період початок гілкування, в середньому коливалася в межах 3,66–

5,93 г/м2. Даний період характеризувався інтенсивним наростанням молодої 

листової маси, якій властивий низький вміст сухої речовини.  

Найвищим чиста продуктивність фотосинтезу відмічена в одно видовому 

посіві буркуну білого – 4,88–5,29 та за сумісного вирощування з просом – 5,48–

5,93 г/м2. Внесення мінеральних добрив прямо пропорційно не впливало на приріст 

сухої речовини на одиниці площі листової поверхні, оскільки внаслідок удобрення 

площа листя збільшувалась швидше за накопичення в рослинах сухої речовини. 

Дану тенденцію ми спостерігаємо за одновидового посіву буркуну білого та за 

сумісного вирощування з кукурудзою, де на фоні без внесення мінеральних добрив 
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чиста продуктивність вища за удобрювані варіанти. На варіантах сумісного 

вирощування з просом, сорго та суданською травою ми спостерігали зниження ЧПФ 

на удобрюваних ділянках при збільшення доз живлення від N45P45K45 до N60P90K90. 

Як показали результати досліджень, видовий склад травосумішок та 

удобрення впливали на показник ЧПФ посівів і на період 50 доба після сходів –укіс 

(80 доба). Цей період припав на інтенсивний ріст як бобового, так і злакового 

компонентів, збільшення площі листової поверхні та вмісту сухої речовини в 

рослинах. Величина чистої продуктивності фотосинтезу досліджуваних ценозів 

знаходилася в межах 2,59–4,7 г/м2. Зокрема, найбільший показник продуктивності 

було встановлено в одновидовому посіві буркуну білого на фоні N60P90K90 – 4,7 г/м2. 

Дещо нижче значення ЧПФ зафіксовано у травосумішці буркуну із суданською 

травою – 3,04 г/м2, при внесенні добрив на рівні N60P90K90. 

 

3.6 Динаміка росту, наростання вегетативної та сухої біомаси буркуну 

білого в одновидових та сумісних посівах  

 

Задля отримання енергетично збалансованих, високої якості та поживності 

кормів для галузі тваринництва важливе значення має впровадження у 

кормовировництво високобілкових культур, особливо у сумісних посівах зі 

злаковими травами. Кормова продуктивність вирощуваних сумішей на пряму 

залежить від норми висіву компонентів, видового складу, рівня мінерального або 

органічного живлення та способу сівби, що так чи інакше регулює поживне 

середовище ценозів та формує сприятливі умови для росту і розвитку окремих 

рослин [82, 38].  

Сумісні посіви, за умови достатнього загущення, шляхом затінення 

знижують кількість вологи, що може випаровуватись з поверхні ґрунту та 

пригнічують присутні бур’яни [62, 38]. Важливим фактором під час росту і розвитку 

травосумішей є міжвидова конкуренція. Створення оптимальних умов для кожного 

компонента є першочерговим завданням.  
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Встановлено, що динаміка наростання вегетативної маси рослин змінювалася 

залежно від складу травосумішок. Також відзначено позитивний вплив внесення 

різних доз мінеральних добрив на інтенсивність формування вегетативної маси 

рослин досліджуваних ценозів (табл. 3.12, дод. Є. 1–3). 

У середньому за роки досліджень на 30 добу після сходів надземна маса 

досліджуваних ценозів коливалася в межах 8,5–12,8 т/га. Найнижчими показники з 

були на варіантах без удобрення за сумісного вирощування буркуну білого з просом 

– 8,5 т/га та з кукурудзою – 9,5 т/га. Внесення мінеральних добрив сприяло  

Таблиця 3.12 

Динаміка наростання надземної маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га,середнє за 2015–2017 рр., т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Після сходів, діб 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 9,8 14,8 19,2 30,2 

N45P45K45 10,6 16,2 20,3 34,5 

N60P60K60 10,9 16,5 21,0 35,5 

N60P90K90 11,5 16,9 21,6 36,7 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 9,5 15,0 19,9 30,5 

N45P45K45 10,4 16,5 21,7 33,7 

N60P60K60 11,1 17,1 22,3 34,2 

N60P90K90 11,7 18,0 23,2 35,4 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 8,5 14,1 20,1 28,9 

N45P45K45 9,3 15,2 21,4 30,8 

N60P60K60 10,4 16,6 23,3 33,1 

N60P90K90 11,4 17,2 24,0 35,3 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 10,6 16,9 22,1 33,7 

N45P45K45 11,6 19,3 25,2 38,1 

N60P60K60 12,2 19,7 25,8 39,7 

N60P90K90 12,8 20,6 26,9 40,8 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 10,4 17,4 22,1 32,8 

N45P45K45 11,0 18,5 24,0 35,8 

N60P60K60 11,7 18,8 24,3 36,8 

N60P90K90 12,1 19,4 24,8 38,0 

НІР 05 для травосумішей 0,33 0,36 0,38 0,4 

для удобрення 0,25 0,3 0,32 0,36 
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збільшенню наявності вегетативної маси на 5,5–18,8 %. Найбільшу масу на 30 добу 

після сходів спостерігали за сумісного вирощування із суданською травою – 10,6–

12,8 т/га. 

Уже на 40 добу після сходів наростання вегетативної маси досягало 32–    

40,5 %, залежно від досліджуваних факторів, та знаходилося в межах 14,8–20,6 т/га. 

Найнижча маса відзначена в сумісному посіві буркуну білого з просом, без внесення 

мінеральних добрив – 14,1 т/га, в одновидовому посіві буркуну білого і за сумісного 

вирощування з кукурудзою – 14,8 та 15 т/га. Найвищою вегетативна маса виявилася 

за сумісного вирощування із сорго та суданською травою – 19,4 та 20,6 т/га при 

повному мінеральному удобренні N60P90K90. Внесення мінеральних добрив виявляло 

позитивний вплив на всіх варіантах досліду, за приросту до вегетативної маси 6–

18 %. 

Подібна тенденція до збільшення надземної маси залежно від удобрення 

збереглася і на 50 добу після сходів досліджуваних культур. Так, приріст до 

показника у середньому становив 5,5–17,8 % та найзначнішим був при внесенні 

повного мінерального добрива дозою N60P90K90. Серед досліджуваних травосумішок 

найбільшу вегетативну масу спостерігали за сумісного вирощування із суданською 

травою – 26,9 т/га. У середньому за 10 діб вегетації наростання відбулося на рівні 

20,2–29,9 %. 

На період укісної стиглості найвищі показники наростання вегетативної маси 

відзначали за сумісного вирощування буркуну білого із суданською травою – 33,7–

40,8 т/га. При цьому приріст до надземної маси за період «50 доба після сходів – 

укісна стиглість» у середньому на всіх варіантах коливався в межах 30–41,1 %. 

Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню вегетативної маси на 6,2–18,1 %.  

За даними трирічних досліджень встановлена динаміка вмісту та вихід сухої 

речовини чистого посіву буркуну білого і його травосумішок з однорічними 

злаковими культурами (табл. 3.13, дод. Ж. 1–3). 

Так, за період від сходів до 30 доби вегетації інтенсивність наростання сухої 

речовини коливалася в межах 0,67 – 1,44 т/га. Також як на одновидовому посіві, так 
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і на всіх варіантах травосумішок спостерігався позитивний вплив мінеральних 

добрив на накопичення сухої речовини в рослинах із приростом, порівняно з 

варіантом без удобрення, 13–35,6 %. Найвищий вміст сухої речовини серед сумішок  

Таблиця 3.13 

Динаміка наростання сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2015–2017 рр., т/га 

 

відзначено за сумісного вирощування буркуну білого та суданської трави – 1,05–

1,44 т/га. Також високі показники виявилися в травосумішках із сорго – 0,97– 

1,26 т/га. Вміст сухої речовини в чистому посіві при цьому становив 0,78–1,05 т/га. 

Інтенсивність накопичення сухої речовини від 30 до 40 доби після сходів 

знаходилася в межах 37,6–68,4 %, що пов’язано з інтенсивним наростанням 

Травосуміші Удобрення Після сходів, діб 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 0,78 1,71 2,68 6,17 

N45P45K45 0,90 1,95 2,89 7,18 

N60P60K60 0,97 2,05 3,05 7,41 

N60P90K90 1,05 2,16 3,19 7,76 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 0,92 1,84 2,81 5,78 

N45P45K45 1,06 2,09 3,15 6,54 

N60P60K60 1,17 2,23 3,27 6,74 

N60P90K90 1,28 2,43 3,45 7,05 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 0,67 1,61 2,78 5,50 

N45P45K45 0,77 1,77 3,03 5,94 

N60P60K60 0,91 1,98 3,36 6,44 

N60P90K90 1,04 2,10 3,48 6,91 

Буркун білий + 

суданська 

трава 

без добрив 1,05 2,12 3,15 6,26 

N45P45K45 1,21 2,51 3,70 7,21 

N60P60K60 1,32 2,62 3,83 7,59 

N60P90K90 1,44 2,75 4,03 7,92 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 0,97 2,15 3,12 6,11 

N45P45K45 1,10 2,38 3,48 6,72 

N60P60K60 1,21 2,46 3,54 6,96 

N60P90K90 1,26 2,57 3,66 7,26 

НІР 05  для травосумішей 0,14 0,16 0,18 0,22 

для удобрення 0,1 0,12 0,15 0,18 



 100 
 

 

 

надземної  маси як бобового, так і злакового компонента, а також зі збільшенням 

накопичення сухої речовини у самих рослинах. Крім цього збереглася тенденція до 

збільшення вмісту сухої речовини залежно від удобрення на рівні 9,7–24,3 %. 

Найбільшу кількість сухої речовини одержали від травосумішки буркун 

білий + суданська трава – 2,12–2,75 т/га, близькі показники відзначено за сумісного 

вирощування із сорго (2,15–2,57 т/га). Найнижчими показники виявилися на 

чистому посіві буркуну та у травосумішки з просом – 1,71–2,16 і 1,61–2,1 т/га 

відповідно. 

Подібна тенденція до накопичення сухої речовини залежно від удобрення 

збереглася і на 50 добу після сходів досліджуваних культур. Так, приріст до 

показника у середньому становив 7,3–16 % та найбільшим був при внесенні повного 

мінерального добрива дозою N60P90K90. За десять діб, від 40 до 50 доби інтенсивність 

накопичення сухої речовини в середньому на всіх варіантах досліду перебувала в 

межах 29,6 – 42,1 %. Також виявлено, що тенденція до найвищої інтенсивності 

накопичення сухої речовини збереглася на варіанті травосумішки буркуну із 

суданською травою – на рівні 3,15–4,03 т/га. При цьому в чистому посіві буркуну 

білого згаданий показник знаходився на рівні 2,68–3,19 т/га. 

Вихід сухої біомаси на період укісної стиглості коливався в межах 5,5–

7,92 т/га та відрізнявся залежно від досліджуваних факторів. Разом із тим внесення 

мінеральних добрив підвищувало інтенсивність накопичення сухої речовини на 7,5–

21 %. Інтенсивність наростання сухої речовини від 50 доби після сходів до настання 

укісної стиглості була на рівні 47,8–59,7 %. Найвищий вихід сухої біомаси 

спостерігали у травосумішки буркун білий + суданська трава – 6,26–7,92 т/га. 

На основі матеріалів, висвітлених у цьому розділі, автором було опубліковано 

чотири наукових праці. 

Результати досліджень висвітлено та опубліковано в наукових працях [72, 

74,76, 94]. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Вирощування буркуну білого в сумісних посівах спричиняло подовженя 

міжфазних періодів бобової культури в середньому на 2–5 діб, порівняно з 

одновидовим. Під час проведення досліджень спостерігалося збільшення тривалості 

міжфазних періодів злакового компоненту на початку вегетаційного періоду 

внаслідок зниження середньодобових температур, особливо в 2016 та 2017 роках. 

2. Частка буркуну білого в травосумішках була домінуючою на всіх варіантах 

досліду та складала 61,1–76,6 %. Збільшення норми висіву буркуну білого 

підвищувало частку бобового компоненту на 0,3–3,4 %. Відзначено збільшення 

присутності злакового компонента на варіантах удобрення N45P45K45 та N60P60K60 

(0,3–1,2 %), тоді як внесення N60P90K90 спричиняло певне його зниження. Найбільша 

частка злакового компоненту відмічена за сумісного посіву буркуну білого із 

суданською травою, де за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення 

N60P60K60 на суданку припадало 33,9 %. 

3. Найбільша кількість пагонів на одиниці площі сформовано за 

одновидового вирощування буркуну білого – 377–568 шт./м2, де максимальної 

кількості досягали за норми висіву буркуну білого 20 кг/га та удобрення N60P90K90.  

Щільність травосумішок була нижчою за одновидові посіви на 98–104 шт. та 

знаходилася в межах 279–464 шт./м2. Найбільшу кількість продуктивних пагонів 

спостерігали в сумісному посіві буркуну білого з просом за норми висіву 20 кг/га та 

максимального мінерального удобрення N60P90K90 – 464 шт./м2. 

4. Середній приріст висоти досліджуваних ценозів за 10 діб коливалася в 

межах 6–11 см. Найінтенсивніше показник висоти збільшувався у травосумішках 

буркуну білого з кукурудзою та суданкою, де висота буркуну досягала 100 см, 

кукурудзи 133 см та суданки – 111 см на фоні удобрення N60P90K90 та з нормою 

висіву буркуну білого 22 кг/га.  
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Внесення добрив сприяло збільшенню висоти на 5–8 %. На варіантах 

висіяних з нормою висіву буркуну білого 22 кг/га висота досліджуваних росин була 

більшою на 2–5 %, ніж за менших норм. 

5. Площа листкової поверхні кормових сумішей змінювалася залежно від 

внесення мінеральних добрив, де внесення максимальної дози N60P90K90 сприяло 

збільшенню площі листків рослин на 7–16 %, тоді як підвищення норми висіву 

буркуну (до 22 кг/га), навпаки, зменшувало згаданий показник на 2–11 %. В 

середньому приріст площі асиміляційної поверхні за 10 діб склав 6,4–12,3 тис. м2/га 

та найбільшим був на варіанті травосуміші буркуну білого із суданською травою де 

перед укосом вона становила 52,3 тис. м2/га, на фоні удобрення N60P90K90 та нормою 

висіву буркуну білого 16 кг/га.  

Відмічено, що найвищий фотосинтетичний потенціал за період від 30 до 80 

доби вегетації – 1708,8 тис. м2 ×діб/га отримано за сумісного вирощування буркуну 

білого із суданською травою на фоні повного мінерального удобрення та норми 

висіву буркуну білого 16 кг/га. 

При формуванні урожаю досліджуваних травосумішок за даний період 

максимальні добові прирости чистої продуктивності фотосинтезу були найвищими 

за одновидового посіву буркуну білого з нормою висіву 16 кг/га – 6,0–6,3 г/м2 за 

добу. 

6. Середній приріст надземної маси досліджуваних травосумішок за 10 діб 

коливався в межах 4,1–7,8, а сухої – 0,92–1,38 т/га. Найвищий показник надземної 

маси відмічено за сумісного вирощування буркуну білого із суданською травою на 

фоні максимального мінерального удобрення N60P90K90 та норми висіву буркуну 

білого 16 кг/га – 40,8 т/га, врожайність сухої речовини на згаданому варіанті також 

була найвищою – 7,92 т/га. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАДЗЕМНОЇ МАСИ БУРКУНУ БІЛОГО В 

ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ  

 

4.1 Зміна структури урожаю зеленої маси буркуну білого в одновидових 

та сумісних посівах залежно від елементів технології  

 

Сучасне польове кормовиробництво забезпечує 85–90 % кормів у країні і є 

одним із факторів, за допомогою якого можна стабілізувати процеси, що 

відбуваються у системах «ґрунт» – «рослина» – «корм» – «тварина» – «людина». 

Однак в останні роки спостерігається негативна тенденція до зменшення площ під 

кормовими культурами внаслідок різкого скорочення поголів’я тварин. Через 

незначну інтенсифікацюї під час вирощування кормових культур в середньому 

виробляється до 2 т/га кормових одиниць за недостатньої забезпеченості їх 

перетравним протеїном. За останній період дефіцит кормового білка складає 

близько 25–30 %, що вимагає іншого підходу при створенні кормової бази. На думку 

В. Ф. Петриченка та інших науковців основними причинами зменшення 

виробництва кормів та зниження їхньої якості є різкий спад обсягів застосування 

добрив та засобів захисту рослин, руйнування системи насінництва багаторічних і 

однорічних трав, відсутність сівозмін, зниження родючості ґрунтів тощо [198, 203].  

Підвищення продуктивності кормового гектара можливе за рахунок 

покращання структури посівних площ, провадження енергозберігаючих технологій 

вирощування, ефективного застосування добрив, насичення кормових посівів 

енергетичними і високобілковими культурами. У створенні міцної кормової бази 

для тваринництва важлива роль належить однорічним кормовим травам, які 

використовуються на зелений корм, сіно, силос, сінаж. Деякі з них є добрими 

пасовищними рослинами [179, 185]. 
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Як показують результати вивчення структури отриманого врожаю 

одновидових посівів буркуну білого та його травосумішок  (табл. 4.1; дод. З. 1–3) 

остання залежить від факторів, визначених для дослідження. 

Таблиця 4.1 

 Структура урожаю буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, норма 

висіву 16 кг/га, середнє за 2015–2017 рр.  

 

Частка листя в урожаї одновидового посіву буркуну білого в середньому за 

роки досліджень знаходилася в межах 40,7–42,9 % або 13,2–20,3 т/га. Використання 

мінеральних добрив сприяло збільшенню частки листя в урожаї на 1,1–1,6 %, адже 

внесення добрив зумовило покращення ростових процесів окремих рослин та 

розвиток листкового апарату. У свою чергу, підвищення норм висіву буркуну білого 

Травосу-

міші 

Удобре- 

ння 

Структурні елементи урожаю 

листя стебло суцвіття 

т/га % т/га % т/га % 

Буркун 

білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

15,74 

 

41,3 

 

22,06 

 

57,9 

 

0,30 

 

0,8 

N45P45K45 18,91 42,4 25,29 56,7 0,40 0,9 

N60P60K60 19,56 42,7 25,80 56,33 0,44 0,97 

N60P90K90 20,29 42,9 26,53 56,09 0,48 1,01 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 11,30 40,2 16,62 59,1 0,19 0,7 

N45P45K45 12,69 40,8 18,18 58,5 0,23 0,7 

N60P60K60 13,17 41,3 18,47 57,9 0,25 0,8 

N60P90K90 13,84 41,7 19,08 57,5 0,28 0,8 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 9,48 38,7 14,91 60,9 0,11 0,4 

N45P45K45 10,44 39,1 16,11 60,3 0,15 0,6 

N60P60K60 11,08 39,3 16,93 60,1 0,18 0,6 

N60P90K90 11,98 39,8 17,91 59,5 0,21 0,7 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 10,80 39,7 16,24 59,7 0,17 0,6 

N45P45K45 12,57 40,3 18,42 59,1 0,20 0,6 

N60P60K60 13,15 40,6 19,02 58,7 0,23 0,7 

N60P90K90 13,97 41,1 19,78 58,2 0,25 0,7 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 11,50 39,1 17,70 60,2 0,21 0,7 

N45P45K45 12,81 39,4 19,46 59,9 0,24 0,7 

N60P60K60 13,22 39,7 19,82 59,5 0,26 0,8 

N60P90K90 13,81 39,9 20,51 59,3 0,28 0,8 
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від 16 до 22 кг/га спричинило зниження частки листя в урожаї одновидового посіву 

на 1,0–1,2 %.  

Разом із тим частка стебел буркуну мала обернену реакцію на внесення 

мінеральних добрив, тоді як підвищення норм висіву, навпаки, збільшувало їх масу. 

В середньому відсоток стебел коливалася від 56,1 до 58,7 % або від 19,1 до 26,5 т/га.  

Оскільки буркун білий відзначається досить тривалим періодом цвітіння, 

незначна частина суцвіть стала складовою структури урожаю. В одновидовому 

посіві на неї припадало 0,6–1,1 % або 0,2–0,5 т/га і вона збільшувалася, залежно від 

внесення добрив, на 0,1–0,5 %. Під час спостережень впливу підвищення норми 

висіву буркуну білого на зміну частки суцвіть у врожаї конкретної кореляції не було 

помічено, – даний структурний елемент змінювався в в більшу так і в меншу 

сторону, в середньому на 0,1–0,2 %.  

Під час визначення структури врожаю травосумішок буркуну білого з 

однорічними злаковими культурами частка листя становила 38,0–41,1 % або 10,7–

21,2 т/га і найвищою була за сумісного посіву із суданською травою за норми висіву 

буркуну білого 16 кг/га – 39,7–41,1 % або 16,4–21,2 т/га. Як і в одновидовому посіві, 

збільшення мінерального живлення сприяло підвищенню частки листя на 0,4–1,3 %. 

Підвищення норм висіву спричинювало незначне зниження згаданого показника 

(0,2–0,8 %).  

За сумісного вирощування частку стебел у середньому за роки досліджень 

спостерігали в межах 58,2–61,4 % або 17,3–30,0 т/га. Найбільшу їх кількість 

відзначено за сумісного вирощування буркуну білого із просом (59,5–61,1 %). 

Збільшення рівня удобрення знижувало частку стебел на 1,1–1,3 %, а збільшення 

норми висіву від 16 до 22 кг/га, навпаки, збільшувало цей показник на 2,1–2,6 %.  

Частка суцвіть в урожаї травосумішок становила 0,4–1,1 % або 0,2–0,4 т/га. 

Внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню кількості суцвіть на 0,1–0,3 %. 

За підвищення норми висіву буркуну білого частка суцвіть змінюваласьв межах 0,1–

0,2 %. 
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4.2 Урожайність зеленої та сухої маси буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах 

 

У дослідженнях найважливішим показником, що характеризує ефективність 

того чи іншого варіанта, є врожайність, яка залежить від багатьох факторів. Як 

засвідчують проведені дослідження, цей показник змінювався за роками і залежав 

від складу травосумішки, частки в них буркуну білого та удобрення (табл. 4.2; 

дод. И. 1–3). 

Встановлено, що досліджувані буркуново-злакові травосумішки формували 

високі показники врожаю, проте він варіював, порівняно з одновидовим посівом 

буркуну білого. Це вказує на те, що протягом вегетації між компонентами 

травосумішки відбувалося міжвидове конкурування, а отже, пригнічення.  

У середньому за роки досліджень приріст до врожайності, залежно від 

компонента травосумішки, спостерігали на варіантах сумісного посіву з суданською 

травою та сорго, із його варіюванням порівняно з одновидовим посівом буркуну 

білого від 0,2 до 4,2 т/га. Найбільшим він виявився на варіанті сумісного посіву із 

суданською травою. Це свідчить, що культура проявила себе значно 

конкурентоспроможнішою при вирощуванні в травосумішках, порівняно з іншими 

варіантами. Не менш виразним стало те, що суданська трава під час вегетації мала 

інтенсивне кущіння, що дало змогу в кінцевому результаті отримати вищу 

продуктивність.  

На варіантах сумісного посіву із кукурудзою урожайність була нижчою на 

0,2 – 2,3 т/га, що вказує на наявність менш сприятливих умов для росту і розвитку 

згаданої культури в сумішці та певного пригнічення буркуном білим. 

Найнижчими виявилися прирости врожайності на варіантах із просом – 2,6–

5,9 т/га відповідно. Досліджувана культура відзначилася сповільненим ростом на 

початку вегетації У подальшому це спричинило певне пригнічення бобовим 

компонентом і, як наслідок, відбулося зниження продуктивності сумісного посіву. 
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Крім того, дослідженнями встановлено, що показники врожайності зеленої 

маси напряму залежали від доз внесення мінеральних добрив. Найвищі показники 

 

Таблиця 4.2 

Урожайність зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах 

середнє за 2015–2017 рр., т/га 

 

врожайності кормових культур у чистих та сумісних посівах отримали при внесенні 

N60P90K90. 

Приріст урожаю, порівняно з контролем, в одновидовому посіві буркуну 

білого коливався в межах 5,6–9,4 т/га, а на варіантах сумісного посіву з кукурудзою 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль 

 

 

без добрив 

(контроль) 38,1 35,8 34,3 32,5 

N45P45K45 44,6 42,2 40 38,1 

N60P60K60 45,8 43,7 40,7 38,7 

N60P90K90 47,3 45,2 42,3 40,9 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 37,8 36,0 34,3 32,1 

N45P45K45 42,2 40,9 38,7 36,7 

N60P60K60 43,5 42,1 38,8 36,9 

N60P90K90 44,8 43,4 40,4 38,6 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 35,1 33,2 29,9 28,1 

N45P45K45 38,7 36,9 34,5 32,8 

N60P60K60 41,1 39,2 35,8 33,9 

N60P90K90 43,5 41,0 37,2 35,2 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 41,2 38,8 36,1 33,8 

N45P45K45 47,6 44,6 41,7 39,3 

N60P60K60 49,5 47,0 43,4 41,3 

N60P90K90 51,5 48,7 45,5 43,4 

Буркун білий + сорго без добрив 39,7 37,6 34,5 32,0 

N45P45K45 44,3 43,0 39,3 36,9 

N60P60K60 45,6 44,7 40,6 38,3 

N60P90K90 46,9 45,7 43,3 41,1 

НІР 05 для травосумішей – 0,9; для удобрення – 0,8; для норм 

висіву – 0,8; загальна – 3,2. 
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– 4,4–7,8, просом – 3,6–8,4, суданською травою – 5,5–10,3 та сорго – відповідно 4,8–

9,1 т/га.  

Така закономірність вказує на позитивну роль як азотних добрив, особливо 

для злакового компонента, так і фосфорно-калійних, значною мірою для бобового. 

Збільшення норми висіву буркуну білого спричинило певне зниження 

продуктивності як одновидових, так і сумісних посівів. За норми 18 кг/га показник 

зниження становив 1,8–3 т/га, 20 кг/га – 3,5–6,3 т/га. Найменш продуктивними 

виявилися ценози за норми висіву буркуну білого 22 кг/га (на 5,6–8,4 т/га), що 

вказує на негативну реакцію як бобового, так і злакового компонентів на щільне 

розміщення рослин на одиниці площі та зниження їх життєздатності.  

У цілому за роки досліджень найбільшу врожайність спостерігали на варіанті 

сумісного посіву із суданською травою за норми висіву буркуну білого 16 кг/га, 

удобрення на рівні N60P90K90, із показником 51,5 т/га.  

Варіант із сорго за подібних норм висіву та удобрення був нижчим на 

3,9 т/га. Максимальні рівні врожайності варіантів сумісного посіву із кукурудзою та 

просом майже не відрізнялися один від одного і становили 44,8 та 43,5 т/га, 

відповідно за норми висіву буркуну білого 16 кг/га у поєднанні з удобренням 

N60P90K90. В одновидовому посіві врожайність буркуну білого за норми висіву 

16 кг/га та удобрення N60P90K90 становила 47,3 т/га. 

Вихід сухої речовини буркуну білого на варіанті одновидового вирощування 

та його травосумішок з однорічними злаковими культурами змінювався залежно від 

складу травосумішки, рівня удобрення, норми висіву буркуну білого та змінювалась 

аналогічно урожайності зеленої маси (табл. 4.3; дод. І 1–3).  

В середньому за роки досліджень врожайність коливалася в межах 5,35–

10,53 т/га. За одновидового посіву буркуну білого урожайність складала 6,22–

9,26 т/га. Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню вмісту та збору сухої 

речовини на 1,04–1,87 т/га. Посів буркуну білого з нормою висіву 18 кг/га та вище 

знижувало показник урожайності сухої маси корму на 0,31–1,4 т/га. 
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Серед досліджуваних травосумішок вищою врожайністю, порівняно з 

одновидовим посівом відмічено травосумішки з кукурудзою, суданською травою та 

сорго, де середній збір сухої речовини був на 0,13–1,27 т/га вище одновидового 

посіву.  

Найвищий вміст сухої речовини, як і зеленої маси, було відзначено у 

травосумішці з суданською травою за максимальному мінеральному удобренні та 

Таблиця 4.3 

Урожайність сухої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2015–2017 рр., т/га 

 

норми висіву буркуну білого 16 кг/га – 10,53 т/га. Варто зазначити, що внесення 

добрив на даному варіанті сприяв підвищенню урожайності сухої речовини на 1,28–

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль) 
 

 

без добрив 

(контроль) 7,39 6,99 6,69 6,22 

N45P45K45 8,57 8,18 7,73 7,3 

N60P60K60 8,83 8,52 7,86 7,43 

N60P90K90 9,26 8,86 8,32 7,89 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 7,9 7,41 7,02 6,5 

N45P45K45 8,9 8,25 7,86 7,29 

N60P60K60 9,35 8,75 8,33 7,83 

N60P90K90 9,86 9,32 8,73 8,3 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 6,83 6,43 5,77 5,35 

N45P45K45 7,69 7,32 6,86 6,45 

N60P60K60 8,22 7,81 7,17 6,75 

N60P90K90 8,78 8,29 7,5 7,11 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 8,16 7,58 7,21 6,69 

N45P45K45 9,74 9,11 8,55 7,97 

N60P60K60 10,07 9,52 8,71 8,15 

N60P90K90 10,53 9,95 9,2 8,68 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 7,92 7,48 7,11 6,65 

N45P45K45 8,95 8,33 7,68 7,17 

N60P60K60 9,59 9,08 8,27 7,75 

N60P90K90 10,03 9,52 8,81 8,33 

НІР 05  для травосумішей – 0,3; для удобрення – 0,25; для норм висіву – 

0,25; загальна – 0,7 
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2,37 т/га, збільшення норми висіву буркуну білого до 22 кг/га поступово знижувало 

суху масу на 0,55–1,92 т/га. 

Серед досліджуваних травосумішок високим показником урожаю сухої 

біомаси відзначено посіви буркуну із сорго, на рівні 10,03 т/га за аналогічних норм 

висіву та удобрення. 

Урожайність сумісного посіву буркуну білого з кукурудзою максимально 

становила 9,86 т/га за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення N60P90K90. 

Найнижчу врожайність сухої маси нами відмічено на варіанті травосумішки 

буркуну білого із просом, де остання знаходилася в межах 5,35–8,78 т/га та була 

нижчою за контрольний варіант одно видового посіву буркуну білого на 0,56–

0,88 т/га. 

Результати досліджень висвітлено та опубліковано в наукових працях [75, 95]. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. За одновидового вирощування частка листя у врожаї становила 40,7–

42,9 %. Найвищий показник листкової маси забезпечив варіант за норми висіву 

буркуну білого 16 кг/га та удобрення N60P90K90. Масова частка стебел знаходилася 

на рівні 56,1 до 58,7 %. Найбільша маса стебел відмічена за норми висіву 22 кг/га та 

без внесення мінеральних добрив. Частка суцвіть становила 0,6–1,1 %. 

Серед травосумішок масова частка листя коливалася від 38,0–41,1 % і 

найбільшою була за сумісного посіву із суданською травою за норми висіву буркуну 

білого 16 кг/га та максимального мінерального живлення. Частка стебел у 

середньому за роки досліджень знаходилася в межах 58,2–61,4 %. Найбільшу їх 

кількість відзначено за сумісного вирощування буркуну із сорго на фоні без 

удобрення та норми висіву буркуну білого 22 кг/га. Частка суцвіть у врожаї 

травосумішок становила 0,4–1,1 %.  

2. Серед досліджуваних одновидових посівів і травосумішок визначальним 

чинником у формуванні урожайності було удобрення, яке на всіх варіантах досліду 

забезпечувало приріст в середньому на 3,6–10,3 т/га. При цьому збільшення норми 
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висіву буркуну білого до 22 кг/га спричинило певне зниження продуктивності як 

одновидових, так і сумісних посівів (на 1,8–8,4 т/га).  

В цілому за роки досліджень найбільшу врожайність спостерігали на варіанті 

сумісного посіву із суданською травою за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та на 

фоні мінерального удобрення N60P90K90 із показником 51,5 т/га зеленої маси. На 

даному варіанті найвищою була врожайність і сухої речовини, де становила 

10,53 т/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 
 

 

 

РОЗДІЛ 5 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНІСТЬ БУРКУНУ БІЛОГО В 

ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ  

 

5.1 Показники хімічного складу буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах  

 

Однією із основних проблем розвитку тваринництва є недостатнє 

виробництво високоякісних білкових кормів, що спричиняє зниження 

продуктивності тварин. Вирішити проблему забезпечення тваринництва кормовим 

білком, дефіцит якого складає більш як 30 % може широке використання 

багаторічних бобових трав в яких міститься від 17 до 22 % протеїну у сухій 

речовині. Включення бобових культур, як компонентів травосумішей сприяє, не 

тільки підвищенню їх продуктивності, але є й ефективним прийомом збільшення 

кількості протеїну в отриманому кормі [91, 126]. 

Під час аналізу хімічного складу буркуново-злакових травосумішок 

(табл. 5.1; дод. Ї 1–4) можна встановити вплив окремих компонентів на зміну того 

чи іншого показника. Вміст сирого протеїну у сухій речовині залежно від видового 

складу ценозу змінювався. Так, найвищим він виявився на варіанті сумісного посіву 

із суданською травою і коливався в межах 19,26–20,8 %. На варіанті сумісного 

посіву з кукурудзою показник був дещо нижчим – 18,88–20,5 %. При вирощуванні 

буркуну білого у чистому посіві вміст протеїну знаходився в межах 20,55–22,2З %. 

Застосування мінерального удобрення сприяло збільшенню вмісту сирого протеїну 

на всіх варіантах досліду із приростом у середньому на 0,91–1,42 %, порівняно з 

неудобреним варіантом. Найвищі показники було відзначено за максимального 

внесення N60P90K90, що вказує на позитивний вплив азотних добрив на злакові 

культури в сумішці та повніший розвиток бобової культури при фосфорно-

калійному живленні.  
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Таблиця 5.1 

Хімічний склад зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2015–2017 рр., % 

Травосуміші Удобрення 

У сухій речовині, % 

сирий 

протеїн 

сирий

жир 

сира кліт-

ковина 

сира 

зола 
БЕР 

1 2 3 4 5 6 7 

16 кг/га 

Буркун білий  

(контроль) 
 

 

без добрив 20,9 4,41 20,4 8,21 46,08 

N45P45K45 21,7 4,52 19,91 8,53 45,34 

N60P60K60 21,95 4,58 19,65 8,62 45,2 

N60P90K90 22,2 4,64 19,31 8,69 45,16 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 19,12 3,71 24,12 8,51 44,54 

N45P45K45 19,8 3,76 23,51 8,64 44,29 

N60P60K60 20,3 3,81 23,34 8,71 43,84 

N60P90K90 20,5 3,95 22,95 8,73 43,87 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 19,3 3,41 25,03 8,23 44,03 

N45P45K45 19,8 3,48 24,81 8,35 43,56 

N60P60K60 19,9 3,53 24,53 8,39 43,65 

N60P90K90 19,7 3,59 23,95 8,43 44,33 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 19,2 3,3 24,3 9,23 43,97 

N45P45K45 19,9 3,41 23,82 9,41 43,46 

N60P60K60 20,3 3,49 23,47 9,45 43,29 

N60P90K90 20,6 3,56 23,21 9,52 43,11 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 18,1 3,22 24,8 8,33 45,55 

N45P45K45 18,6 3,31 24,21 8,44 45,44 

N60P60K60 19,1 3,34 24,02 8,51 45,03 

N60P90K90 19,3 3,42 23,88 8,57 44,83 

18 кг/га 

Буркун білий  
 

 

без добрив 20,71 4,42 20,6 7,71 46,56 

N45P45K45 21,52 4,54 20,12 7,95 45,87 

N60P60K60 21,88 4,57 19,85 8,23 45,47 

N60P90K90 22,13 4,67 19,53 8,41 45,26 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 19,05 3,73 24,21 7,93 45,08 

N45P45K45 19,72 3,78 23,72 8,21 44,57 

N60P60K60 20,25 3,83 23,45 8,32 44,15 

N60P90K90 20,42 3,97 23,02 8,37 44,22 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 19,2 3,42 25,21 7,82 44,35 

N45P45K45 19,7 3,50 24,96 7,98 43,86 

N60P60K60 19,9 3,55 24,72 8,07 43,76 

N60P90K90 19,3 3,60 24,12 8,15 44,83 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 18,9 3,32 24,29 8,82 44,67 

N45P45K45 19,8 3,40 23,93 9,03 43,84 

N60P60K60 20,22 3,51 23,56 9,45 43,26 

N60P90K90 20,71 3,57 23,32 9,50 42,9 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 18,02 3,25 24,97 7,95 45,81 

N45P45K45 18,53 3,32 24,42 8,14 45,59 

N60P60K60 18,92 3,36 24,12 8,32 45,28 

N60P90K90 19,14 3,45 23,96 8,39 45,06 

20 кг/га 

Буркун білий  
 

 

без добрив 20,64 4,44 20,72 7,31 46,89 

N45P45K45 21,48 4,56 20,23 7,74 45,99 

N60P60K60 21,82 4,58 19,97 8,02 45,61 

N60P90K90 22,06 4,69 19,63 8,25 45,37 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 18,97 3,76 24,34 7,45 45,48 

N45P45K45 19,65 3,81 23,83 7,87 44,84 

N60P60K60 20,12 3,85 23,56 8,12 44,35 

N60P90K90 20,34 3,98 23,15 8,18 44,35 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 19,3 3,43 25,31 7,35 44,61 

N45P45K45 19,6 3,53 25,02 7,71 44,14 

N60P60K60 19,8 3,56 24,88 7,93 43,83 

N60P90K90 19,06 3,62 24,31 8,02 44,99 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 19,37 3,35 24,38 8,51 44,39 

N45P45K45 19,74 3,43 23,98 8,92 43,93 

N60P60K60 20,06 3,52 23,56 9,24 43,62 

N60P90K90 20,62 3,59 23,38 9,38 43,03 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 17,96 3,28 25,09 7,51 46,16 

N45P45K45 18,43 3,34 24,51 7,89 45,83 

N60P60K60 18,79 3,35 24,21 8,12 45,53 

N60P90K90 19,02 3,46 24,02 8,21 45,29 

22 кг/га 

Буркун білий  
 

 

без добрив 20,55 4,47 20,81 6,91 47,26 

N45P45K45 21,41 4,58 20,32 7,28 46,41 

N60P60K60 21,73 4,61 20,03 7,53 46,1 

N60P90K90 21,98 4,73 19,74 7,98 45,57 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 18,88 3,79 24,44 6,81 46,08 

N45P45K45 19,53 3,86 23,91 7,03 45,67 

N60P60K60 20,04 3,89 23,65 7,31 45,11 

N60P90K90 20,26 4,01 23,27 7,44 45,02 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 19,05 3,45 25,42 6,75 45,33 

N45P45K45 19,58 3,58 25,11 6,88 44,85 

N60P60K60 19,9 3,60 24,95 6,96 44,59 

N60P90K90 19,7 3,63 24,42 7,21 45,04 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  19,26 3,40 24,45 8,02 44,87 

N45P45K45 19,65 3,47 24,03 8,52 44,33 

N60P60K60 20,01 3,56 23,64 8,83 43,96 

N60P90K90 20,54 3,61 23,41 9,11 43,33 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  17,85 3,34 25,18 7,03 46,6 

N45P45K45 18,34 3,39 24,62 7,56 46,09 

N60P60K60 18,72 3,44 24,32 7,84 45,68 

N60P90K90 18,87 3,49 24,13 8,13 45,38 

 

Встановлено, що за ущільнення ценозів як буркуну білого у чистому посіві, 

так і в сумішках із злаками вміст сирого протеїну знижувався обернено пропорційно 

до збільшення норми висіву бобової культури. Як на не удобрюваних ділянках, так і 

при повному мінеральному удобренні за зміни норми висіву буркуну білого від 16 

до 22 кг/га, зниження було на рівні 0,2–0,35 %. Це доводить той факт, що при 

загущені ценозів рослини мають як меншу площу живлення, так відповідно і 

щільніше просторове розміщення, що зумовлює сповільнений розвиток листкового 

апарату – основного джерела протеїну в зеленому кормі. Отже, найвищий вміст 

сирого протеїну виявився в надземній масі одновидового посіву буркуну білого та за 

сумісного вирощування із суданською травою, за норми висіву 16 кг/га та 

удобрення N60P90K90 – 22,2 і 20,8 %. 

Джерелом теплової енергії для тварин сулугують наявні жири у кормах. Для 

нормального раціону ВРХ вміст жиру повинен становити 3–5 % в абсолютно сухій 

речовині [19]. Вміст сирого жиру в проведеному досліді знаходився на рівні 3,22–

4,73 % та змінювався у зворотній динаміці від вмісту сирого протеїну залежно від 

норм висіву буркуну білого. Цей приріст коливався в межах 0,04–0,3 % при 

загущенні від 16 до 22 кг/га. 

Інтенсивний ріст і розвиток як бобової культури, так і злакових за 

мінерального удобрення сприяв збільшенню вмісту сирого жиру на 0,18–0,23 %, та 

найвищим виявився при внесенні N60P90K90. Під час проведення хімічного аналізу 

рослинних зразків встановлено, що вміст сирого жиру в рослинах злакового 
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компонента менший, ніж у бобового. Так, у чистому посіві буркуну білого він 

становив 4,41–4,73 %, залежно від досліджуваних факторів, тоді як у ценозах зі 

злаковими найнижчий вміст був за сумісного вирощування з просом і сорго – 3,41–

3,63 і 3,22–3,49 % відповідно. Дещо інтенсивніший ріст і розвиток відбувався за 

сумісного вирощування з кукурудзою та суданською травою (3,71–4,01 і 3,3–

3,61 %). Максимальним вміст жиру відзначено за чистої сівби буркуну білого та 

сумісного вирощування з кукурудзою, за норми висіву 22 кг/га та удобрення 

N60P90K90 – 4,73 і 4,01 %. 

Найбільший вміст клітковини спостерігали на не удобрюваних ділянках 

досліду – 20,4–25,42 %. Як відомо, внесення мінеральних добрив у достатній 

кількості сприяє інтенсивнішому перебігу ростових процесів у рослині, збільшенню 

її облисненості, що у свою чергу знижує вміст сирої клітковини корму. В 

середньому його кількість знижувалася на 1–1,17 % при внесенні максимального 

мінерального удобрення N60P90K90, порівняно з варіантами без добрив. При цьому, 

вміст сирої клітковини змінювався  залежно від видового складу травосумішок. 

Несприятливі агротехнічні умови внаслідок загущення посівів та конкуренція 

компонентів за фактори життєдіяльності зумовлювали погіршення умов для 

оптимального розвитку листкового апарату як злакових, так і бобових культур. У 

свою чергу, внаслідок  проведення хімічного аналізу встановлено, що вміст 

клітковини в рослинах родини тонконогових вищий, що вплинуло на її вміст у 

кормі. Найбільше сирої клітковини в сухій речовині корму виявилося у варіанті 

сумісного вирощування буркуну білого з просом та сорго – 25,42 і 25,18, тоді як 

найменше в буркуну білого – 19,31, за сумісного вирощування з кукурудзою – 22,95 

та з суданською травою – 23,21 %.  

Збільшення норми висіву буркуну білого від 16 до 22 кг/га підвищувало 

вміст сирої клітковини на 0,25–0,48 %. 

Зола, яка складається з мінеральних речовин, відіграє важливу роль у 

забезпеченні здоров’я та продуктивності тварин. За даними В. В. Попова і      

А. П. Дмитроченка [206], вміст золи у сухій речовині повинен коливатися в межах 
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5–8 %. У проведених дослідженнях на вміст сирої золи помітно впливали видовий 

склад, удобрення та норми висіву. Найвищий вміст зольного залишку відзначено за 

сумісного вирощування із суданською травою, що насамперед зумовлено високою 

його часткою як у злаковому, так і в бобовому компоненті – 8,02–9,52 %. Разом із 

тим, у одновидовому посіві її вміст коливався в межах 6,91–8,69 %. На 0,19–1,17 % 

збільшувався вміст сирої золи залежно від удобрення і найвищим був при внесенні 

N60P90K90. Збільшення щільності травостою буркуну білого до 22 кг/га обернено 

впливало на вміст сирої золи та знижувало її показники на 0,41–1,61 %. Найбільше 

сирої золи містилося за сумісного вирощування із суданською травою – 9,52 %, за 

норми висіву 16 кг/га та удобрення N60P90K90. 

Зміна норм висіву бобової культури прямо пропорційно вплинула на 

показник золи в кормі. Найзначніше її кількість змінювалася за норми 22 кг/га – 

0,55–1,34 %. 

Значними у якісних показниках кормів є вміст безазотистих екстрактивних 

речовин (БЕР), до складу яких входять крохмаль, пектинові речовини, цукор та ін. 

Вміст БЕР у сухій речовині визначає доступність засвоєння тваринами  валової 

енергії кормів, а його складові сприяють нормальному перебігу різних процесів 

обміну. На варіантах без застосування добрив частка БЕР є найвищою, і знижується 

із збільшенням рівня мінерального живлення. В середньому зниження 

спостерігалося в межах 0,21–1,2 %. Найбільший вміст безазотистих екстрактивних 

речовин відзначено за сумісного вирощування з просом – 47,33 та 47,26 % у 

одновидовому посіві буркуну білого.  

 

5.2 Поживність сухої маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах  

 

Збільшення виробництва продукції тваринництва, покращення якості, 

зменшення собівартості продукції є одним із найважливіших завдань 

сільськогосподарського виробництва. Треба зазначити, що кормовиробництво є 

однією із найбільш ресурсо- і енергоємних галузей агропромислового комплексу 
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[152, 139]. Одночасно, із зростанням загальних енергетичних витрат спостерігається 

підвищення питомих енерговитрат на 1 га сільськогосподарських угідь, на одного 

працівника та на одиницю валової продукції. Одним із головних завдань, що 

стосується розв’язання порушеної проблеми, є енергетична оцінка культур і кормів, 

що включає комплекс показників: вихід з 1 гектара сухої речовини, кормових 

одиниць і перетравного протеїну, валової та обмінної енергії, а також система 

показників, які характеризують енергетичну ефективність технологій вирощування 

культур і заготівлі кормів [153, 201].  

Використання у травосумішках бобових видів трав дасть змогу підвищити 

продуктивність травостоїв, оскільки в порівнянні з іншими культурами вихід 

кормових одиниць у них значно вищий ніж в інших культур (6,6–9,1 т/га проти 4,0–

4,5 т/га у кукурудзи та 3,5–4,0 т/га кормових одиниць у злакових трав) [8]. Така 

велика різниця валового збору кормових одиниць в сторону бобових пояснюється їх 

здатністю симбіотично фіксувати азот повітря, і особливо в посушливі періоди 

використовувати вологу із глибоких шарів ґрунту, а разом з нею і важкодоступні 

елементи [32, 35].  

Застосування бобових трав у травосумішках сприяє підвищенню якості 

корму, оскільки вони містять помірну кількість вторинних речовин, таких як 

дубильні речовини та флаваноїди, котрі підвищують ефективність використання 

азоту в кишково-шлунковому тракті, знижують рівень захворюваності на тимпанію 

та підвищують стійкість тварин до паразитів [292].  

Нормальне функціонування тварин та висока їх продуктивність вимагають, 

щоб на одну кормову одиницю припадало, згідно із зоотехнічними нормами, 105–

110 г перетравного протеїну. У наших дослідженнях у кормі усіх травосумішок 

забезпеченість однієї кормової одиниці перетравним протеїном значно 

перевищувало норму. 

За результатами хімічного аналізу зеленої маси та коефіцієнтів перетравності 

поживних речовин було визначено поживність отриманого корму (табл. 5.2). Таким 

чином зелена маса як одновидових посівів буркуну білого так і його травосумішок з    
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Таблиця 5.2 

Валовий вихід кормових одиниць, перетравного протеїну та забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, середнє за 2015–2017 рр., т/га 

 

Траво- 

суміші 
 

 

Удобре-

ння 

Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

корм. 

од., 

т/га 

ПП, 

т/га 

забезп. 

корм. 

од. 

ПП, г 

корм. 

од., 

т/га . 

ПП, 

т/га 

забезп. 

корм. 

од. ПП, 

г 

корм. 

од., 

т/га 

ПП, 

т/га 

забезп. 

корм. 

од. ПП, 

г 

корм. 

од., 

т/га 

ПП, 

т/га 

забезп. 

корм. 

од. ПП, 

г 
 

Буркун 

білий 

(контроль) 

без добрив 6,03 1,04 172 5,73 0,97 169 5,5 0,93 169 5,14 0,86 167 

N45P45K45 7,02 1,25 178 6,73 1,18 175 6,37 1,11 174 6,05 1,05 174 

N60P60K60 7,25 1,3 179 7,02 1,25 178 6,48 1,15 177 6,17 1,08 175 

N60P90K90 7,45 1,38 180 7,32 1,31 179 6,88 1,23 179 6,54 1,16 177 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 5,98 1,01 169 5,65 0,95 168 5,38 0,89 165 5,03 0,82 163 

N45P45K45 6,79 1,18 174 6,32 1,09 172 6,04 1,04 172 5,67 0,95 168 

N60P60K60 7,15 1,27 178 6,72 1,19 177 6,41 1,12 175 6,09 1,05 172 

N60P90K90 7,4 1,35 178 7,22 1,28 177 6,77 1,19 176 6,49 1,13 174 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 5,09 0,88 173 4,8 0,83 173 4,33 0,75 173 4,05 0,68 168 

N45P45K45 5,74 1,02 178 5,48 0,97 177 5,16 0,9 174 4,91 0,85 173 

N60P60K60 6,16 1,1 179 5,87 1,04 177 5,38 0,95 177 5,14 0,9 175 

N60P90K90 6,66 1,16 174 6,3 1,07 170 5,69 0,96 169 5,45 0,94 172 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 6,05 1,05 174 5,66 0,96 173 5,4 0,94 172 5,05 0,86 170 

N45P45K45 7,27 1,3 179 6,83 1,21 177 6,42 1,13 176 6,02 1,05 174 

N60P60K60 7,56 1,37 181 7,14 1,29 181 6,56 1,17 178 6,17 1,09 177 

N60P90K90 7,91 1,45 183 7,49 1,38 182 6,93 1,27 182 6,57 1,2 183 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 5,91 0,96 162 5,6 0,9 161 5,35 0,86 161 5,04 0,8 159 

N45P45K45 6,74 1,12 166 6,28 1,03 164 5,81 0,95 164 5,44 0,88 162 

N60P60K60 7,24 1,23 170 6,86 1,15 168 6,26 1,04 166 5,89 0,97 165 

N60P90K90 7,39 1,3 171 7,21 1,22 169 6,69 1,12 167 6,32 1,05 166 
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однорічними злаковими культурами характеризувалась високим вмістом протеїну, 

так на 1 корм. од. в сухій речовині припадало 159–184 г.  

Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню вмісту перетравного 

протеїну в кормовій одиниці в середньому на 4–9 г. Підвищення норми висіву 

буркуну білого до 22 кг/га на переважній кількості варіантів негативно впливалона 

вміст перетравного протеїну в кормовій одиниці, зменшуючи її на 1–5 г. 

Також відмічено вплив виду травосумішок на згаданий показник. Так, 

порівнюючи з контрольним варіантом (одновидовий посів буркуну білого) 

спостерігали як нижчий вміст перетравного протеїну за сумісного вирощування з 

кукурудзою, просом та сорго на 4–11 г, так і вищий за сумісного вирощування із 

суданською травою (на 2–6 г). 

За даного варіанту отримано й найбільший вихід кормових одиниць та 

перетравного протеїну з 1 га – 5,05–7,91 та 0,86–1,45 т/га.  

У середньому за роки досліджень валовий збір кормових одиниць з 1 га 

варіював в межах 4,05–7,91 т/га, перетравного протеїну – 0,68–1,45 т/га.  

Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню валового збору кормових 

одиниць на 0,4–1,89 т/га. Вміст перетравного протеїну при цьому збільшувався на 

0,14–0,4 т/га.  

Збільшення норми висіву буркуну білого, у свою чергу знижувало показник 

валового збору кормових одиниць у середньому на 0,23–1,37 т/га, а перетравного 

протеїну – 0,05–0,09 т/га. 

За одновидового вирощування буркуну білого збір кормових одиниць був 

досить високим – в межах 5,14–7,45 т/га, а перетравного протеїну – 0,86–1,38 т/га. 

Серед травосумішок найбільша кормова продуктивність відзначена за 

сумісного посіву буркуну білого із суданською травою, нормою висіву буркуну 

білого 16 кг/га та на фоні повного мінерального удобрення N60P90K90 де валовий збір 

кормових одиниць склав 7,91, а перетравного протеїну – 1,45 т/га.  

Дещо нижчими за контрольний варіант одновидового вирощування буркуну 

білого відзначено отримання з 1 гектара кормових одиниць та перетравного 
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протеїну на травосумішці буркуну білого з кукурудзою. Збір кормових одиниць на 

згаданому варіанті становив 5,03–7,4, перетравного протеїну – 0,82–1,35 т/га. 

Травосуміш буркуну білого із сорго забезпечила збір кормових одиниць на 

рівні 5,04–7,32 т/га, що практично дорівнювало отриманому результату травосуміші 

буркуну білого з кукурудзою. Даний результат вказує на вищу поживну цінність 

корму бобової культури з кукурудзою, яка при нижчій врожайності забезпечує вищі

показники кормової продуктивності. Збір перетравного протеїну на даному варіанті 

становив 0,8–1,3 т/га. 

Найнижчий збір кормових одиниць і перетравного протеїну відзначено за 

сумісного вирощування буркуну білого з просом – 4,05–6,66 та 0,68–1,16 т/га.  

Повніше визначити кормову продуктивність дозволяє біоенергетична оцінка 

досліджуваних елементів технології вирощування у вигляді  енергоємності 

вирощеного корму та обмінною енергією, що засвоюється тваринами. 

У результаті проведених досліджень упродовж 2015–2017 років було 

відмічено, що вихід валової енергії безпосередньо залежав від мінерального 

удобрення, норми висіву буркуну білого та виду травосумішки (табл. 5.3). 

Найефективнішим виявилось внесення мінеральних добрив дозою N60P90K90. 

Так, найвищий вихід валової енергії отримали за сумісного вирощування буркуну 

білого із суданською травою, за норми висіву буркуну білого 16 кг/га – 

194,7 ГДж/га, що вище на 15,9 ГДж порівняно з одновидовим посівом за 

аналогічних норм висіву буркуну білого та удобрення.  

Максимальний вихід обмінної енергії також отримано за сумісного 

вирощування буркуну білого із суданською травою, знаходився в межах 60,2–94,2 

ГДж/га та найвищим був за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення 

N60P90K90.  

Дослідження показали обернений вплив підвищення норми висіву буркуну 

білого до 22 кг/га до валової енергії отриманого корму – на 3,4–31,5 та обмінної –на 

2,6–16,7 ГДж/га (або на 2–20 та 3–21 % нижче ніж за норми висіву 16 кг/га). 
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Таблиця 5.3 

Вихід валової та обмінної енергії сухої біомаси одно видових посівів буркуну білого та його травосумішок,  

 середнє за 2015–2017 рр., ГДж/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші 
 

Удобрення 

Норма висіву буркуну білого, кг/га 
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Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 144,0 68,3 135,3 64,8 129,6 62,3 122,8 58,1 

N45P45K45 168,6 79,3 159,5 76,1 151,2 72,0 144,0 68,3 

N60P60K60 173,1 81,8 165,1 79,2 153,8 73,2 146,3 69,5 

N60P90K90 178,8 85,9 170,8 82,4 159,9 77,5 154,6 73,7 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 142,9 71,0 136,1 67,0 129,6 63,8 121,3 59,4 

N45P45K45 159,5 80,3 154,6 74,7 146,3 71,4 138,7 66,8 

N60P60K60 164,4 84,5 159,1 79,4 146,6 75,7 139,5 71,7 

N60P90K90 169,3 89,4 164,1 84,8 152,7 79,5 145,9 76,2 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 132,7 61,3 125,5 57,9 113,0 52,2 106,2 48,7 

N45P45K45 146,3 69,1 139,5 66,0 130,4 62,0 124,0 58,8 

N60P60K60 155,3 73,9 148,2 70,5 135,3 64,7 128,1 61,6 

N60P90K90 164,4 79,1 155,0 74,8 140,6 67,7 133,1 64,8 

Буркун білий + 

суданська 

трава 

без добрив 155,7 72,5 147,0 67,6 136,4 64,6 127,8 60,2 

N45P45K45 180,0 86,8 168,6 81,4 157,6 76,5 148,5 71,6 

N60P60K60 187,1 89,9 177,6 85,0 164,1 77,9 156,1 73,2 

N60P90K90 194,7 94,2 184,1 89,0 172,0 82,4 164,1 78,0 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 150,1 70,6 142,1 66,9 130,4 63,9 121,0 60,1 

N45P45K45 167,4 80,0 162,5 74,7 148,6 69,0 139,5 64,7 

N60P60K60 172,4 85,9 169,0 81,5 153,5 74,3 144,8 69,9 

N60P90K90 177,3 90,0 172,7 85,5 163,7 79,3 155,3 75,0 
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Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на збір врожаю зеленої 

маси корму, збільшуючи показник валової енергії на 7–22 %, вихід обмінної енергії 

при цьому збільшувався на 8–21 %, порівняно з контрольним варіантом без добрив. 

Високий вихід валової енергії отримано і за сумісного вирощування буркуну 

білого із сорго, де згаданий показник становив 121,0–177,3 ГДж/га, та 

максимального значення, як і на варіанті сумісного вирощування із суданською 

травою, досягав за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та повного мінерального 

живлення.Вміст обмінної енергії на даному варіанті також був досить високим і 

становив 90,0 ГДж/га. 

За одновидового вирощування буркуну білого отримано дещо нижчі 

показники збору валової та обмінної енергії в межах 122,8–178,8 та 58,1–

85,9 ГДж/га. 

Збір валової та обмінної енергії на варіанті вирощування буркуну білого із 

кукурудзою був дещо нижчим за одновидовий посів та становив 121,3–169,3 та 

59,4–89,4 ГДж/га.  

Найнижчу кількість валової та обмінної енергії отримано на варіантах 

травосумішки буркуну білого із просом, де збір валової енергії коливався в межах 

від 106,2 до 164,4, а обмінної – від 48,7 до 79,1 ГДж/га. 

Результати досліджень висвітлено та опубліковано в наукових працях [96]. 

 

Висновки до п’ятого розділу  

 

1. На хімічний склад зеленого корму із домінуванням буркуну білого 

найбільше впливало внесення мінеральних добрив, де підвищування доз останнього 

збільшувало вміст сирого протеїну в сухій масі на 0,5–1,4 %. В свою чергу сівба 

буркуну білого нормою 18 к/га та вище – на 0,2–0,35 %. Найвищий вміст сирого 

протеїну виявився в надземній масі одновидового посіву буркуну білого та за 

сумісного вирощування із суданською травою, за норми висіву 16 кг/га та 

удобрення N60P90K90 – 22,2 і 20,8 %. 
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2. За усередненими даними кращою якістю, поживністю та 

енергонасиченістю корму характеризувались посіви з максимальним мінеральним 

удобренням та нормою висіву буркуну білого 16 кг/га. Серед досліджуваних 

травосумішок найвища поживність отриманого корму відмічена за сумісного посіву 

буркуну білого із суданською травою, де валовий збір обмінної енергії становив 

94,2 ГДж/га, а забезпеченість 1 кормової одиниці перетравним протеїном становила 

183 г. На даному варіанті валовий збір кормових одиниць та перетравного протеїну 

також був найвищим – 7,91 та 145т/га. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ БУРКУНУ 

БІЛОГО В ОДНОВИДОВИХ ТА СУМІСНИХ ПОСІВАХ  

 

6.1 Економічні показники та оцінка доцільності вирощування буркуну 

білого в одновидових та сумісних посівах 

 

Відомо, що найперспективнішим елементом при удосконаленні технології 

вирощування тієї чи іншої культури є низькі за економічними та енергетичними 

показниками витрати, і при цьому збільшує як рівень рентабельності, так і 

отримання енергії з одиниці продукції. [235]. 

Економічна оцінка технологічного процесу виробництва дає можливість 

виявити конкретні можливості підвищення ефективності його роботи за допомогою 

певних прийомів і методів [204]. 

Під час визначення економічної ефективності в наших дослідженнях ми 

використовували розрахунки прямих затрат на передпосівний обробіток ґрунту, 

підготовку насіння до сівби, сівбу, внесення добрив, збирання врожаю з 

технологічних карт загальноприйнятої форми. 

У технологічних картах за відповідності з технологією, тарифний фонд 

зарплати на механізовані і кінно-ручні роботи, амортизаційні відрахування 

визначали, виходячи із вартості однієї години роботи трактора чи 

сільськогосподарської машини. Під час визначення фінансових та матеріальних 

затрат враховували повну механізацію робіт. Вартість 1 т вівса, яку прирівнювали 

до 1 т кормових одиниць станом на 01.10.2018 р. складала 5000 грн/т. 

Ефективність досліджуваних прийомів визначена нами на основі 

співставлення показників умовно чистого прибутку, собівартості продукції та 

рентабельності виходячи з існуючих ринкових цін на вартість палива, обробітків 

ґрунту, добрив, насіння та ін. 
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За роки досліджень встановлена економічна ефективність (табл. 6.1; дод. Й. 

1–3) вирощування буркуну білого на зелену масу в одновидових та сумісних посівах  

з однорічними злаковими культурами залежно від елементів технології 

вирощування. 

Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2015–2017 рр. 

 

Проведений економічний аналіз технології вирощування одновидового 

посіву буркуну білого показав, що показники економічної ефективності 
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Буркун білий 

(контроль)  

 

без добрив  

(контроль) 30150 11252 18898 1866 168 

N45P45K45 35100 16312 18788 2324 115 

N60P60K60 36250 18225 18025 2514 99 

N60P90K90 37250 20584 16666 2763 81 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  29900 12434 17466 2079 140 

N45P45K45 33950 17279 16671 2545 96 

N60P60K60 35750 19192 16558 2684 86 

N60P90K90 37000 21551 15449 2912 72 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  25450 12973 12477 2549 96 

N45P45K45 28700 17722 10978 3087 62 

N60P60K60 30800 19763 11037 3208 56 

N60P90K90 33300 21218 12082 3186 57 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  30250 12029 18221 1988 151 

N45P45K45 36350 17079 19271 2349 113 

N60P60K60 37800 19066 18734 2522 98 

N60P90K90 39550 21479 18071 2715 84 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  29550 12393 17157 2097 138 

N45P45K45 33700 17357 16343 2575 94 

N60P60K60 36200 19279 16921 2663 88 

N60P90K90 36600 21596 15004 2950 69 
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змінювались залежно від норми висіву буркуну білого та удобрення. Виробничі 

витрати на цьому варіанті коливався в межах 11252–20824, умовно чистий прибуток 

11876–18898 грн, рівень рентабельності – 57–168 %, собівартість 1 т кормових 

одиниць – 1866–3184 грн. Такий діапазон коливання пов’язаний зі значними 

витратами на внесення добив та, меншою мірою, збільшення норм висіву буркуну 

білого. Останнє впливало на рівень отриманого чистого прибутку, зменшуючи його 

на 2080–5400 грн. Внесення добрив, у свою чергу, знижувало цей показник в 

ширшому діапазоні – від 110 до 3932 грн.  

Рентабельність одновидового посіву внаслідок внесення мінеральних добрив 

знижувалась на 50–84 % порівняно з не удобрюваними ділянками. Збільшення 

норми висіву буркуну білого до 22 кг/га знижувало показник рентабельності на 19–

39 %.  

Найбільший умовно чистий прибуток за одновидового вирощування – 

18898 грн, отримано за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та без внесення 

мінеральних добрив, рівень рентабельності при цьому був 168 %.  

Як показав аналіз економічної ефективності буркуново-злакових 

травосумішок, умовно чистий прибуток знаходився на рівні 5697–19271 грн/га та 

різнився залежно від виду злакового компонента, норми висіву буркуну білого та 

удобрення.  

Найменш економічно доцільним серед досліджуваних травосумішок був 

варіант сумісного посіву із просом, де чистий прибуток, залежно від досліджуваних 

факторів, коливався в межах 5697–12477 грн, а рентабельність – 27–96 %. Внесення 

мінеральних добрив знижувало отримання чистого прибутку на 449–3945 грн, а 

підвищення норми висіву буркуну білого до 22 кг/га на 2030–5200 грн, рівень 

рентабельності при цьому знижувався на 42–67 та на 27–47 % відповідно.  

Відзначено високу ефективність вирощування буркуну білого із сорго, де 

умовно чистий прибуток коливався в межах 9603–17157 грн та залежав, як від рівня 

удобрення, так і норми висіву буркуну білого, де збільшення останніх знижувало 

даний показник на 814–6750 грн, Рівень рентабельності на даному варіанті 
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травосумішки знаходився на рівні – 45–138 % та змінювався аналогічно чистому 

прибутку. Найвищі показники вдалося досягнути на варіанті без удобрення, 

відповідно до схеми досліду та норми висіву буркуну білого 16 кг/га – 17157 грн 

умовно чистого прибутку та 138 % рентабельності. 

Економічна ефективність вирощування буркуну з кукурудзою була подібною  

до одновидового посіву і становила 10659–17466 грн умовно чистого прибутку та 

49–140 % рентабельності.  

Вирощування буркуну білого із суданською травою дало змогу отримати 

умовно чистий прибуток на рівні 11131–19271 грн., рівень рентабельності, при 

цьому, коливався в межах 51–151 %, що становило найвищі показники, порівняно з 

іншими травосумішками. Як і за одновидового вирощування, показник умовно 

чистого прибутку знижувався залежно від підвищення норми висіву від 16 до 

22 кг/га – на 2530–6950 грн. Збільшення доз добрив також спричиняло зниження в 

середньому на 150–3300 грн. Рентабельність при цьому знижувалася відповідно на 

26–41 та 38–66 %. Варто відмітити, що незначне зниження рівня умовно чистого 

прибутку, порівняно з іншими варіантами травосумішок пов’язане з високою 

врожайністю даної травосумішки і, відповідно її вартості з однини ці площі (табл. 

4.2; 4.3; 5,2).  

 

6.2 Біоенергетична оцінка вирощування буркуну білого в одновидових 

та сумісних посівах  

 

Закономірною умовою інтенсифікації виробництва кормів є зростання витрат 

енергії, що не відновлюється. Окрім економічної оцінки виробництва, об’єктивну 

картину затрачених ресурсів дає універсальний енергетичний метод розрахунку 

витрат енергії на виробництво одиниці продукції. У зв’язку із великою 

різноманітністю затрачених матеріальних ресурсів та праці згаданий метод дає 

змогу виразити у єдиних міжнародних одиницях (калорії або джоулі). Сучасні 

методики дають змогу визначити та розрахувати безпосередні витрати на 
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виробництво урожаю, як матеріальних ресурсів (насіння, добриво, паливо), так і 

антропогенних (людська праця) та визначати оптимальні співвідношення між ними. 

Даний біоенергетичний аналіз дає можливість обгрунтованіше оцінити основні 

елементи технології вирощування та цим доповнити економічну оцінку [48, 102, 

111, 242]. 

Під час розрахунку енергетичної ефективності технологічних прийомів, що 

вивчалися використовували витрати енергії на застосування машин, агрегатів, 

використані добрива, посівний матеріал, електроенергію, нафтопродукти, трудові 

ресурси. Дані витрати за допомогою енергетичних еквівалентів переводили в 

енергетичні показники. Складена технологічна карта, що дозволило врахувати всі 

необхідні операції для вирощуванні досліджуваних ценозів.  

У ході проведених розрахунків з визначення показників енергетичної 

ефективності було встановлено, що вони змінювалися залежно від застосування 

добрив, зміни норми висіву буркуну білого та виду травосумішки (табл. 6.2). 

Аналіз енерговитрат на 1 га посіву свідчить, що найнижчі їх показники 

спостерігались на контрольних варіантах. За одновидового посіву буркуну білого 

сукупні витрати на виробництво корму були нижчими ніж в травосумішках в 

середньому на 0,6–1 ГДж/га. Як у всіх варіантах травосумішок, так і в одновидовому 

посіві відзначено підвищення сукупних витрат зі збільшенням доз удобрення в 

середньому на 6,4–9,2 ГДж/га. Збільшення норми висіву викликало підвищення 

енергетичних витрат на 0,1–0,5 ГДж/га. Встановлено, що найвищі витрати сукупної 

енергії 21–21,9 ГДж/га були за внесення мінеральних добрив у дозі N60P90K90 та 

норми висіву 22 кг/га. Найнижчі витрати сукупної енергії 11,3–12,3 ГДж/га 

відбувались на неудобрених ділянках за норми висіву буркуну білого 16 кг/га. 

За показниками енергетичного еквіваленту продукції (відтворено врожаєм) та 

енергетичними витратами (спожито) залежно від агротехнічних заходів визначався   
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Таблиця 6.2 

Енергетична ефективність вирощування буркуну білого в одновидових та сумісних посівах,  

середнє за 2015–2017 рр, ГДж/га  
 

Траво-

суміші 

Удобрення 16 18 20 22 

С
п

о
ж

и
то

, Г
Д

ж
/г

а 
К

ее
 

Е
К

 

С
п

о
ж

и
то

, Г
Д

ж
/г

а 
К

ее
 

Е
К

 

С
п

о
ж

и
то

, Г
Д

ж
/г

а 
К

ее
 

Е
К

 

С
п

о
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то
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ж
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а 
К

ее
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К

 

Буркун 

білий 

(контроль) 

без добрив 11,3 6,0 12,7 11,4 5,7 11,9 11,5 5,4 11,3 11,8 4,9 10,4 

N45P45K45 18 4,4 9,4 18,1 4,2 8,8 18,2 4,0 8,3 18,5 3,7 7,8 

N60P60K60 19,7 4,2 8,8 19,8 4,0 8,3 19,9 3,7 7,7 20,0 3,5 7,3 

N60P90K90 20,5 4,2 8,7 20,6 4,0 8,3 20,7 3,7 7,7 21,0 3,5 7,4 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 12,1 5,9 11,8 12,2 5,5 11,2 12,3 5,2 10,5 12,5 4,8 9,7 

N45P45K45 19,1 4,2 8,4 19,2 3,9 8,1 19,3 3,7 7,6 19,5 3,4 7,1 

N60P60K60 20,6 4,1 8,0 20,7 3,8 7,7 20,8 3,6 7,0 20,9 3,4 6,7 

N60P90K90 21,4 4,2 7,9 21,5 3,9 7,6 21,7 3,7 7,0 21,8 3,5 6,7 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 11,9 5,2 11,2 12 4,8 10,5 12,1 4,3 9,3 12,2 4,0 8,7 

N45P45K45 18,9 3,7 7,7 19 3,5 7,3 19,1 3,3 6,8 19,3 3,1 6,4 

N60P60K60 20,5 3,6 7,6 20,6 3,4 7,2 20,7 3,1 6,5 20,8 3,0 6,2 

N60P90K90 21,3 3,7 7,7 21,4 3,5 7,2 21,5 3,2 6,5 21,6 3,0 6,2 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 12,3 5,9 12,7 12,4 5,5 11,9 12,5 5,2 10,9 12,7 4,7 10,1 

N45P45K45 19 4,6 9,5 19,1 4,3 8,8 19,1 4,0 8,3 19,3 3,7 7,7 

N60P60K60 20,7 4,3 9,0 20,8 4,1 8,5 20,9 3,7 7,9 21,1 3,5 7,4 

N60P90K90 21,5 4,4 9,1 21,6 4,1 8,5 21,7 3,8 7,9 21,9 3,6 7,5 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 12,1 5,8 12,4 12,2 5,5 11,6 12,3 5,2 10,6 12,4 4,9 9,8 

N45P45K45 18,9 4,2 8,9 19 3,9 8,6 19,2 4,0 7,7 19,3 3,4 7,2 

N60P60K60 20,7 4,2 8,3 20,8 3,9 8,1 20,9 3,6 7,3 21,1 3,3 6,9 

N60P90K90 21,3 4,2 8,3 21,4 4,0 8,1 21,4 3,7 7,6 21,6 3,5 7,2 
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показник ефективності використання енергії – енергетичний коефіцієнт (ЕК) – 

відношення між відтвореною енергією та спожитою.  

Серед досліджуваних варіантів ЕК коливався від 6,2 до 12,7, знижуючись із 

підвищенням удобрення та норм висіву. За одновидового посіву буркуну білого 

показники енергетичного коефіцієнта були досить високими і знаходидися в межах 

7,3–12,7. Найвищі витрати енергії відзначено за норми висіву 22 кг/га та повного 

мінерального живлення – 21,0 ГДж/га. 

Найнижчими показниками енергетичної ефективності відзначилися посіви 

буркуну білого із просом, де сукупні енергетичні затрати коливалися від 11,9 до 

21,6 ГДж/га. Енергетичний коефіцієнт знаходився в межах 6,2–11,2.  

Вирощування буркуну білого із кукурудзою потребувало енергетичних витрат 

на рівні 12,1–21,8 ГДж/га, а енергетичний коефіцієнт становив 6,7–11,8. 

Наближеними за енергетичним споживанням та кількістю відтвореної енергії 

до травосумішки буркуну білого та кукурудзи були сумісні посіви із сорго. Так, 

сукупні витрати на вирощування корму знаходилися в межах 12,1–21,6 ГДж/га. 

Енергетичний коефіцієнт становив 6,9–12,4. 

Найвищими показники енергетичного коефіцієнта серед досліджуваних 

травосумішок виявилися у сумісних посівах із суданською травою – 7,4–12,7. 

Максимального рівня було досягнуто за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та без 

внесення мінеральних добрив. При цьому витрачено енергії було 12,3. Енергетичний 

коефіцієнт при внесенні повного мінерального живлення становив 9,1 за 

енергетичних витрат – 21,5 ГДж/га. 

Суттєво відрізнявся від енергетичного коефіцієнта коефіцієнт енергетичної 

ефективності, який показує відношення обмінної енергії, отриманої з корму, що 

безпосередньо засвоюється тваринним організмом для забезпечення життєдіяльності 

та утворення продукції до затрат сукупної енергії на 1 га. Таким чином, у 

середньому за роки досліджень, коефіцієнт енергетичної ефективності знаходився в 

межах 3,0–6,0. 
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Найвищим коефіцієнт енергетичної ефективності визначено за одновидового 

посіву буркуну білого, в основному через нижчі сукупні витрати енергії на 

вирощування, порівняно з травосумішками – 4,2–6,0. 

Коефіцієнт, отриманий за вирощування буркуну білого в травосумішках був 

нижчим за одновидові посіви на 0,1–0,8. Додаткові енергетичні витрати передбачені 

в технології вирощування досліджуваних варіантів, а саме удобрення та зміна норми 

висіву буркуну білого також впливали на енергетичну ефективність оберненопро- 

порційно до їх застосування. Так, збільшення удобрення дослідних ділянок від дози 

N45P45K45 до N60P90K90 знижувало коефіцієнт енергетичної ефективності на 1,3–1,8, а 

збільшення норми висіву буркуну білого до 22 кг/га – 0,2–1,1.  

Найбільшими показники окупності затрат енергії поміж досліджуваних 

травосумішей відмічено за сумісного посіву буркуну білого із суданською травою, 

де коефіцієнт енергетичної ефективності становив 4,3–5,9. Отримані результати 

свідчать про біоенергетичну доцільність вирощування даних культур в сумісних 

ценозах. 

Поміж досліджуваних ценозів затрати сукупної енергії (ГДж) на 1 т кормових 

одиниць (табл. 6.3) найменшими були на варіанті одновидового посіву буркуну 

білого (1,87–3,24). 

Найвищі енергетичні затрати на вирощування 1 т кормових одиниць відмічено 

за сумісного посіву буркуну білого із просом – на рівні 2,34–4,05 ГДж. Дана 

кількість є вищою порівняно з контролем (одновидовий посів буркуну білого) на 

0,41–0,69 ГДж. 

Серед досліджуваних травосумішей буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами найменш енергозатратною відзначено травосуміш буркуну білого із 

суданською травою – на рівні 2,03–3,42 ГДж на 1 т кормових одиниць, що пов’язане 

з високим валовим збором кормових одиниць.  

Наближеними за енергетичними затратами з вищезгаданим варіантом 

визначено сумісні посіви буркуну білого із кукурудзою та сорго, де вони становили 

в середньому 2,02–3,44 та 2,05–3,58 ГДж. 
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Таблиця 6.3 

Енергетичні затрати на виробництво 1 т кормових одиниць,  

середнє за 2015 – 2017 рр, ГДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних добрив збільшувало енергетичні витрати на 

виробництво 1 т кормових одиниць на 0,58–0,87 ГДж. Збільшення норми висіву 

буркуну білого до 22 кг/га підвищувало енергетичні витрати на 0,1–0,74 ГДж. 

Результати досліджень висвітлено та опубліковано в наукових працях [77]. 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 1,87 1,99 2,09 2,30 

N45P45K45 2,56 2,69 2,86 3,06 

N60P60K60 2,72 2,82 3,07 3,24 

N60P90K90 2,75 2,81 3,01 3,21 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 2,02 2,16 2,29 2,49 

N45P45K45 2,81 3,04 3,20 3,44 

N60P60K60 2,88 3,08 3,24 3,43 

N60P90K90 2,89 2,98 3,21 3,36 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 2,34 2,50 2,79 3,01 

N45P45K45 3,29 3,47 3,70 3,93 

N60P60K60 3,33 3,51 3,85 4,05 

N60P90K90 3,20 3,40 3,78 3,96 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 2,03 2,19 2,31 2,51 

N45P45K45 2,61 2,80 2,98 3,21 

N60P60K60 2,74 2,91 3,19 3,42 

N60P90K90 2,72 2,88 3,13 3,33 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 2,05 2,18 2,30 2,46 

N45P45K45 2,80 3,03 3,30 3,55 

N60P60K60 2,86 3,03 3,34 3,58 

N60P90K90 2,91 2,97 3,20 3,42 
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Висновки до шостого розділу 

 

1. Вирощування як одновидових посівів буркуну білого, так і його 

травосумішок зі злаковими культурами економічно ефективне з чистим прибутком 

5697–19271 грн/га, рентабельністю 27–168 % та собівартістю 1 т кормових одиниць 

1866–3937 грн.  

За одновидового посіву найвищий умовно чистий прибуток та 

рентабельність відзначено за норми висіву 16 кг/га та без внесення добрив – 18898 

грн і 168 %.  

Вирощування буркуну білого із суданською травою дало змогу отримати 

умовно чистий прибуток на рівні 11131–19271 грн., рівень рентабельності, при 

цьому, коливався в межах 51–151 %, що становило найвищі показники, порівняно з 

іншими травосумішками. 

2. Найвищі показники окупності затрат енергії серед досліджуваних 

травосумішок одержано за одновидового посіву, нормою висіву буркуну білого 

16 кг/га та на фоні без удобрення з коефіцієнтом енергетичної ефективності 6,0, 

енергетичним коефіцієнтом – 12,7 та енергетичними затратами на 1 т кормових 

одиниць 1,87 ГДж.  

Поміж травосумішок найвища енергетична ефективність відмічена на 

варіанті сумісного посіву буркуну білого та суданської трави, де на варіанті без 

удобрення та норми висіву 16 кг/га коефіцієнт енергетичної ефективності становив 

5,9, енергетичний коефіцієнт 12,7, а затрати на виробництво 1 т кормових одиниць – 

2,03 ГДж. На фоні максимального мінерального удобрення енергетична 

ефективність згаданої травосумішки була найвищою серед досліджуваних варіантів, 

з коефіцієнтом енергетичної ефективності 4,4, енергетичним коефіцієнтом – 9,1 та 

енергетичними затратами на 1 т кормових одиниць 2,72 ГДж.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі, що полягає у встановленні особливостей росту, розвитку і 

формування продуктивності надземної маси одновидових посівів буркуну білого та 

його травосумішей з однорічними злаковими культурами залежно від норм висіву 

буркуну білого та рівня мінерального живлення в умовах Правобережного 

Лісостепу, а також розробленні рекомендацій виробництву для вирощування цих 

культур з метою одержання високоякісних кормів. 

1. Виявлено, що строки настання фенологічних фаз росту і розвитку буркуну 

білого та однорічних злакових компонентів у сумісних посівах залежали як від 

факторів, що вивчалися, так і від погодних умов за роки досліджень. Відзначено 

збільшення тривалості міжфазних періодів злакового компонента на початку 

вегетаційного періоду внаслідок зниження середньодобових температур, особливо в 

2016-му та 2017 роках. Період від повних сходів до першого укосу в середньому за 

роки досліджень тривав 80–103 доби, а період між першим і другим укосом – 66–

67 діб. 

2. Встановлено, що у травосумішах домінуюче положення посідає буркун 

білий (61,1–76,6 %). Збільшення норми висіву буркуну білого підвищувало частку 

бобового компонента на 0,3–3,4 %. Спостерігалося збільшення присутності 

злакового компонента на варіантах удобрення N45P45K45 та N60P60K60 (0,3–1,2 %), тоді 

як внесення N60P90K90 спричиняло його зниження. Серед травосумішей найбільша 

частка злакового компонента відзначена за сумісного посіву буркуну білого із 

суданською травою, де за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та удобрення 

N60P60K60 на суданку припадало 33,9 %. 

3. Виявлено, що найбільшу кількість пагонів на одиниці площі сформовано за 

одновидового вирощування буркуну білого – 377–568 шт./м2. Максимального 

показника тут досягли за норми висіву буркуну білого 20 кг/га та удобрення 

N60P90K90.  
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Щільність травосумішей була нижчою ніж на одновидовому посіві на 98–

104 шт. та знаходилася в межах 279–464 шт./м2. Найбільшу кількість продуктивних 

пагонів спостерігали на сумісному посіві буркуну білого з просом за норми висіву 

20 кг/га та максимального мінерального удобрення N60P90K90 – 464 шт./м2. 

4. Середній приріст висоти досліджуваних ценозів за 10 діб коливався від 6 до 

11 см. Внесення добрив сприяло збільшенню висоти на 5–8 %. Сівба буркуну білого 

нормою 22 кг/га збільшувала висоту досліджуваних росин на 2–5 %. Найвищі 

показники висоти рослин відзначено у травосумішах буркуну білого з кукурудзою 

та суданкою, де висота буркуну досягала 100 см, кукурудзи 133 см та суданки 

111 см на фоні удобрення N60P90K90 та з нормою висіву буркуну білого 22 кг/га. 

5. Сумісне вирощування буркуну білого із суданською травою забезпечує 

формування листкової поверхні фітоценозу площею 52,3 тис. м2/га, на фоні 

удобрення N60P90K90 та з нормою висіву буркуну білого 16 кг/га. У середньому 

приріст площі асиміляційної поверхні за 10 діб становив 6,4–12,3 тис. м2/га. Площа 

змінювалася залежно від внесення мінеральних добрив, де використання 

максимальної дози N60P90K90 сприяло збільшенню показника на 7–16 %, тоді як 

підвищення норми висіву буркуну білого (до 22 кг/га), навпаки, знижувало на 2–

11 %.  

Найвищі показники фотосинтетичного потенціалу за період від 30 до 80 доби 

вегетації формуються за сумісного вирощування буркуну білого із суданською 

травою на фоні повного мінерального удобрення та норми висіву буркуну білого 

16 кг/га – 1708,8 тис. м2×діб/га. При формуванні врожаю досліджуваних 

травосумішей за цей період максимальні добові прирости чистої продуктивності 

фотосинтезу були найвищими за одновидового посіву буркуну білого з нормою 

висіву 16 кг/га – 6,0–6,3 г/м2 за добу. 

6. Середній приріст вегетативної маси та сухої речовини досліджуваних 

травосумішей за 10 діб знаходився в межах 4,1–7,8 та 0,92–1,38 т/га. Більшою 

вегетативною масою рослин відзначився сумісний посів буркуну білого із 

суданською травою на фоні максимального мінерального удобрення N60P90K90 та 
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норми висіву буркуну білого 16 кг/га – 40,8 т/га. Врожайність сухої речовини на 

згаданому варіанті також була найвищою – 7,92 т/га. 

7. Серед досліджуваних травосумішей найбільшою часткою листової маси 

характеризувався одновидовий посів буркуну білого (40,7–42,9 % листя). Значний 

показник листкової маси спостерігали на варіанті сумісного посіву буркуну білого із 

суданською травою, де він коливався від 39,7 до 41,1 %. Максимальні показники 

листкової маси забезпечили варіанти з нормою висіву буркуну білого 16 кг/га та 

удобрення N60P90K90.  

8. Урожайність досліджуваних травосумішей суттєво змінюється залежно від 

удобрення, норм висіву буркуну білого та видового складу травосуміші. Внесення 

добрив забезпечувало приріст зеленої маси в середньому на 3,6–10,3, сухої – 1,04–

1,87 т/га. Збільшення норми висіву буркуну білого до 22 кг/га спричиняло зниження 

продуктивності посівів на 1,8–8,4 та 0,31–1,4 т/га відповідно. У цілому за роки 

досліджень найбільшу врожайність спостерігали на варіанті сумісного посіву із 

суданською травою за норми висіву буркуну білого 16 кг/га та на фоні мінерального 

удобрення N60P90K90 – 51,5 зеленої та 10,53 т/га сухої маси. 

9. Вміст сирого протеїну за одновидового вирощування буркуну білого вищий 

порівняно із травосумішами та максимально становить 22,2 % за норми висіву 

буркуну білого 16 кг/га та удобрення N60P90K90, Серед травосумішей високим 

вмістом сирого протеїну виокремилися посіви із суданською травою, де за 

аналогічних норм висіву буркуну білого та удобрення його показник становив 

20,8 %. Найбільшою мірою на вміст сирого протеїну у складі корму впливало 

внесення мінеральних добрив. Так, підвищення доз таких збільшувало вміст сирого 

протеїну в сухій масі на 0,5–1,4 %. Сівба буркуну білого нормою 18 к/га та вище 

знижувала показник на 0,2–0,35 %.  

10. Вищою кормовою продуктивністю та енергонасиченістю 

характеризувалися посіви з максимальним мінеральним удобренням та нормою 

висіву буркуну білого 16 кг/га. Серед досліджуваних травосумішей найвища 

поживність отриманого корму відзначена за сумісного посіву буркуну білого із 
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суданською травою, де валовий збір обмінної енергії досягав 94,2 ГДж/га, а 

забезпеченість 1 кормової одиниці перетравним протеїном становила 183 г. На 

цьому варіанті валовий збір кормових одиниць і перетравного протеїну також був 

найвищим – 7,91 та 1,45 т/га. 

11. Доведено, що вирощування одновидових посівів буркуну білого та його 

травосумішей зі злаковими культурами економічно ефективне. За одновидового 

посіву економічна ефективність найвища з умовно чистим прибутком та 

рентабельністю 18898 грн/га і 168 % відповідно, за норми висіву буркуну білого 

16 кг/га та без внесення мінеральних добрив. Значну економічну доцільність 

вирощування забезпечує травосуміш буркуну білого із суданською травою з 

отриманням умовно чистого прибутку 11131–19271 грн/га та рівня рентабельності в 

межах 51–151 %. 

12. Серед досліджуваних ценозів найвищі показники окупності витрат енергії 

одержано за одновидового посіву, з нормою висіву буркуну білого 16 кг/га та на 

фоні без добрив з енергетичним коефіцієнтом 12,7, коефіцієнтом енергетичної 

ефективності 6,0 та енергетичними витратами на 1 т кормових одиниць 1,87 ГДж.  

На фоні максимального мінерального удобрення енергетична ефективність 

була найвищою на варіанті сумісного вирощування буркуну білого із суданською 

травою з енергетичним коефіцієнтом 9,1, коефіцієнтом енергетичної ефективності 

4,4 та енергетичними витратами на 1 т кормових одиниць 2,72 ГДж. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

На основі отриманих результатів досліджень, їх енергетичного та 

економічного аналізу агроформуванням, що спеціалізуються на вирощуванні 

продукції тваринництва в умовах Правобережного Лісостепу рекомендовано: 

для формування на чорноземних ґрунтах найприйнятніших за строками 

використання бобово-злакових агрофітоценозів, що забезпечують стабільний вихід 

понад 50 т/га зеленої маси, 7,9 т/га кормових одиниць та 1,4 т/га перетравного 

протеїну, вирощувати буркун білий в сумісних посівах із суданською травою з 

нормою висіву компонентів відповідно 16 та 15 кг/га та повним мінеральним 

удобренням N60P90K90. 
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висіву буркуну білого та удобрення, проаналізовано отримані результати, зроблено 

висновки, оформлено та підготовлено матеріали до друку). 

4. Демидась Г. І.; Захлєбаєв М. В. Динаміка лінійного росту та наростання 

надземної маси культур буркуну білого в чистому та в сумісних посівах з 

однорічними злаковими культурами. Науковий вісник НУБіП України. Серія: 

Агрономія, 2017. Вип. 269. С. 45-53. (Здобувачем особисто закладено польовий 

дослід, визначено висоту досліджуваних культур залежно від норми висіву буркуну 

білого та удобрення, проаналізовано отримані результати, зроблено висновки, 

оформлено та підготовлено статтю до друку). 

5. Захлєбаєв М. В. Хімічий склад надземної маси буркуну білого в чистому та 

сумісних посівах із злаковими культурами залежно від норм висіву та удобрення. 

Науковий вісник БНАУ. Серія “Агробіологія”, 2017. Вип. 2 (135). C. 163-167.  

6. Захлєбаєв М. В. Продуктивність буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах зі злаковими культурами в залежності від мінерального живлення та норм 

висіву на чорноземах типових в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Наукові доповіді НУБіП України [Онлайновий ресурс]. 2018. Вип. 2 (72). Режим 

доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Nd/2011_4/11ksm.pdf.  

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/%20Nd/2011_4/11ksm.pdf
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7. Демидась Г.І., Захлєбаєв М. В. Біоенергетична оцінка вирощування буркуну 

білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами. Збірник 

наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2018. Вип. 2. С. 84–91. 

(Здобувачем особисто закладено польовий дослід, визначено енергетичні витрати 

та надходження за час вирощування досліджуваних травосумішей залежно від 

норми висіву буркуну білого та удобрення, проаналізовано отримані результати, 

зроблено висновки, оформлено та підготовлено статтю до друку). 

8. Демидась Г. І., Захлєбаєв М. В. Особливості вегетації буркуну білого за 

різних норм висіву в сумісних посівах з однорічними злаковими культурами. 

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: 

матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 жовтн. 2016 р. Ч. 1. 

Тернопіль. 2016. С. 25-26. (Здобувачем особисто закладено польовий дослід, 

визначено особливості вегетації буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

зроблено висновки, інтерпретовано результат та підготовлено матеріали до 

друку). 

9. Демидась Г. І., Захлєбаєв М. В. Сумісне вирощування буркуну білого з 

однорічними злаковими культурами. Селекція – надбання, сучасність і майбутнє 

(освіта, наука, виробництво): Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, 

заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, 

професора Зеленського Михайла Олексійовича, м. Київ, 22-24 травня 2017 року: 

тези доповіді. К., 2017. С. 80. (Здобувачем особисто закладено польовий дослід, 

визначено ботанічний склад посівів, проаналізовано отримані дані, зроблено 

висновки, інтерпретовано результат та підготовлено матеріали до друку). 

10. Захлєбаєв М. В. Динаміка лінійного росту та наростання надземної маси 

буркуну білого в чистому та в сумісних посівах з однорічними злаковими 

культурами. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», м. Київ, 13-14 

березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 56.  
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Додаток Б.1 

Погодні умови вегетаційного періоду буркуну білого 2015 року 

Місяць Середньодобова температура повітря, °С Сума опадів, мм 

Декади 

С
ер

ед
н

я
 

м
іс

яч
н

а 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

+
\-

 

Декади 

С
ер

ед
н

я
 

м
іс

яч
н

а 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

+
\-

 I II III I II III 

Січень -4.1 1,1 +0,3 -0,9 −5,5 +4,6 19 9 9,5 38 47 -9 

Лютий -2,3 -4 +2,9 -1,2 −4,1 +3,9 14 1,8 10 26 46 -20 

Березень 3,6 4,7 5,5 4,6 0,8 +3,8 9,6 22 22 54 39 +15 

Квітень 5 9,5 13 9,1 8,7 +0,4 2,6 15 2 20 49 -29 

Травень 13,1 14,4 19,6 15,8 15,2 +0,6 26 25 1 52 53 -1 

Червень 21,1 20,7 19,3 20,4 18,2 +2,2 - 2 13 15 73 -48 

Липень 23,2 19,5 22,8 21,9 19,3 +2,6 3,1 15 33 51 88 -37 

Серпень 24,1 22 21,7 22,6 18,6 +3 1 1,2 0,1 2,3 69 -66,7 

Вересень 18,6 17,6 17,2 17,8 13,9 +3,9 24 1 0,5 25,5 47 -21,5 

Жовтень 10,1 6,7 5,3 7,3 8,1 -0,8 - 7,8 31 39 35 +4 

Листопад 6,1 6,5 4,7 5,7 2,2 +3,5 11 30 71 112 51 +61 

Грудень 2,5 1,8 1,4 1,9 −2,2 +4,1 7,3 10 8,1 25 52 -27 

За вегетацію    16,4 14,6 1,8    125 414 -289 

За рік    6 7,8 -1,8    189 649 -460 
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Додаток Б. 2 

Погодні умови вегетаційного періоду буркуну білого 2016 року 

 

 

 

 

Місяць  
 

Середньодобова температура повітря, °С Сума опадів, мм 

Декади 

С
ер

ед
н

я
 

м
іс

яч
н

а 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
,

+
\-

 

Декади 

С
ер

ед
н

я
 

м
іс

яч
н

а 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

+
\-

 I II III I II III 

Січень -9,6 -3,3 -3,9 -5,6 −5,5 -0,1 17 30 11 58 47 +11 

Лютий 1,8 1,5 2,8 2 −4,1 +6,1 1,2 39 20 60 46 +14 

Березень 4,9 2,5 4,4 4 0,8 +3,2 18 9 7,7 35 39 -4 

Квітень 12,9 13,2 11,2 12,4 8,7 +4,7 2,4 60 6 68 49 +19 

Травень 15 13,3 17,9 15,5 15,2 +0,3 15 69 63 146 53 +93 

Червень 17 19,9 24,8 20,6 18,2 +2,4 7 8,2 - 15 73 -58 

Липень 20,5 23,5 23,1 22,4 19,3 +3,1 14 7,4 25 46 88 -42 

Серпень 22,8 18,4 21,9 21,1 18,6 +2,5 0 22 6 28 69 -41 

Вересень 20,2 16,3 11,9 16,1 13,9 +2,2 - - 5,5 5,5 47 -41,5 

Жовтень 11,5 4,3 3,9 6,5 8,1 -1,6 86 - 17 103 35 +68 

Листопад 4,2 0 -0,5 1,2 2,2 -1 18 23 8,2 49 51 -2 

Грудень -1,6 -2,8 -0,7 -1,9 −2,2 +0,3 20 23 0,9 43 52 -0,9 

За вегетацію    16 14,6 +1,4    344 414 -70 

За рік    9,7 7,8 +1,9    657 649 +8 
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Додаток Б. 3 

Погодні умови вегетаційного періоду буркуну білого 2017 року 

Місяць Середньодобова температура повітря, °С Сума опадів, мм 

Декади 

С
ер

ед
н

я
 

м
іс

яч
н

а 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

+
\-

 

Декади 

С
у

м
а 

за
 

м
іс

яц
ь 

С
ер

ед
н

я
 

б
аг

ат
о
р

іч
н

а 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

+
\-

 

I II III I II III 

Січень -6,4 -3,5 -4,8 -4,9 −5,5 0,6 23 4,1 5,9 33 47 -14 

Лютий -7,7 -2,4 3 -2,3 −4,1 1,8 28 0,2 8 36,2 46 -9,8 

Березень 6,2 4,6 7,7 6,1 0,8 5,3 0,6 9,9 6,3 16,8 39 -22,2 

Квітень 12,0 7,4 11,8 10,4 8,7 1,7 17 8,7 0,1 25,8 49 -23,2 

Травень 13,5 13,2 18,8 15,1 15,2 -0,1 3 9,7 20 32,7 53 -20,3 

Червень 18,6 19,5 22 20 18,2 1,8 0,8 13 15 28,8 73 -44,2 

Липень 19,3 20,6 22,6 20,8 19,3 1,5 22 8,2 32 62,2 88 -25,8 

Серпень 24,8 25,6 17,1 22,5 18,6 3,9 22 - 36 48 69 -21 

Вересень 16,6 18,6 14 16,4 13,9 2,5 2 41 0,7 43,7 47 -3,3 

Жовтень 8,7 11,8 5 8,5 8,1 0,4 45 21 15 81 35 46 

Листопад 4,2 0 -0,5 1,2 2,2 15 21 7 49 77 51 26 

Грудень -1,6 -2,8 -0,7 -1,9 −2,2 25 29 30,9 43 103 52 51 

За вегетацію    16,2 14,5 1,7    322 414 -92 

За рік    9,3 7,8 1,5    588,2 649 -60,8 
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Додаток В. 1 

Видовий склад сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами, середнє за 2015 рік, % 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг\га 

16 18 20 22 

Буркун білий 

(контроль) 

злаки без добрив 

(контроль) 

- - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N45P45K45 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P60K60 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P90K90 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

Буркун білий + 

кукурудза 

злаки без добрив 33,1 32,5 31,8 30,6 

бобові 66,9 67,5 68,2 69,4 

злаки N45P45K45 34,0 33,0 32,4 31,7 

бобові 66,0 67,0 67,6 68,3 

злаки N60P60K60 34,1 33,1 32,6 32,2 

бобові 65,9 66,9 67,4 67,8 

злаки N60P90K90 33,0 32,0 30,1 29,3 

бобові 67,0 68,0 69,9 70,7 

Буркун білий + 

просо 

злаки без добрив 39,2 38,5 34,7 34,1 

бобові 60,8 61,5 65,3 65,9 

злаки N45P45K45 39,7 38,9 35,2 34,3 

бобові 60,3 61,1 64,8 65,7 

злаки N60P60K60 40,2 39,4 35,6 34,6 

бобові 59,8 60,6 64,4 65,4 

злаки N60P90K90 39,0 37,9 33,6 33,1 

бобові 61,0 62,1 66,4 66,9 

Буркун білий + 

суданська трава 

злаки без добрив 43,6 43,0 41,9 41,5 

бобові 56,4 57,0 58,1 58,5 

злаки N45P45K45 

 

43,9 43,3 42,2 41,9 

бобові 56,1 56,7 57,8 58,1 

злаки N60P60K60 

 

44,3 43,7 43,3 43,1 

бобові 55,7 56,3 56,7 56,9 

злаки N60P90K90 43,0 42,6 41,9 41,6 

бобові 57,0 57,4 58,1 58,4 

Буркун білий + 

сорго 

злаки без добрив 33,5 32,2 30,8 30,6 

бобові 66,5 67,8 69,2 69,4 

злаки N45P45K45 34,0 32,6 31,3 31,0 

бобові 66,0 67,4 68,7 69,0 

злаки N60P60K60 34,1 33,0 31,7 31,3 

бобові 65,9 67,0 68,3 68,7 

злаки N60P90K90 32,6 31,8 30,7 30,1 

бобові 67,4 68,2 69,3 69,9 

НІР05  для травосумішей – 1,4; для удобрення – 1,2; 

для норм висіву – 0,8; загальна – 2,9. 
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Додаток В. 2 

Видовий склад сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами, середнє за 2016 рік, % 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг\га 

16 18 20 22 

Буркун білий 

(контроль) 

злаки без добрив 

(контоль) 

- - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N45P45K45 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P60K60 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P90K90 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

Буркун білий + 

кукурудза 

злаки без добрив 22,1 21,7 21,2 20,4 

бобові 77,9 78,3 78,8 79,6 

злаки N45P45K45 22,6 22,0 21,6 21,1 

бобові 77,4 78,0 78,4 78,9 

злаки N60P60K60 22,7 22,1 21,8 21,4 

бобові 77,3 77,9 78,2 78,6 

злаки N60P90K90 22,0 21,4 20,1 19,5 

бобові 78,0 78,6 79,9 80,5 

Буркун білий + 

просо 

злаки без добрив 26,2 25,7 23,1 22,7 

бобові 73,8 74,3 76,9 77,3 

злаки N45P45K45 26,5 25,9 23,4 22,9 

бобові 73,5 74,1 76,6 77,1 

злаки N60P60K60 26,8 26,2 23,8 23,0 

бобові 73,2 73,8 76,2 77,0 

злаки N60P90K90 26,0 25,3 22,4 22,1 

бобові 74,0 74,7 77,6 77,9 

Буркун білий + 

суданська трава 

злаки без добрив 29,0 28,6 27,9 27,7 

бобові 71,0 71,4 72,1 72,3 

злаки N45P45K45 

 

29,3 28,9 28,2 27,9 

бобові 70,7 71,1 71,8 72,1 

злаки N60P60K60 

 

29,5 29,1 28,9 28,7 

бобові 70,5 70,9 71,1 71,3 

злаки N60P90K90 28,6 28,4 27,9 27,8 

бобові 71,4 71,6 72,1 72,2 

Буркун білий + 

сорго 

злаки без добрив 22,3 21,4 20,6 20,4 

бобові 77,7 78,6 79,4 79,6 

злаки N45P45K45 22,6 21,8 20,9 20,6 

бобові 77,4 78,2 79,1 79,4 

злаки N60P60K60 22,7 22,0 21,1 20,9 

бобові 77,3 78,0 78,9 79,1 

злаки N60P90K90 21,8 21,2 20,5 20,1 

бобові 78,2 78,8 79,5 79,9 

НІР05  

 

для травосумішей – 1,5; для удобрення – 1,1; 

для норм висіву – 0,9; загальна – 2,7. 
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Додаток В. 3 

Видовий склад сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими 

культурами, середнє за 2017 рік, % 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг\га 

16 18 20 22 

Буркун білий  

(контроль) 

злаки без добрив 

(контроль) 

- - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N45P45K45 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P60K60 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

злаки N60P90K90 - - - - 

бобові 100 100 100 100 

Буркун білий + 

кукурудза 

злаки без добрив 21,9 21,9 21,3 20,5 

бобові 78,1 78,1 78,7 79,5 

злаки N45P45K45 22,5 22,2 21,8 20,8 

бобові 77,5 77,8 78,2 79,2 

злаки N60P60K60 22,9 22,2 21,9 21,1 

бобові 77,1 77,8 78,1 78,9 

злаки N60P90K90 22,4 22,1 21,5 20,7 

бобові 77,6 77,9 78,5 79,3 

Буркун білий + 

просо 

злаки без добрив 25 24,6 24,1 23,4 

бобові 75 75,4 75,9 76,6 

злаки N45P45K45 27,1 26,5 25,9 25,4 

бобові 72,9 73,5 74,1 74,6 

злаки N60P60K60 27,4 26,8 26,2 25,8 

бобові 72,6 73,2 73,8 74,2 

злаки N60P90K90 27,2 26,3 25,7 25,2 

бобові 72,8 73,7 74,3 74,8 

Буркун білий + 

суданська трава 

злаки без добрив 29,2 28,5 27,1 26,3 

бобові 70,8 71,5 72,9 73,7 

злаки N45P45K45 

 

29,9 29,4 28,6 27,9 

бобові 70,1 70,6 71,4 72,1 

злаки N60P60K60 

 

30,4 29,9 29,5 28,9 

бобові 69,6 70,1 70,5 71,1 

злаки N60P90K90 30,1 29,7 28,9 28,5 

бобові 69,9 70,3 71,1 71,5 

Буркун білий + 

сорго 

злаки без добрив 22,3 21,8 21,5 20,6 

бобові 77,7 78,2 78,5 79,4 

злаки N45P45K45 23,5 22,9 22,5 21,3 

бобові 76,5 77,1 77,5 78,7 

злаки N60P60K60 23,9 23,4 22,8 22,4 

бобові 76,1 76,6 77,2 77,4 

злаки N60P90K90 23,6 23,1 22,6 22,1 

бобові 76,4 76,9 77,4 77,9 

НІР05  

 

для травосумішей – 1,1; для удобрення – 0,9; 

для норм висіву – 0,7; загальна – 2,7. 
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Додаток Г. 1 

Щільність буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, середнє за 2015 рік, шт./м2 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

446 - 

 

446 

 

520 - 

 

520 

 

585 - 

 

585 

 

598 - 

 

598 

N45P45K45 481 - 481 551 - 551 632 - 632 628 - 628 

N60P60K60 494 - 494 562 - 562 649 - 649 646 - 646 

N60P90K90 508 - 508 582 - 582 672 - 672 651 - 651 

Буркун + 

кукурудза 

без добрив 365 7 372 411 7 417 445 7 451 430 7 437 

N45P45K45 387 8 395 436 8 443 472 8 480 456 7 463 

N60P60K60 406 8 413 443 8 451 482 8 490 465 8 473 

N60P90K90 415 8 423 450 8 458 491 8 499 471 8 478 

Буркун + 

просо 

без добрив 330 127 458 364 125 489 389 122 511 371 120 490 

N45P45K45 351 139 490 382 130 512 410 126 536 410 124 533 

N60P60K60 358 146 503 393 133 525 416 127 543 413 125 538 

N60P90K90 364 151 515 398 138 536 420 129 549 417 127 545 

Буркун + 

сорго 

без добрив 347 26 373 395 25 420 426 25 451 421 23 445 

N45P45K45 364 30 394 417 27 445 449 27 476 442 25 467 

N60P60K60 368 30 398 423 30 452 452 29 481 445 26 471 

N60P90K90 369 33 402 428 31 459 455 30 485 450 27 477 

Буркун + 

суданська 

трава 

без добрив 343 105 449 380 101 481 415 100 515 412 99 511 

N45P45K45 363 116 478 386 107 493 423 105 528 421 101 523 

N60P60K60 365 120 485 389 113 502 425 111 536 423 103 525 

N60P90K90 368 121 489 391 116 507 426 113 540 425 105 530 

НІР05  для травосумішей – 3; для удобрення – 2,5; для норм висіву – 2,5; загальна – 12. 
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Додаток Г. 2 

Щільність буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, середнє за 2016 рік, шт./м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 
буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього 

Буркун 

білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 
274 - 274 320 - 320 360 - 360 368 - 368 

N45P45K45 296 - 296 339 - 339 389 - 389 386 - 386 
N60P60K60 304 - 304 346 - 346 399 - 399 398 - 398 
N60P90K90 313 - 313 358 - 358 414 - 414 401 - 401 

Буркун + 

кукурудза 

без добрив 225 4 229 253 4 257 274 4 278 265 4 269 
N45P45K45 238 5 243 268 5 273 290 5 295 281 4 285 
N60P60K60 250 5 254 273 5 278 297 5 302 286 5 291 
N60P90K90 255 5 260 277 5 282 302 5 307 290 5 294 

Буркун + 

просо 

без добрив 203 78 282 224 77 301 239 75 314 228 74 302 
N45P45K45 216 86 302 235 80 315 252 78 330 252 76 328 
N60P60K60 220 90 310 242 82 323 256 78 334 254 77 331 
N60P90K90 224 93 317 245 85 330 258 79 338 257 78 335 

Буркун + 

сорго 

без добрив 214 16 230 243 15 258 262 15 278 259 14 274 
N45P45K45 224 18 242 257 17 274 276 17 293 272 15 287 
N60P60K60 226 18 245 260 18 278 278 18 296 274 16 290 
N60P90K90 227 20 247 263 19 282 280 18 298 277 17 294 

Буркун + 

суданська 

трава 

без добрив 211 65 276 234 62 296 255 62 317 254 61 314 
N45P45K45 223 71 294 238 66 303 260 65 325 259 62 322 
N60P60K60 225 74 298 239 70 309 262 68 330 260 63 323 
N60P90K90 226 74 301 241 71 312 262 70 332 262 65 326 

НІР05   для травосумішей – 2,7; для удобрення – 2,2; для норм висіву – 2,2; загальна – 10. 
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Додаток Г. 3 

Щільність буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, середнє за 2017 рік, шт./м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 
буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього буркун злакові усього 

Буркун 

білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 
410 - 410 478 - 478 538 - 538 550 - 550 

N45P45K45 443 - 443 507 - 507 581 - 581 578 - 578 
N60P60K60 454 - 454 517 - 517 597 - 597 594 - 594 
N60P90K90 468 - 468 536 - 536 618 - 618 599 - 599 

Буркун + 

кукурудза 

без добрив 336 6 342 378 6 384 409 6 415 396 6 402 
N45P45K45 356 7 364 401 7 408 434 7 441 420 6 426 
N60P60K60 373 7 380 408 7 415 444 7 451 428 7 435 
N60P90K90 382 7 389 414 7 421 452 7 459 433 7 440 

Буркун + 

просо 

без добрив 304 117 421 335 115 450 358 112 470 341 110 451 
N45P45K45 323 128 451 352 120 471 377 116 493 377 114 490 
N60P60K60 329 134 463 361 122 483 383 117 500 380 115 495 
N60P90K90 335 139 474 366 127 493 386 118 505 384 117 501 

Буркун + 

сорго 

без добрив 319 24 343 364 23 386 392 23 415 388 22 409 
N45P45K45 335 28 362 384 25 409 413 25 438 407 23 429 
N60P60K60 338 28 366 389 28 416 416 26 443 409 24 433 
N60P90K90 340 30 370 393 29 422 419 28 446 414 25 439 

Буркун + 

суданська 

трава 

без добрив 316 97 413 349 93 443 382 92 474 379 91 470 
N45P45K45 334 106 440 355 98 453 389 97 486 388 93 481 
N60P60K60 336 110 446 358 104 462 391 102 493 389 94 483 
N60P90K90 338 111 450 360 106 466 392 104 496 391 97 488 

НІР05  для  травосумішей – 4; для удобрення – 3,1; для норм висіву – 3,1; загальна – 13. 
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Додаток Д. 1 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, за норми висіву 16 кг/га,  

середнє за 2015 рік, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Травосуміші Удобрення 30-та доба 40-ва доба 50-та доба 80 (укіс) 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

18 

 

- 

 

27 

 

- 

 

41 

 

- 

 

70 

 

- 

N45P45K45 20 - 30 - 42 - 73 - 

N60P60K60 22 - 31 - 43 - 74 - 

N60P90K90 22 - 32 - 45 - 75 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18 30 28 45 42 57 71 124 

N45P45K45 19 33 28 48 44 63 74 134 

N60P60K60 23 37 30 51 44 69 76 137 

N60P90K90 23 38 34 51 46 70 78 140 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 18 16 28 29 42 44 68 79 

N45P45K45 20 18 30 30 43 44 71 81 

N60P60K60 20 19 31 31 43 46 74 81 

N60P90K90 21 19 31 32 46 49 76 83 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19 24 28 37 42 46 72 106 

N45P45K45 22 26 29 38 44 46 74 111 

N60P60K60 22 26 30 39 45 50 76 113 

N60P90K90 22 27 30 39 48 51 78 117 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 19 18 28 31 42 40 71 75 

N45P45K45 21 19 30 36 46 43 75 79 

N60P60K60 22 19 30 36 46 44 76 79 

N60P90K90 22 23 30 37 46 44 76 81 

НІР 05 для травосумішей: 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,0 1,2 

для удобрення: 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 
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Додаток Д. 2 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, за норми висіву 16 кг/га,  

середнє за 2016 рік, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення 30-та доба 40-ва доба 50-та доба 80 (укіс) 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

29 

 

- 

 

44 

 

- 

 

66 

 

- 

 

113 

 

- 

N45P45K45 33 - 48 - 69 - 118 - 

N60P60K60 35 - 51 - 70 - 121 - 

N60P90K90 35 - 52 - 73 - 122 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 29 22 46 34 68 42 116 92 

N45P45K45 31 25 46 35 72 46 121 99 

N60P60K60 38 27 48 38 72 51 124 102 

N60P90K90 38 28 55 38 74 52 126 104 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 30 12 46 22 68 33 111 58 

N45P45K45 33 14 49 22 70 33 116 60 

N60P60K60 33 14 51 23 70 34 120 60 

N60P90K90 34 14 51 24 75 36 124 62 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 31 18 46 27 69 34 117 78 

N45P45K45 35 19 47 28 72 34 121 82 

N60P60K60 35 19 48 29 73 37 124 84 

N60P90K90 36 20 48 29 78 38 127 86 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 31 14 46 23 69 30 116 55 

N45P45K45 34 14 49 26 74 32 122 58 

N60P60K60 35 14 49 26 74 33 124 58 

N60P90K90 35 17 49 27 75 33 124 60 

НІР 05 для травосумішей: 0,9 1,0 1,1 0,9 1,5 1,2 1,7 1,8 

для удобрення: 0,7 0,8 1,0 0,8 1,2 1,0 1,1 1,5 
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Додаток Д. 3 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, за норми висіву 16 кг/га,  

середнє за 2017 рік, см 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення 30-та доба 40-ва доба 50-та доба 80 (укіс) 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

20 

 

- 

 

31 

 

- 

 

46 

 

- 

 

78 

 

- 

N45P45K45 23 - 33 - 48 - 82 - 

N60P60K60 24 - 35 - 49 - 84 - 

N60P90K90 24 - 36 - 50 - 85 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 20 31 32 47 47 59 80 129 

N45P45K45 22 35 32 49 50 65 84 139 

N60P60K60 26 38 33 53 50 72 86 142 

N60P90K90 26 39 38 53 51 73 87 146 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 21 17 32 30 47 46 77 82 

N45P45K45 23 19 34 31 49 46 80 84 

N60P60K60 23 20 35 32 49 48 83 84 

N60P90K90 23 20 35 34 52 50 86 86 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 22 25 32 38 48 48 81 110 

N45P45K45 24 27 32 39 50 48 84 115 

N60P60K60 24 27 33 40 50 52 86 118 

N60P90K90 25 28 33 40 54 53 88 121 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 22 19 32 32 48 41 80 77 

N45P45K45 23 20 34 37 51 45 85 82 

N60P60K60 24 20 34 37 51 46 86 82 

N60P90K90 24 24 34 38 52 46 86 84 

НІР 05 для травосумішей: 0,7 0,8 0,9 0,7 1,3 1,0 1,5 1,5 

для удобрення: 0,5 0,6 0,8 0,6 1,0 0,8 0,9 1,2 
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Додаток Д. 4 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах,  

середнє за 2015 рік, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буруну білого, кг/га 

16 18 20 22 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

70 

 

- 

 

71,2 

 

- 

 

73,4 

 

- 

 

74,1 

 

- 

N45P45K45 73 - 74,5 - 75,4 - 75,9 - 

N60P60K60 74 - 75,7 - 76,7 - 77,3 - 

N60P90K90 75 - 77,1 - 78,1 - 78,8 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 71 124 71,8 125,5 72,9 126,8 73,4 127,2 

N45P45K45 74 134 75,2 136,2 76,4 137,3 76,9 138,2 

N60P60K60 76 137 77,3 138,9 78,5 139,6 79,2 139,9 

N60P90K90 78 140 78,7 141,8 79,4 142,3 79,9 142,7 

Буркун + просо без добрив 68 79 69,3 79,8 71,5 81,3 72,3 81,8 

N45P45K45 71 81 72,5 83,1 73,6 84,7 74,3 85,2 

N60P60K60 74 81 75,4 83,3 76,5 85 77,2 86,2 

N60P90K90 76 83 77,5 84,2 78,2 85,7 79,1 86,6 

Буркун + суданська 

трава 

без добрив 72 106 72,9 108,3 74,5 109,2 75,2 109,7 

N45P45K45 74 111 75,1 112,5 76,5 114,1 77,1 115,3 

N60P60K60 76 113 77,7 115,2 79,1 116,3 79,8 116,5 

N60P90K90 78 117 79,1 119,2 80,5 119,8 81,3 120,4 

Буркун+сорго без добрив 71 75 72,2 76,3 73,4 77,4 74,1 78,2 

N45P45K45 75 79 75,8 81,3 76,8 82,1 77,6 83,1 

N60P60K60 76 79 76,5 81,6 77,6 82,9 78,3 84,3 

N60P90K90 76 81 77,5 82,9 78,4 84,1 79,1 85,7 

НІР 05  для травосумішей – 1,1; для удобрення – 1,0; для норм висіву – 1,0; загальна – 2,4 см . 
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Додаток Д. 5 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах,  

середнє за 2016 рік, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буруну білого, кг/га 

16 18 20 22 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

113 

 

- 

 

115,1 

 

- 

 

116,3 

 

- 

 

116,8 

 

- 

N45P45K45 118 - 120,4 - 121,3 - 122,1 - 

N60P60K60 121 - 123,2 - 123,9 - 123,7 - 

N60P90K90 122 - 124,1 - 125 - 125,6 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 116 92 117,5 92,7 118,1 93,1 118,8 93,6 

N45P45K45 121 99 123,2 100,5 123,9 101,4 124,7 102,1 

N60P60K60 124 102 126,1 103,8 126,9 104,5 128,3 105,2 

N60P90K90 126 104 127,9 105,7 128,7 106,5 129,7 107,2 

Буркун + просо без добрив 111 58 113,2 59,2 114,4 60,1 115,1 60,6 

N45P45K45 116 60 118,6 60,8 119,5 61,3 120,3 62,1 

N60P60K60 120 60 123,1 61,3 123,8 62,1 124,7 62,8 

N60P90K90 124 62 127,2 63,9 128,5 64,5 129,2 65,1 

Буркун + суданська 

трава 

без добрив 117 78 119,1 78,6 120,8 79,8 121,7 81,2 

N45P45K45 121 82 124,2 83,4 125,7 83,9 126,3 85,2 

N60P60K60 124 84 125,8 85,2 127,3 86,3 127,7 87,1 

N60P90K90 127 86 128,5 87,3 128,8 87,8 130,2 88,5 

Буркун+сорго без добрив 116 55 118,1 56,3 119,6 57,1 120,3 58,2 

N45P45K45 122 58 124,4 58,7 126,1 59,4 127,2 60,4 

N60P60K60 124 58 126,9 59,1 128,2 60,4 128,8 60,8 

N60P90K90 124 60 127,2 60,6 128,8 61,6 129,5 62,2 

НІР 05  для травосумішей – 1,6; для удобрення – 1,2; для норм висіву – 1,1; загальна – 2,9 см.  
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Додаток Д. 6 

Висота буркуну білого в одновидових та сумісних посівах,  

середнє за 2017 рік, см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буруну білого, кг/га 

16 18 20 22 

буркун злаки буркун злаки буркун злаки буркун злаки 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 

 

78 

 

- 

 

78,6 

 

- 

 

79,5 

 

- 

 

80,2 

 

- 

N45P45K45 82 - 82,5 - 83,9 - 84,5 - 

N60P60K60 84 - 85,1 - 85,8 - 87 - 

N60P90K90 85 - 85,7 - 86,7 - 87,2 - 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 80 129 80,7 130,5 81,2 131,4 81,9 132,2 

N45P45K45 84 139 85,2 139,8 86,1 140,6 87,3 141,1 

N60P60K60 86 142 86,6 143,1 87,1 144,4 87,9 145,1 

N60P90K90 87 146 87,8 147,4 88,4 148,5 89.1 148,6 

Буркун + просо без добрив 77 82 77,4 83,2 78 83,7 78,7 84,5 

N45P45K45 80 84 80,8 84,7 82,1 85,3 82,7 85,7 

N60P60K60 83 84 84,2 85,1 84,7 86,3 85,2 87,1 

N60P90K90 86 86 86,7 86,8 87,8 88,1 88,5 88,8 

Буркун + суданська 

трава 

без добрив 81 110 81,7 110,8 82,6 111,6 83,3 112,3 

N45P45K45 84 115 85,2 115,6 85,9 116,6 87,2 117,2 

N60P60K60 86 118 87,2 118,4 88,1 119,1 89,1 119,9 

N60P90K90 88 121 88,5 121,9 89,3 122,5 89,8 122,9 

Буркун+сорго без добрив 80 77 81,3 77,8 82,6 78,7 83,1 79,6 

N45P45K45 85 82 85,9 83,1 87,2 83,8 87,8 84,5 

N60P60K60 86 82 87,2 83,5 88,5 83,9 89,1 84,6 

N60P90K90 86 84 87,3 85,7 79,1 87,2 79,7 87,7 

НІР 05  для травосумішей – 1,3; для удобрення – 0,9; для норм висіву – 0,9; загальна – 2,4 см.  
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Додаток Е. 1 

Динаміка площі листкової поверхні буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2015 рік, тис. м2/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 5,1 11,5 21,5 31,2 

N45P45K45 5,4 12,3 23 33,5 

N60P60K60 5,6 12,7 23,8 35,1 

N60P90K90 5,7 13 24,1 37,2 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 6,8 17,7 31,1 44,7 

N45P45K45 7,6 19,5 33,1 47,4 

N60P60K60 8,5 20,2 34,4 48,8 

N60P90K90 9 21 35,1 50,1 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 6,5 15,6 27,2 41,8 

N45P45K45 7,1 16,6 28,3 44 

N60P60K60 7,8 17,2 29,2 45,1 

N60P90K90 8,2 17,7 29,7 46,2 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 7,6 17,9 30,2 46,9 

N45P45K45 8,2 19 31,3 49,6 

N60P60K60 8,8 19,7 32,2 51,2 

N60P90K90 9,1 20,1 32,9 52,4 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 8,8 17,9 30,5 45,8 

N45P45K45 9,6 19 31,5 47,3 

N60P60K60 9,8 19,7 32,2 48,2 

N60P90K90 10,3 20,1 32,9 49,1 

НІР 05 для травосумішей 0,25 0,31 0,35 0,66 

для удобрення 0,21 0,22 0,25 0,45 
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Додаток Е. 2 

Динаміка площі листкової поверхні буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2016 рік, тис. м2/га 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 13,4 19,3 26,7 42,2 

N45P45K45 14,1 20 27,2 45,1 

N60P60K60 14,3 20,7 27,5 46,9 

N60P90K90 14,9 21,1 27,9 47,5 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 13,6 22,8 34,2 51,6 

N45P45K45 15 23,9 35,1 53,3 

N60P60K60 15,7 24,5 35,5 54,2 

N60P90K90 16,5 25,3 36,2 55,2 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 11,4 18,3 26,4 44,3 

N45P45K45 12,5 19,5 28,1 45,8 

N60P60K60 12,8 20 29 46,1 

N60P90K90 13,3 20,7 29,2 47 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 12,8 21,2 31,8 50,2 

N45P45K45 13,9 22,6 33 52,4 

N60P60K60 14,6 23,3 33,9 53,9 

N60P90K90 15,4 23,5 34,8 54,8 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 13,1 20,7 31 48 

N45P45K45 14,1 21,9 32,5 50,5 

N60P60K60 15,2 22,4 33,1 51,1 

N60P90K90 16 22,9 33,4 51,7 

НІР 05 для травосумішей 0,31 0,37 0,45 0,8 

для удобрення 0,28 0,29 0,35 0,65 
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Додаток Е. 3 

Динаміка площі листкової поверхні буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2017 рік, тис. м2/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 4,8 10,8 20,2 29,3 

N45P45K45 5,1 11,6 21,6 31,5 

N60P60K60 5,3 11,9 22,4 33 

N60P90K90 5,4 12,2 22,7 35 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 6,5 16,8 29,5 42,5 

N45P45K45 7,3 18,5 31,4 45 

N60P60K60 8 19,2 32,7 46,3 

N60P90K90 8,5 19,9 33,4 47,6 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 6,2 14,8 25,8 39,7 

N45P45K45 6,8 15,8 26,9 41,8 

N60P60K60 7,4 16,4 27,8 42,9 

N60P90K90 7,8 16,8 28,2 43,9 

Буркун білий + 

суданська 

трава 

без добрив 7,2 17 28,7 44,6 

N45P45K45 7,8 18,1 29,8 47,1 

N60P60K60 8,4 18,7 30,6 48,6 

N60P90K90 8,7 19,1 31,2 49,8 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 8,4 17 29 43,5 

N45P45K45 9,2 18,1 29,9 44,9 

N60P60K60 9,3 18,7 30,6 45,8 

N60P90K90 9,8 19,1 31,3 46,7 

НІР 05 для травосумішей 0,24 0,29 0,32 0,62 

для удобрення 0,2 0,2 0,24 0,41 
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Додаток Є. 1 

Динаміка наростання надземної маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га,середнє за 2015 рік, т/га 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 2,78 4,28 6,53 10,7 

N45P45K45 2,66 4,37 6,08 11,4 

N60P60K60 2,7 4,53 6,51 11,7 

N60P90K90 2,7 4,71 6,47 12,2 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 3,14 4,5 6,57 13 

N45P45K45 3,46 5,01 6,89 13,9 

N60P60K60 3,6 5,42 7,08 14,1 

N60P90K90 3,97 5,74 7,46 15,2 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 2,79 4,46 6,29 12,5 

N45P45K45 3,1 4,9 6,66 13,4 

N60P60K60 3,3 5,58 7,21 14,1 

N60P90K90 3,64 5,8 7,57 14,9 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 3,66 5,56 7,84 14,9 

N45P45K45 3,94 5,97 8,38 15,8 

N60P60K60 4,17 6,59 8,84 16,7 

N60P90K90 4,58 6,82 9,45 17,6 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 3,12 5,19 7,5 14,1 

N45P45K45 3,26 5,26 8,05 15 

N60P60K60 3,35 5,35 8,15 15,2 

N60P90K90 3,55 5,74 8,53 15,9 

НІР 05 для травосумішей 0,3 0,32 0,35 0,35 

для удобрення 0,21 0,27 0,3 0,32 
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Додаток Є. 2 

Динаміка наростання надземної маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га,середнє за 2016 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 7,1 10,65 13,15 19,9 

N45P45K45 8,06 11,94 14,34 23,5 

N60P60K60 8,31 12,12 14,73 24,15 

N60P90K90 8,84 12,4 15,31 24,9 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 6,63 10,69 13,45 18,4 

N45P45K45 7,18 11,77 14,84 20,7 

N60P60K60 7,74 12,09 15,1 20,8 

N60P90K90 8,04 12,75 15,69 21,2 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 5,83 9,94 13,91 17,4 

N45P45K45 6,2 10,62 14,65 18,4 

N60P60K60 7,09 11,63 16,03 20,1 

N60P90K90 7,75 11,93 16,35 21,5 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 7,17 11,61 14,61 19,7 

N45P45K45 7,89 13,7 17,22 23,3 

N60P60K60 8,19 13,53 17,37 24 

N60P90K90 8,44 14,12 17,78 24,3 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 7,26 12,43 14,73 19,4 

N45P45K45 7,69 13,43 16,21 21,7 

N60P60K60 8,25 13,62 16,46 22,2 

N60P90K90 8,45 13,88 16,58 22,7 

НІР 05 для травосумішей 0,35 0,38 0,4 0,42 

для удобрення 0,28 0,33 0,35 0,38 
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Додаток Є. 3 

Динаміка наростання надземної маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га,середнє за 2017 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 

без добрив 

(контроль) 2,58 3,92 5,49 9,8 

N45P45K45 2,49 4,05 5,82 10,5 

N60P60K60 2,5 4,25 5,95 10,9 

N60P90K90 2,53 4,34 6,06 11,3 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 2,64 4,11 6,35 11,2 

N45P45K45 2,96 4,48 6,84 12 

N60P60K60 3,19 4,69 7,4 12,6 

N60P90K90 3,42 4,77 7,59 13,2 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 2,56 3,9 6,16 10,5 

N45P45K45 3,06 4,16 6,74 11,3 

N60P60K60 3,41 4,41 7,31 11,9 

N60P90K90 3,72 4,68 7,65 12,6 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 3,21 4,96 7,18 13 

N45P45K45 3,5 5,3 7,6 13,8 

N60P60K60 3,77 5,75 8,08 14,6 

N60P90K90 4,21 6,06 8,71 15,4 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 3,12 4,69 7,2 12,7 

N45P45K45 3,31 4,87 7,52 13,1 

N60P60K60 3,46 5,04 7,61 13,9 

N60P90K90 3,69 5,27 7,81 14,6 

НІР 05 для травосумішей 0,29 0,31 0,33 0,35 

для удобрення 0,21 0,26 0,3 0,31 



  

 

 

 

189 

Додаток Ж. 1 

Динаміка наростання сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2015 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 0,21 0,36 0,87 2,2 

N45P45K45 0,22 0,41 0,83 2,38 

N60P60K60 0,23 0,45 0,91 2,45 

N60P90K90 0,25 0,51 0,91 2,6 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 0,33 0,48 0,92 2,29 

N45P45K45 0,38 0,56 1,0 2,52 

N60P60K60 0,41 0,62 1,05 2,61 

N60P90K90 0,47 0,71 1,11 2,88 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 0,23 0,41 0,87 2,34 

N45P45K45 0,28 0,48 0,93 2,54 

N60P60K60 0,31 0,57 1,02 2,69 

N60P90K90 0,36 0,63 1,08 2,87 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 0,42 0,66 1,14 2,67 

N45P45K45 0,46 0,73 1,24 2,89 

N60P60K60 0,5 0,83 1,31 3,09 

N60P90K90 0,55 0,88 1,43 3,33 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 0,32 0,59 1,06 2,48 

N45P45K45 0,36 0,62 1,17 2,67 

N60P60K60 0,38 0,65 1,19 2,72 

N60P90K90 0,4 0,71 1,27 2,87 

НІР 05  для травосумішей 0,11 0,12 0,15 0,19 

для удобрення 0,08 0,1 0,12 0,15 
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Додаток Ж. 2 

Динаміка наростання сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2016 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 0,58 1,36 1,89 4,08 

N45P45K45 0,69 1,56 2,09 4,91 

N60P60K60 0,75 1,62 2,18 5,07 

N60P90K90 0,81 1,67 2,31 5,28 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 0,63 1,4 1,93 3,61 

N45P45K45 0,72 1,58 2,18 4,15 

N60P60K60 0,79 1,66 2,23 4,23 

N60P90K90 0,86 1,79 2,36 4,34 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 0,46 1,23 1,94 3,37 

N45P45K45 0,5 1,33 2,11 3,63 

N60P60K60 0,61 1,47 2,35 3,99 

N60P90K90 0,69 1,53 2,41 4,29 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 0,68 1,54 2,09 3,76 

N45P45K45 0,8 1,86 2,55 4,51 

N60P60K60 0,88 1,88 2,62 4,7 

N60P90K90 0,94 1,95 2,7 4,81 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 0,67 1,62 2,11 3,73 

N45P45K45 0,76 1,82 2,37 4,2 

N60P60K60 0,84 1,86 2,42 4,33 

N60P90K90 0,87 1,91 2,48 4,48 

НІР 05  для травосумішей 0,15 0,18 0,2 0,25 

для удобрення 0,12 0,14 0,17 0,2 
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Додаток Ж. 3 

Динаміка наростання сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, за норми висіву 16 кг/га, середнє за 2017 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Діб після сходів 

30 40 50 80 (укіс) 
 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 0,19 0,33 0,71 1,98 

N45P45K45 0,2 0,37 0,77 2,15 

N60P60K60 0,21 0,41 0,82 2,23 

N60P90K90 0,23 0,46 0,84 2,36 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив 0,25 0,39 0,84 2,04 

N45P45K45 0,3 0,46 0,94 2,25 

N60P60K60 0,34 0,51 1,03 2,4 

N60P90K90 0,37 0,57 1,07 2,53 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив 0,19 0,35 0,81 1,91 

N45P45K45 0,25 0,39 0,91 2,08 

N60P60K60 0,29 0,44 0,99 2,21 

N60P90K90 0,33 0,5 1,06 2,37 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив 0,31 0,49 0,97 2,32 

N45P45K45 0,35 0,57 1,05 2,51 

N60P60K60 0,38 0,65 1,11 2,68 

N60P90K90 0,44 0,71 1,23 2,88 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив 0,28 0,47 0,96 2,27 

N45P45K45 0,31 0,5 1,04 2,36 

N60P60K60 0,35 0,54 1,05 2,54 

N60P90K90 0,37 0,6 1,09 2,68 

НІР 05  для травосумішей 0,12 0,13 0,17 0,21 

для удобрення 0,09 0,12 0,14 0,17 
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Додаток З. 1 

Структура урожаю буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, норма 

висіву 18 кг/га, середнє за 2015–2017 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Травосу-

міші 

Удобре- 

ння 

Буркун білий 

листя стебло суцвіття 

т/га % т/га % т/га % 

Буркун 

білий 

(контроль) 

 

без добрив 

(контроль) 41,0 14,7 58,1 20,8 0,9 0,3 

N45P45K45 42,1 17,8 57,1 24,1 0,8 0,3 

N60P60K60 42,2 18,4 56,8 24,8 1,0 0,4 

N60P90K90 42,8 19,3 56,2 25,4 1,0 0,5 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 39,5 14,2 59,8 21,5 0,7 0,3 

N45P45K45 39,6 16,2 59,6 24,4 0,8 0,3 

N60P60K60 40,0 16,8 59,1 24,9 0,9 0,4 

N60P90K90 40,6 17,6 58,6 25,4 0,8 0,3 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 38,5 12,8 61,1 20,3 0,4 0,1 

N45P45K45 38,9 14,4 60,6 22,4 0,5 0,2 

N60P60K60 39,1 15,3 60,3 23,6 0,6 0,2 

N60P90K90 39,8 16,3 59,5 24,4 0,7 0,3 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 39,5 15,3 59,9 23,2 0,6 0,2 

N45P45K45 39,9 17,8 59,3 26,4 0,8 0,4 

N60P60K60 40,6 19,1 58,7 27,6 0,7 0,3 

N60P90K90 41,0 20,0 58,2 28,3 0,8 0,4 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 39,1 14,7 60,2 22,6 0,7 0,3 

N45P45K45 39,2 16,9 60,0 25,8 0,8 0,3 

N60P60K60 39,6 17,7 59,6 26,6 0,8 0,4 

N60P90K90 39,8 18,2 59,3 27,1 0,9 0,4 
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Додаток З. 2 

Структура урожаю буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, норма 

висіву 20 кг/га, середнє за 2015–2017 рр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосу-

міші 

Удобре- 

ння 

Буркун білий 

листя стебло суцвіття 

т/га % т/га % т/га % 

Буркун 

білий 

(контроль) 

 

без добрив 

(контроль) 41,0 14,1 58,3 20,0 0,7 0,2 

N45P45K45 42,0 16,8 57,2 22,9 0,8 0,3 

N60P60K60 42,0 17,1 56,9 23,2 1,1 0,4 

N60P90K90 42,5 18,0 56,3 23,8 1,2 0,5 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 39,4 13,5 60,0 20,6 0,6 0,2 

N45P45K45 39,6 15,3 59,6 23,1 0,8 0,3 

N60P60K60 39,8 15,4 59,2 23,0 1,0 0,4 

N60P90K90 40,5 16,4 58,8 23,8 0,7 0,3 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 38,4 11,5 61,1 18,3 0,5 0,1 

N45P45K45 38,7 13,4 60,8 21,0 0,5 0,2 

N60P60K60 39,0 14,0 60,3 21,6 0,7 0,3 

N60P90K90 39,7 14,8 59,7 22,2 0,6 0,2 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 39,3 14,2 60,0 21,7 0,7 0,3 

N45P45K45 39,7 16,6 59,6 24,9 0,7 0,3 

N60P60K60 40,5 17,6 58,7 25,5 0,8 0,3 

N60P90K90 41,0 18,7 58,2 26,5 0,8 0,4 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 38,8 13,4 60,6 20,9 0,6 0,2 

N45P45K45 39,0 15,3 60,2 23,7 0,8 0,3 

N60P60K60 39,4 16,0 59,9 24,3 0,7 0,3 

N60P90K90 39,6 17,1 59,6 25,8 0,8 0,3 
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Додаток З. 3 

Структура урожаю буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, норма 

висіву 22 кг/га, середнє за 2015–2017 рр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосу-

міші 

Удобре- 

ння 

Буркун білий 

листя стебло суцвіття 

т/га % т/га % т/га % 

Буркун 

білий 

(контроль) 

 

без добрив 

(контроль) 40,7 13,2 58,7 19,1 0,6 0,2 

N45P45K45 41,5 15,8 57,8 22,0 0,7 0,3 

N60P60K60 41,7 16,1 57,3 22,2 1,0 0,4 

N60P90K90 42,1 17,2 56,8 23,2 1,1 0,4 

Буркун 

білий + 

кукурудза 

без добрив 39,1 12,6 60,4 19,4 0,5 0,2 

N45P45K45 39,2 14,4 59,9 22,0 0,9 0,3 

N60P60K60 39,5 14,6 59,4 21,9 1,1 0,4 

N60P90K90 40,1 15,5 59,1 22,8 0,8 0,3 

Буркун 

білий + 

просо 

без добрив 38,0 10,7 61,4 17,3 0,6 0,2 

N45P45K45 38,2 12,5 61,2 20,1 0,6 0,2 

N60P60K60 38,7 13,1 60,5 20,5 0,8 0,3 

N60P90K90 39,3 13,8 60,0 21,1 0,7 0,2 

Буркун 

білий + 

суданська 

трава 

без добрив 38,9 13,1 60,3 20,4 0,8 0,3 

N45P45K45 39,2 15,4 60,1 23,6 0,7 0,3 

N60P60K60 40,1 16,6 59,2 24,4 0,7 0,3 

N60P90K90 40,8 17,7 58,5 25,4 0,7 0,3 

Буркун 

білий + 

сорго 

без добрив 38,5 12,3 60,9 19,5 0,6 0,2 

N45P45K45 38,8 14,3 60,3 22,3 0,9 0,3 

N60P60K60 39,1 15,0 60,0 23,0 0,9 0,3 

N60P90K90 39,2 16,1 60,1 24,7 0,7 0,3 
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Додаток И. 1 

 Урожайність зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах 

середнє за 2015 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 10,7 9,4 8,6 8,3 

N45P45K45 11,4 10,3 9,3 8,8 

N60P60K60 11,7 10,4 9,7 9,6 

N60P90K90 12,2 11,1 10,3 10,1 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 13 11,8 10,4 9,5 

N45P45K45 13,9 12,7 11,4 10,4 

N60P60K60 14,1 13 11,5 10,8 

N60P90K90 15,2 13,6 12,3 11,5 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 12,5 11,4 9,5 8,8 

N45P45K45 13,4 12,1 10,4 9,4 

N60P60K60 14,1 13,1 11 10,3 

N60P90K90 14,9 13,3 11,4 10,6 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 14,9 13,5 11,8 10,9 

N45P45K45 15,8 14,4 12,8 11,7 

N60P60K60 16,7 15,5 13,8 13 

N60P90K90 17,6 15,8 14,3 13,3 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 14,1 12,9 10,9 9,4 

N45P45K45 15 13,8 11,9 10,4 

N60P60K60 15,2 14,1 12,2 10,7 

N60P90K90 15,9 14 13,9 12,7 

НІР 05  для  травосумішей – 0,4; для удобрення – 0,27; для 

норм висіву – 0,27; загальна – 1,1. 
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Додаток И. 2 

Урожайність зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах 

середнє за 2016 рік, т/га 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення 1 й укіс 2 й укіс 

норма висіву буркуну 

білого, кг/га 

норма висіву буркуну 

білого, кг/га 

16 18 20 22 16 18 20 22 

 

Буркун білий  

(контроль) 
 

без добрив  

(контроль) 19,9 19 18,2 16,9 7,95 7,75 7,75 7,55 

N45P45K45 23,5 22,3 21 19,9 10,15 9,95 9,95 9,55 

N60P60K60 24,15 23,3 21,3 20,05 10,35 10,15 9,85 9,45 

N60P90K90 24,9 24,1 22,5 21,6 10,65 10,25 9,75 9,65 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  18,4 17,6 17,1 15,9 7,3 7,3 7,2 6,9 

N45P45K45 20,7 19,8 18,6 17,6 9,1 9 9 8,9 

N60P60K60 20,85 20,8 19,1 17,9 9,3 9,2 9 9 

N60P90K90 21,2 21,2 19,6 18,7 9,6 9,5 9,3 9,2 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  17,4 16,6 15,4 14,3 6,2 6,1 5,8 5,8 

N45P45K45 18,4 18,1 17,6 16,7 7,9 7,7 7,4 7,5 

N60P60K60 20,1 19,2 18,1 16,9 8 7,9 7,6 7,6 

N60P90K90 21,5 20,7 18,6 17,9 8,2 8 7,9 7,6 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  19,7 18,8 17,9 16,7 7,5 7,3 7,2 6,9 

N45P45K45 23,3 21,9 20,5 19,5 9,5 9,2 9,2 8,9 

N60P60K60 24 23 21,2 19,9 9,8 9,4 9,3 9,2 

N60P90K90 24,3 23,6 21,9 21,1 10,7 10,3 10,2 9,8 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  19,4 18,7 17,6 16,4 6,9 6,8 6,5 6,4 

N45P45K45 21,7 21,4 19,7 18,7 8,6 8,6 8,2 8 

N60P60K60 22,2 22,5 20,7 19,7 8,9 8,8 8,4 8,3 

N60P90K90 22,7 23,1 21,6 20,8 9,2 9 8,6 8,4 

НІР 05  
 

для травосумішей – 0,6; для удобрення 

– 0,31; для норм висіву – 0,31; загальна 

– 1,3. 

для травосумішей – 0,23; 

для удобрення – 0,17; для 

норма висіву – 0,17; 

загальна – 0,7. 
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Додаток И. 3 

Урожайність зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах 

середнє за 2017 рік, т/га 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 9,8 8,7 8,2 7,9 

N45P45K45 10,5 9,6 8,9 8,5 

N60P60K60 10,9 10,1 9,4 8,8 

N60P90K90 11,3 10,6 9,8 9,2 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 11,2 10,3 9,5 9,1 

N45P45K45 12 11,5 10,7 9,9 

N60P60K60 12,6 11,2 9,9 9,2 

N60P90K90 13,2 11,7 10,6 9,9 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 10,5 9,5 7,8 7,1 

N45P45K45 11,3 10,1 8,6 7,7 

N60P60K60 11,9 11 9,1 8,5 

N60P90K90 12,6 11,2 9,5 8,7 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 13 11,8 10,2 9,4 

N45P45K45 13,8 12,6 11,1 10,1 

N60P60K60 14,6 13,6 12 11,3 

N60P90K90 15,4 13,8 12,5 11,6 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 12,7 11,2 9,8 9 

N45P45K45 13,1 12,1 10,8 9,9 

N60P60K60 13,9 12,6 10,8 9,9 

N60P90K90 14,6 13,1 12,2 11 

НІР 05  для травосумішей – 0,38; для удобрення – 0,24; для 

норм висіву – 0,24; загальна – 1. 
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Додаток І. 1 

Урожайність сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2015 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив 

(контроль) 2,20 1,93 1,73 1,63 

N45P45K45 2,38 2,13 1,88 1,73 

N60P60K60 2,45 2,14 1,96 1,89 

N60P90K90 2,60 2,33 2,13 2,01 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 2,29 2,08 1,82 1,64 

N45P45K45 2,52 2,30 2,04 1,82 

N60P60K60 2,60 2,39 2,09 1,93 

N60P90K90 2,88 2,56 2,29 2,11 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 2,34 2,13 1,77 1,62 

N45P45K45 2,54 2,29 1,96 1,74 

N60P60K60 2,69 2,49 2,09 1,92 

N60P90K90 2,88 2,57 2,18 2,00 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 2,66 2,40 2,11 1,91 

N45P45K45 2,88 2,63 2,35 2,12 

N60P60K60 3,09 2,86 2,52 2,35 

N60P90K90 2,20 1,93 1,73 1,63 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 2,38 2,13 1,88 1,73 

N45P45K45 2,45 2,14 1,96 1,89 

N60P60K60 2,60 2,33 2,13 2,01 

N60P90K90 2,29 2,08 1,82 1,64 

НІР 05  для травосумішей – 0,18; для удобрення – 0,14; для 

норм висіву – 0,14; загальна – 0,5. 
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Додаток І. 2 

Урожайність сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2016 рік, т/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення 1 й укіс 2 й укіс 

норма висіву буркуну 

білого, кг/га 

норма висіву буркуну 

білого, кг/га 

16 18 20 22 16 18 20 22 

 

Буркун білий  

(контроль) 
 

без добрив  

(контроль) 4,28 3,97 3,73 3,35 1,79 1,78 1,81 1,77 

N45P45K45 5,15 4,77 4,37 4,00 2,32 2,30 2,35 2,28 

N60P60K60 5,31 5,03 4,45 4,07 2,42 2,39 2,33 2,27 

N60P90K90 5,53 5,23 4,77 4,43 2,52 2,46 2,36 2,32 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  3,62 3,39 3,30 3,02 1,60 1,62 1,63 1,57 

N45P45K45 4,15 3,92 3,66 3,42 2,03 2,04 2,06 2,07 

N60P60K60 4,24 4,15 3,80 3,50 2,09 2,12 2,09 2,12 

N60P90K90 4,35 4,25 3,98 3,72 2,20 2,21 2,19 2,19 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  3,36 3,16 2,91 2,62 1,34 1,34 1,28 1,30 

N45P45K45 3,63 3,53 3,43 3,18 1,74 1,72 1,67 1,72 

N60P60K60 3,99 3,78 3,56 3,27 1,78 1,77 1,73 1,76 

N60P90K90 4,30 4,13 3,69 3,52 1,85 1,83 1,83 1,79 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  3,74 3,50 3,40 3,13 1,67 1,66 1,66 1,60 

N45P45K45 4,51 4,17 4,00 3,75 2,15 2,13 2,16 2,11 

N60P60K60 4,70 4,46 4,16 3,89 2,27 2,19 2,21 2,21 

N60P90K90 4,28 3,97 3,73 3,35 2,53 2,45 2,46 2,37 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  5,15 4,77 4,37 4,00 1,53 1,52 1,48 1,48 

N45P45K45 5,31 5,03 4,45 4,07 1,94 1,95 1,89 1,87 

N60P60K60 5,53 5,23 4,77 4,43 2,02 2,03 1,97 1,97 

N60P90K90 3,62 3,39 3,30 3,02 2,13 2,11 2,05 2,00 

НІР 05  
 

для травосумішей – 0,21; для 

удобрення – 0,16; для норм висіву – 

0,16; загальна – 0,6. 

для травосумішей – 0,23; 

для удобрення – 0,17; для 

норм висіву – 0,17; 

загальна – 0,45. 
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Додаток І. 3 

Урожайність сухої біомаси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2017 рік, т/га 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші Удобрення Норма висіву буркуну білого, 

кг/га 

16 18 20 22 

 

Буркун білий 

(контроль) 
 

без добрив  

(контроль) 1,98 1,72 1,60 1,50 

N45P45K45 2,15 1,95 1,77 1,65 

N60P60K60 2,23 2,06 1,89 1,73 

N60P90K90 2,36 2,19 2,00 1,84 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив  2,05 1,87 1,70 1,61 

N45P45K45 2,25 2,13 1,97 1,79 

N60P60K60 2,40 2,10 1,85 1,68 

N60P90K90 2,54 2,24 2,01 1,84 

Буркун білий + 

просо 

без добрив  1,91 1,73 1,38 1,24 

N45P45K45 2,09 1,85 1,56 1,36 

N60P60K60 2,21 2,03 1,66 1,52 

N60P90K90 2,38 2,09 1,77 1,59 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив  2,32 2,09 1,80 1,63 

N45P45K45 2,50 2,27 1,99 1,81 

N60P60K60 2,68 2,48 2,20 2,05 

N60P90K90 1,98 1,72 1,60 1,50 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив  2,15 1,95 1,77 1,65 

N45P45K45 2,23 2,06 1,89 1,73 

N60P60K60 2,36 2,19 2,00 1,84 

N60P90K90 2,05 1,87 1,70 1,61 

НІР 05  для травосумішей – 0,17; для удобрення – 0,12; 

для норм висіву – 0,12; загальна – 0,48. 
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Додаток Ї. 1 

Хімічний склад зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, середнє за 2015 рік, %. 

 

Травосуміші Удобрення 

У сухій речовині, % 

сирий 

протеїн 

сирий 

жир 

сира 

клітковина 

сира 

зола 
БЕР 

1 2 3 4 5 6 7 

16 кг/га 

 

Буркун білий 

(контроль)  

 

без добрив 21,7 4,51 20,8 7,5 45,49 

N45P45K45 22,5 4,68 20,32 7,93 44,57 

N60P60K60 22,9 4,81 20,11 8,07 44,11 

N60P90K90 23,2 4,86 19,93 8,19 43,82 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 20,19 3,63 24,03 8,21 43,94 

N45P45K45 20,83 3,71 23,39 8,68 43,39 

N60P60K60 21,12 3,83 23,08 8,79 43,18 

N60P90K90 21,79 3,97 22,93 8,95 42,36 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 18,0 3,33 24,94 7,93 45,8 

N45P45K45 18,9 3,56 24,45 8,32 44,77 

N60P60K60 19,21 3,81 24,21 8,53 44,24 

N60P90K90 19,45 3,97 23,89 8,72 43,97 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 20,2 3,21 24,12 8,74 43,73 

N45P45K45 20,91 3,37 23,71 8,95 43,06 

N60P60K60 21,53 3,51 23,52 9,13 42,31 

N60P90K90 22,1 3,62 23,13 9,24 41,91 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,8 3,14 24,71 8,02 45,33 

N45P45K45 19,42 3,29 24,15 8,33 44,81 

N60P60K60 19,76 3,42 24,01 8,51 44,3 

N60P90K90 20,06 3,55 23,85 8,74 43,8 

18 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 21,65 4,54 20,93 7,41 45,47 

N45P45K45 22,41 4,76 20,38 7,84 44,61 

N60P60K60 22,83 4,83 20,18 7,98 44,18 

N60P90K90 23,12 4,92 20,02 8,05 43,89 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 20,01 3,67 24,12 7,83 44,37 

N45P45K45 20,87 3,75 23,81 8,25 43,32 

N60P60K60 21,13 3,87 23,63 8,37 43 

N60P90K90 21,76 3,98 23,31 8,56 42,39 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,94 3,34 25,12 7,52 46,08 

N45P45K45 18,45 3,59 24,71 7,81 45,44 

N60P60K60 18,78 3,89 24,43 7,97 44,93 

N60P90K90 19,09 3,99 24,21 8,21 44,5 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 20,13 3,24 24,2 8,52 43,91 

N45P45K45 20,75 3,36 24,58 8,86 42,45 

N60P60K60 21,28 3,57 24,76 9,02 41,37 

N60P90K90 21,87 3,71 24,95 9,11 40,36 
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1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,72 3,17 24,88 7,75 45,48 

N45P45K45 19,15 3,31 24,43 8,02 45,09 

N60P60K60 19,67 3,45 24,18 8,16 44,54 

N60P90K90 19,97 3,61 24,02 8,31 44,09 

20 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 21,58 4,57 21,18 7,28 45,39 

N45P45K45 22,38 4,81 20,81 7,56 44,44 

N60P60K60 22,79 4,92 20,52 7,69 44,08 

N60P90K90 23,07 4,98 20,17 7,83 43,95 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,67 3,69 24,25 7,35 45,04 

N45P45K45 20,32 3,81 23,75 7,73 44,39 

N60P60K60 20,56 3,91 23,54 7,89 44,1 

N60P90K90 20,91 4,01 23,21 8,07 43,8 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,89 3,36 25,22 7,05 46,48 

N45P45K45 18,23 3,64 24,71 7,47 45,95 

N60P60K60 18,78 3,91 24,45 7,61 45,25 

N60P90K90 19,02 4,04 24,22 7,83 44,89 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 20,07 3,27 24,48 8,21 43,97 

N45P45K45 20,67 3,47 23,92 8,46 43,48 

N60P60K60 20,93 3,62 23,51 8,71 43,23 

N60P90K90 21,34 3,73 23,12 8,83 42,98 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,67 3,21 25,02 7,21 45,89 

N45P45K45 18,98 3,43 24,51 7,76 45,32 

N60P60K60 19,32 3,49 24,22 7,94 45,03 

N60P90K90 19,71 3,68 23,95 8,09 44,57 

22 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 21,48 4,61 21,82 7,03 45,06 

N45P45K45 22,31 4,87 21,18 7,33 44,31 

N60P60K60 22,72 4,95 20,97 7,52 43,84 

N60P90K90 23 5,02 20,81 7,74 43,43 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,57 3,71 24,35 6,91 45,46 

N45P45K45 20,12 3,84 23,81 7,29 44,94 

N60P60K60 20,78 3,97 23,58 7,48 44,19 

N60P90K90 21,02 4,09 23,32 7,67 43,9 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,74 3,37 25,39 6,65 46,85 

N45P45K45 18,23 3,68 24,92 6,97 46,2 

N60P60K60 18,76 3,96 24,51 7,17 45,6 

N60P90K90 19,09 4,09 24,12 7,34 45,36 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,95 3,32 24,71 7,72 44,3 

N45P45K45 20,56 3,45 24,21 8,02 43,76 

N60P60K60 20,93 3,68 24,02 8,19 43,18 

N60P90K90 21,34 3,77 23,81 8,34 42,74 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,54 3,26 25,09 6,73 46,38 

N45P45K45 19,05 3,45 24,71 7,01 45,78 

N60P60K60 19,67 3,54 24,52 7,39 44,88 

N60P90K90 19,89 3,74 24,15 7,56 44,66 
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Додаток Ї. 2 

 Хімічний склад зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних посівах, 

середнє за 2016 рік, перший укіс, % 

 
 

Травосуміші Удобрення 

У сухій речовині, % 

сирий 

протеїн 

сирий 

жир 

сира 

клітковина 

сира 

зола 
БЕР 

1 2 3 4 5 6 7 
16 кг/га 

Буркун білий  

(контроль) 

 

без добрив 20,2 4,75 20,0 8,93 46,12 

N45P45K45 20,9 4,95 19,6 9,12 45,43 

N60P60K60 21,3 5,08 19,4 9,18 45,04 

N60P90K90 21,7 5,15 19,1 9,27 44,78 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18,62 3,78 24,17 8,81 44,62 

N45P45K45 19,02 3,87 23,68 9,08 44,35 

N60P60K60 19,67 3,92 23,46 9,22 43,73 

N60P90K90 19,91 3,99 23,15 9,38 43,57 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 16,8 3,48 25,08 8,53 46,11 

N45P45K45 17,34 3,58 24,73 8,91 45,44 

N60P60K60 17,71 3,64 24,29 9,05 45,31 

N60P90K90 17,94 3,71 24,07 9,23 45,05 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,0 3,37 24,35 9,23 44,05 

N45P45K45 19,75 3,45 23,96   9,47 43,37 

N60P60K60 19,87 3,49 23,58 9,59 43,47 

N60P90K90 20,07 3,56 23,44 9,72 43,21 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 17,6 3,29 24,85 8,63 45,63 

N45P45K45 18,04 3,35 24,41 8,88 45,32 

N60P60K60 18,56 3,41 24,12 9,01 44,9 

N60P90K90 18,89 3,49 23,97 9,16 44,49 

18 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,67 4,77 20,7 8,62 46,24 

N45P45K45 20,11 4,97 20,1 8,93 45,89 

N60P60K60 20,51 5,1 19,8 9,07 45,52 

N60P90K90 21,12 5,18 19,4 9,15 45,15 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18,51 3,81 24,26 8,23 45,19 

N45P45K45 18,92 3,91 23,78 8,59 44,8 

N60P60K60 19,38 3,97 23,61 8,72 44,32 

N60P90K90 19,75 4,02 23,37 8,89 43,97 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 16,74 3,51 25,26 8,81 45,68 

N45P45K45 17,06 3,63 24,92 9,11 45,28 

N60P60K60 17,54 3,69 24,71 9,27 44,79 

N60P90K90 17,94 3,75 24,43 9,38 44,5 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 18,93 3,39 24,34 8,82 44,52 

N45P45K45 19,32 3,49 24,01 9,09 44,09 

N60P60K60 19,71 3,53 23,78 9,27 43,71 

N60P90K90 19,97 3,58 23,52 9,42 43,51 
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1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив  17,52 3,32 25,02 8,25 45,89 

N45P45K45 18,03 3,38 24,71 8,51 45,37 

N60P60K60 18,34 3,46 24,42 8,75 45,03 

N60P90K90 18,67 3,51 24,19 8,89 44,74 

20 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,46 4,82 20,77 8,32 46,63 

N45P45K45 19,89 5,01 20,15 8,71 46,24 

N60P60K60 20,09 5,12 19,89 8,97 45,93 

N60P90K90 20,34 5,19 19,43 9,05 45,99 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18,37 3,83 24,39 7,75 45,66 

N45P45K45 18,79 3,94 24,03 8,04 45,2 

N60P60K60 19,01 3,99 23,81 8,27 44,92 

N60P90K90 19,27  4,07 23,54 8,42 44,7 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 16,58 3,55 25,36 7,65 46,86 

N45P45K45 16,91 3,67 24,97 8,01 46,44 

N60P60K60 17,23 3,75 24,76 8,25 46,01 

N60P90K90 17,61 3,81 24,51 8,44 45,63 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 18,77 3,43 24,43 8,12 45,25 

N45P45K45 19,02 3,53 24,06 8,38 45,01 

N60P60K60 19,51 3,58 23,91 8,56 44,44 

N60P90K90 19,82 3,62 23,67 8,71 44,18 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 17,36 3,35 25,14 7,81 46,34 

N45P45K45 17,85 3,43 24,75 8,12 45,85 

N60P60K60 18,11 3,48 24,56 8,37 45,48 

N60P90K90 18,45 3,54 24,31 8,55 45,15 

22 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,18 4,85 20,81 7,81 47,35 

N45P45K45 19,67 5,04 20,23 8,27 46,79 

N60P60K60 19,89 5,19 19,94 8,46 46,52 

N60P90K90 20,1 5,21 19,61 8,66 46,42 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18,27 3,86 24,49 7,61 45,77 

N45P45K45 18,65 3,99 24,03 7,87 45,46 

N60P60K60 18,93 4,03 23,91 8,09 45,04 

N60P90K90 19,14 4,11 23,78 8,31 44,66 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 16,35 3,59 25,47 7,33 47,26 

N45P45K45 16,88 3,72 25,07 7,69 46,64 

N60P60K60 17,04 3,81 24,81 7,87 46,47 

N60P90K90 17,35 3,89 24,62 8,05 46,09 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 17,97 3,47 24,5 7,79 46,27 

N45P45K45 18,41 3,56 24,12 8,03 45,88 

N60P60K60 18,72 3,61 23,91 8,21 45,55 

N60P90K90 19,02 3,69 23,72 8,35 45,22 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 17,25 3,41 25,23 7,32 46,79 

N45P45K45 17,86 3,46 24,82 7,65 46,21 

N60P60K60 18,12 3,51 24,65 7,81 45,91 

N60P90K90 18,43 3,55 24,38 7,97 45,67 
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Додаток Ї. 3 

Хімічний склад зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, середнє за 2016 рік, другий укіс, % 

 

 

Травосуміші Удобрення 

У сухій речовині, % 

сирий 

протеїн 

сирий 

жир 

сира 

клітковина 

сира 

зола 
БЕР 

1 2 3 4 5 6 7 

16 кг/га 

Буркун білий  

(контроль) 

 

без добрив 19,6 4,45 19,71 7,8 48,44 

N45P45K45 20,1 4,58 19,13 7,89 48,3 

N60P60K60 20,4 4,62 18,72 7,91 48,35 

N60P90K90 20,8 4,65 18,61 7,95 47,99 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,4 4,42 20,14 7,65 48,39 

N45P45K45 19,9 4,52 19,73 7,72 48,13 

N60P60K60 20,1 4,56 19,52 7,79 48,03 

N60P90K90 20,5 4,61 19,21 7,83 47,85 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 19,1 4,38 20,33 7,61 48,58 

N45P45K45 19,7 4,44 19,92 7,68 48,26 

N60P60K60 20,03 4,51 19,76 7,72 47,98 

N60P90K90 20,14 4,53 19,88 7,79 47,66 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,3 4,4 20,4 7,68 48,22 

N45P45K45 19,8 4,54 20,03 7,78 47,85 

N60P60K60 19,95 4,57 19,6 7,84 48,04 

N60P90K90 20,3 4,60 19,12 7,86 48,12 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 19,41 4,41 20,21 7,58 48,39 

N45P45K45 19,62 4,46 19,95 7,64 48,33 

N60P60K60 19,74 4,49 19,87 7,69 48,21 

N60P90K90 19,81 4,51 19,56 7,72 48,4 

18 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,53 4,49 19,83 7,62 48,53 

N45P45K45 20,02 4,63 19,23 7,76 48,36 

N60P60K60 20,47 4,68 18,84 7,85 48,16 

N60P90K90 20,71 4,72 18,72 7,96 47,89 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,23 4,44 20,33 7,51 48,49 

N45P45K45 19,69 4,57 20,04 7,68 48,02 

N60P60K60 19,91 4,61 19,85 7,77 47,86 

N60P90K90 20,12 4,67 19,72 7,81 47,68 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 18,89 4,46 20,51 7,36 48,78 

N45P45K45 19,34 4,54 20,23 7,64 48,25 

N60P60K60 19,57 4,58 20,02 7,79 48,04 

N60P90K90 19,87 4,62 19,81 7,96 47,74 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,21 4,45 20,54 7,35 48,45 

N45P45K45 19,62 4,58 20,13 7,64 48,03 

N60P60K60 19,89 4,61 19,95 7,78 47,77 

N60P90K90 20,03 4,64 19,81 7,91 47,61 
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1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 19,13 4,44 20,49 7,31 48,63 

N45P45K45 19,45 4,48 20,16 7,63 48,28 

N60P60K60 19,57 4,53 20,01 7,79 48,1 

N60P90K90 19,65 4,62 19,87 7,93 47,93 

20 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,41 4,52 20,02 7,43 48,62 

N45P45K45 19,79 4,68 19,72 7,61 48,2 

N60P60K60 20,05 4,73 19,51 7,79 47,92 

N60P90K90 20,27 4,75 19,29 7,89 47,8 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,01 4,47 20,48 7,23 48,81 

N45P45K45 19,38 4,61 20,19 7,47 48,35 

N60P60K60 19,81 4,66 20,01 7,58 47,94 

N60P90K90 19,96 4,72 19,83 7,71 47,78 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 18,81 4,51 20,82 7,23 48,63 

N45P45K45 19,05 4,62 20,54 7,46 48,33 

N60P60K60 19,27 4,68 20,26 7,61 48,18 

N60P90K90 19,64 4,74 20,07 7,79 47,76 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,11 4,51 20,48 7,11 48,79 

N45P45K45 19,56 4,60 20,07 7,27 48,5 

N60P60K60 19,76 4,64 19,81 7,38 48,41 

N60P90K90 19,91 4,69 19,58 7,51 48,31 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 19,01 4,49 20,57 7,19 48,74 

N45P45K45 19,35 4,56 20,23 7,45 48,41 

N60P60K60 19,43 4,61 20,02 7,61 48,33 

N60P90K90 19,52 4,69 19,84 7,73 48,22 

22 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 19,11 4,56 20,31 7,19 48,83 

N45P45K45 19,58 4,71 20,04 7,41 48,26 

N60P60K60 19,89 4,77 19,81 7,59 47,94 

N60P90K90 20,02 4,82 19,64 7,81 47,71 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 18,89 4,53 20,72 7,11 48,75 

N45P45K45 19,09 4,65 20,35 7,35 48,56 

N60P60K60 19,28 4,71 20,18 7,49 48,34 

N60P90K90 19,54 4,75 19,96 7,65 48,1 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 18,52 4,55 21,01 7,05 48,87 

N45P45K45 18,92 4,66 20,68 7,25 48,49 

N60P60K60 19,05 4,71 20,43 7,41 48,4 

N60P90K90 19,23 4,77 20,21 7,59 48,2 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,02 4,55 20,62 6,84 48,97 

N45P45K45 19,47 4,65 20,31 7,03 48,54 

N60P60K60 19,62 4,71 20,05 7,17 48,45 

N60P90K90 19,77 4,73 19,91 7,25 48,34 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,87 4,51 20,71 7,06 48,85 

N45P45K45 19,08 4,59 20,48 7,23 48,62 

N60P60K60 19,27 4,65 20,23 7,38 48,47 

N60P90K90 19,48 4,71 20,05 7,56 48,2 
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Додаток Ї. 4 

 Хімічний склад зеленої маси буркуну білого в одновидових та сумісних 

посівах, середнє за 2017 рік, % 

 
 

Травосуміші Удобрення 

У сухій речовині, % 

сирий 

протеїн 

сирий 

жир 

сира 

клітковина 

сира 

зола 
БЕР 

1 2 3 4 5 6 7 

16 кг/га 

Буркун білий  

(контроль) 

 

без добрив 21,38 4,12 20,5 8,69 45,31 

N45P45K45 21,93 4,19 19,92 8,76 45,2 

N60P60K60 22,18 4,24 19,83 8,82 44,93 

N60P90K90 22,31 4,28 19,71 8,84 44,86 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,32 3,68 24,33 8,66 44,01 

N45P45K45 19,89 3,79 23,95 8,78 43,59 

N60P60K60 20,13 3,83 23,52 8,87 43,65 

N60P90K90 20,65 3,92 23,12 8,94 43,37 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,5 3,37 25,24 8,38 45,51 

N45P45K45 18,12 3,61 24,75 8,56 44,96 

N60P60K60 18,41 3,69 24,31 8,67 44,92 

N60P90K90 18,78 3,78 24,02 8,83 44,59 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,7 3,27 24,51 9,38 43,14 

N45P45K45 20,11 3,41 23,95 9,72 42,81 

N60P60K60 20,34 3,49 23,47 9,83 42,87 

N60P90K90 20,67 3,61 23,15 9,97 42,6 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,3 3,19 25,1 8,48 44,93 

N45P45K45 18,79 3,38 24,65 8,73 44,45 

N60P60K60 19,12 3,47 24,27 8,88 44,26 

N60P90K90 19,51 3,56 23,92 8,94 44,07 

18 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 21,21 4,24 20,64 8,58 45,33 

N45P45K45 21,67 4,29 20,21 8,66 45,17 

N60P60K60 21,97 4,35 20,07 8,71 44,9 

N60P90K90 22,05 4,41 19,98 8,75 44,81 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,25 3,69 24,22 8,03 44,81 

N45P45K45 19,71 3,82 24,11 8,21 44,15 

N60P60K60 20,02 3,86 24,03 8,29 43,8 

N60P90K90 20,43 3,92 23,99 8,37 43,29 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,41 3,39 25,43 7,97 45,8 

N45P45K45 17,78 3,51 25,31 8,26 45,14 

N60P60K60 18,21 3,57 25,25 8,38 44,59 

N60P90K90 18,48 3,65 25,11 8,46 44,3 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,61 3,29 24,5 8,94 43,66 

N45P45K45 19,94 3,41 24,32 9,08 43,25 

N60P60K60 20,13 3,58 24,24 9,21 42,84 

N60P90K90 20,42 3,61 24,09 9,35 42,53 
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1 2 3 4 5 6 7 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,21 3,22 25,18 8,0 45,39 

N45P45K45 18,62 3,33 25,03 8,35 44,67 

N60P60K60 18,89 3,4 24,91 8,49 44,31 

N60P90K90 19,23 3,44 24,85 8,55 43,93 

20 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 21,04 4,27 20,71 8,51 45,47 

N45P45K45 21,47 4,32 20,28 8,62 45,31 

N60P60K60 21,78 4,36 20,16 8,69 45,01 

N60P90K90 21,96 4,41 20,04 8,75 44,84 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,18 3,71 24,55 7,59 44,97 

N45P45K45 19,59 3,84 24,19 8,15 44,23 

N60P60K60 19,83 3,87 24,08 8,22 44 

N60P90K90 20,11 3,91 23,93 8,35 43,7 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,32 3,43 25,52 7,48 46,25 

N45P45K45 17,65 3,53 25,27 7,75 45,8 

N60P60K60 17,89 3,58 25,07 7,97 45,49 

N60P90K90 18,09 3,65 24,93 8,11 45,22 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,52 3,34 24,61 8,65 43,88 

N45P45K45 19,89 3,47 24,35 8,87 43,42 

N60P60K60 20,01 3,62 24,26 8,96 43,15 

N60P90K90 20,29 3,63 24,03 9,19 42,86 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,13 3,25 25,3 7,77 45,55 

N45P45K45 18,49 3,37 24,97 7,97 45,2 

N60P60K60 18,72 3,43 24,85 8,25 44,75 

N60P90K90 19,01 3,47 24,76 8,41 44,35 

22 кг/га 

Буркун білий  

 

 

без добрив 20,92 4,29 20,85 8,39 45,55 

N45P45K45 21,23 4,33 20,51 8,58 45,35 

N60P60K60 21,49 4,38 20,35 8,65 45,13 

N60P90K90 21,74 4,42 20,12 8,71 45,01 

Буркун білий + 

кукурудза 

без добрив 19,07 3,75 24,65 6,96 45,57 

N45P45K45 19,47 3,87 24,36 7,37 44,93 

N60P60K60 19,65 3,89 24,18 7,71 44,57 

N60P90K90 19,96 3,93 24,03 7,94 44,14 

Буркун білий + 

просо 

без добрив 17,25 3,47 25,63 7,11 46,54 

N45P45K45 17,51 3,56 25,32 7,42 46,19 

N60P60K60 17,73 3,62 25,14 7,69 45,82 

N60P90K90 17,96 3,68 25,05 7,91 45,4 

Буркун білий + 

суданська трава 

без добрив 19,46 3,37 24,69 8,27 44,21 

N45P45K45 19,78 3,47 24,47 8,68 43,6 

N60P60K60 19,91 3,63 24,35 8,86 43,25 

N60P90K90 20,05 3,65 24,21 9,02 43,07 

Буркун білий + 

сорго 

без добрив 18,04 3,32 25,39 7,28 45,97 

N45P45K45 18,37 3,41 25,09 7,71 45,42 

N60P60K60 18,56 3,45 24,98 7,82 45,19 

N60P90K90 18,71 3,49 24,91 7,91 44,98 
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Додаток Й. 1 

Економічна ефективність вирощування буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах, за норми висіву 18 кг/га, середнє за 2015–2017 рр. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші 

 

 

Удобрення 

В
ар

ті
ст

ь 
 

в
и

р
о

щ
ен

о
ї 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
 г

р
н

 

 

В
и

р
о
б

н
и

ч
і 

 

в
и

тр
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и
, 
 г

р
н

 

 

У
м

о
в
н

о
  

ч
и

ст
и

й
  

п
р
и

б
у

то
к
, 
 

гр
н

/г
а 

 
С

о
б

ів
ар

ті
ст

ь 
 1

  

т 
 

з/
м

, 
 г

р
н

 

 
Р

ен
та

б
ел

ьн
іс

ть
  

%
  

 

Буркун білий  

(контроль) 

без добрив  

(контроль) 28650 11332 17318 1978 153 

N45P45K45 33650 16392 17258 2436 105 

N60P60K60 35100 18305 16795 2608 92 

N60P90K90 36600 20664 15936 2823 77 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  28250 12514 15736 2215 126 

N45P45K45 31600 17359 14241 2747 82 

N60P60K60 33600 19272 14328 2868 74 

N60P90K90 36100 21631 14469 2996 67 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  24000 13053 10947 2719 84 

N45P45K45 27400 17802 9598 3249 54 

N60P60K60 29350 19843 9507 3380 48 

N60P90K90 31500 21298 10202 3381 48 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  28300 12109 16191 2139 134 

N45P45K45 34150 17159 16991 2512 99 

N60P60K60 35700 19146 16554 2682 86 

N60P90K90 37450 21559 15891 2878 74 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  28000 12473 15527 2227 124 

N45P45K45 31400 17437 13963 2777 80 

N60P60K60 34300 19359 14941 2822 77 

N60P90K90 36050 21676 14374 3006 66 
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Додаток Й. 2 

Економічна ефективність вирощування буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах, за норми висіву 20 кг/га, середнє за 2015–2017 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші 

 

 

Удобрення 

В
ар

ті
ст

ь 
 

в
и

р
о

щ
ен

о
ї 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
 г

р
н

 

 

В
и

р
о
б

н
и

ч
і 

 

в
и

тр
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и
, 
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р
н

 

 

У
м

о
в
н

о
  

ч
и

ст
и

й
  

п
р
и

б
у

то
к
, 
 

гр
н

/г
а 

 
С

о
б

ів
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ті
ст

ь 
 1

  

т 
 

з/
м

, 
 г

р
н

 

 
Р

ен
та

б
ел

ьн
іс

ть
  

%
  

 

Буркун білий  

(контроль) 

без добрив  

(контроль) 27500 11412 16088 2075 141 

N45P45K45 31850 16472 15378 2586 93 

N60P60K60 32400 18385 14015 2837 76 

N60P90K90 34400 20744 13656 3015 66 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  26900 12594 14306 2341 114 

N45P45K45 30200 17439 12761 2887 73 

N60P60K60 32050 19352 12698 3019 66 

N60P90K90 33850 21711 12139 3207 56 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  21650 13133 8517 3033 65 

N45P45K45 25800 17882 7918 3466 44 

N60P60K60 26900 19923 6977 3703 35 

N60P90K90 28450 21378 7072 3757 33 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  27000 12189 14811 2257 122 

N45P45K45 32100 17239 14861 2685 86 

N60P60K60 32800 19226 13574 2931 71 

N60P90K90 34650 21639 13011 3123 60 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  26750 12553 14197 2346 113 

N45P45K45 29050 17517 11533 3015 66 

N60P60K60 31300 19439 11861 3105 61 

N60P90K90 33450 21756 11694 3252 54 
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Додаток Й. 3 

Економічна ефективність вирощування буркуну білого в одновидових та 

сумісних посівах, за норми висіву 22 кг/га, середнє за 2015–2017 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травосуміші 

 

 

Удобрення 

В
ар

ті
ст

ь 
 

в
и

р
о

щ
ен

о
ї 

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 
 г

р
н

 

 

В
и

р
о
б

н
и

ч
і 

 

в
и

тр
ат

и
, 
 г

р
н

 

 

У
м

о
в
н

о
  

ч
и

ст
и

й
  

п
р
и

б
у

то
к
, 
 

гр
н

/г
а 

 
С

о
б

ів
ар

ті
ст

ь 
 1

  

т 
 

з/
м

, 
 г

р
н

 

 
Р

ен
та

б
ел

ьн
іс

ть
  

%
  

 

Буркун білий  

(контроль) 

без добрив 

(контроль)  25700 11492 14208 2236 124 

N45P45K45 30250 16552 13698 2736 83 

N60P60K60 30850 18465 12385 2993 67 

N60P90K90 32700 20824 11876 3184 57 

Буркун білий 

+ кукурудза 

без добрив  25150 12674 12476 2520 98 

N45P45K45 28350 17519 10831 3090 62 

N60P60K60 30450 19432 11018 3191 57 

N60P90K90 32450 21791 10659 3358 49 

Буркун білий 

+ просо 

без добрив  20250 13213 7037 3262 53 

N45P45K45 24550 17962 6588 3658 37 

N60P60K60 25700 20003 5697 3892 28 

N60P90K90 27250 21458 5792 3937 27 

Буркун білий 

+ суданська 

трава 

без добрив  25250 12269 12981 2430 106 

N45P45K45 30100 17319 12781 2877 74 

N60P60K60 30850 19306 11544 3129 60 

N60P90K90 32850 21719 11131 3306 51 

Буркун білий 

+ сорго 

без добрив  25200 12633 12567 2507 99 

N45P45K45 27200 17597 9603 3235 55 

N60P60K60 29450 19519 9931 3314 51 

N60P90K90 31600 21836 9764 3455 45 
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Додаток К  
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Продовження додатку К  
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Додаток Л  
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Продовження додатку Л  
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Додаток М 
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Продовження додатку М 

 


