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Мета. Встановити основні напрями розвитку 
органічного кормовиробництва в україні та 
порівняльну продуктивність однорічних і багаторічних 
кормових фітоценозів залежно від добрив. Методи. 
системний аналіз, польовий, лабораторний, 
економіко-математичний. Результати. наведено 
основні напрями комплексного розвитку органічного 
кормовиробництва, а також установлено 
для нього кращі багаторічні бобові трави, суміші 
однорічних культур і добрива. Висновки. органічне 
кормовиробництво гармонійно поєднується зі сталим 
розвитком і раціональним природокористуванням 
та має розвиватися комплексно. основним блоком 
зеленого конвеєра за органічного землеробства 
є багаторічні бобові трави. серед однорічних трав 
найпродуктивнішими є суміші з пізньостиглим сорго 
суданським і кукурудзою на фоні внесення органічних 
добрив типу гумігран.

Для підвищення якості життя людей 
в умо вах поглиблення у світовому масшта-
бі екологічної кризи існує стійка тенденція 
до збільшення потреби в екологічно безпеч-
них про дуктах харчування тваринного похо-
дження. Виробництво таких продуктів може 
забезпечити органічне кормовиробництво, яке 
є міцною поєднувальною ланкою між рослин-
ництвом і тваринництвом. Однак до останнього 
часу пошуку напрямів, розв’язання наукових 
і практичних заходів розвитку органічного кор-
мовиробництва в Україні не проведено.

Мета досліджень — установити основні 
напрями розвитку органічного кормовиробни-
цтва в Україні та порівняльну продуктивність 
однорічних і багаторічних кормових фітоце-
нозів залежно від добрив.

Методика досліджень. Напрями розвитку 
органічного кормовиробництва встановлено 
на підставі узагальнення літературних джерел. 

Ключові слова: багаторічні й однорічні трави,  
екологічно безпечні корми, органічне кормовиробництво.

Дослідження з вивчення закономірностей фор-
мування продуктивності багаторічних бобових 
трав і сумішей однорічних культур у системі 
зелених сировинних конвеєрів за органічного 
виробництва кормової сировини нами прове-
дено у ДП «Дослідне господарство «Чабани» 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» на темно-
сірому ґрунті за загальноприйнятими в кормо-
виробництві методиками. 

У досліді з вивчення порівняльної продук-
тивності різних видів багаторічних бобових 
трав дослідження проводили на 3-х фонах 
добрив згідно зі схемою (табл. 1). Препарат 
вуксал мікроплант, який є сумішшю макро- 
і мікроелементів у хелатній формі, вноси-
ли обприскуванням надземної маси у фазі 
кущення трав у 1-му укосі в дозі 2 л/га. На 
злаковому травостої додатково вносили азот 
мінеральних добрив у дозі N90 (за 2 заходи). 
Вивчення продуктивності та якості травостоїв 
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лукопасовищних угідь і мережі заказників, за-
повідників, мисливських угідь, що сприятиме 
збереженню біорізноманіття рослин, тварин, 
зокрема видів, занесених до червоної книги. 
Саме на природних кормових угіддях акуму-
люється 50 – 80% флори трав’янистих рослин 
[5]. Травостої, до яких входять рослини з різних 
ботанічних груп, зокрема й з групи різнотрав’я, 
які часто мають лікарські властивості, забезпе-
чують кращу якість корму і тваринницької про-
дукції, ніж одновидові та прості фітоценози [11]. 

На кормових, зокрема на лучних угіддях, 
для збереження флори і фауни створюють 
у різних країнах мережу заповідників, заказни-
ків, мисливських та оленярських господарств, 
які переважно є національною гордістю [2, 7]. 
Доведено, що місцеві благородні олені при-
родно-кліматичних зон, подібних до України, 
та деякі інші види диких тварин за утримання 
у великих вольєрах і випасання на природному 
травостої здатні добре розмножуватись, швид-
ко нагулювати живу масу і є важливим джере-
лом дієтичного харчування людей. Виведені 
з сільськогосподарського обороту землі, зокре-
ма заплавні луки, є величезним потенціалом 
для оленярства. Переваги цієї галузі полягають 

із сумішей однорічних культур в основних і піс-
ляукісних посівах проводили за різних систем 
удобрення: органічної з внесенням комплекс-
ного гранульованого органічного добрива гу-
мігран у дозі 250 кг/га та мінеральної з вне-
сенням мінеральних добрив у дозі N45P30K45.

Результати досліджень. Органічне кормо-
виробництво — це не тільки виробництво еко-
логічно безпечних кормів, сировиною для ви-
робництва яких, зокрема трав’яних кормів, 
у системі зелених (сировинних) конвеєрів є біо-
маса багаторічних та однорічних фітоценозів. 
Органічне кормовиробництво тісно вписується 
в контекст сталого розвитку і раціонального 
природокористування [3, 4]. Кормовим угід-
дям, особливо багаторічним травам і лучним 
угіддям, характерна багатофункціональність. 

Органічне виробництво екологічно без-
печних кормів передбачає ще й збереження 
довкілля. Кормові угіддя виконують величез-
ну природоохоронну стабілізувальну роль 
в агроландшафтах, захищаючи ґрунти від 
ерозії, а водні джерела — від замулення та 
забруднення [4, 6]. Тому в Україні слід по-
ступово зменшувати розораність земельних 
угідь, запроваджувати програму відтворення 

1. Продуктивність багаторічних бобових трав залежно від добрив (2012 – 2014 рр.)

Вид і сорт трав та норма 
висіву їх насіння, кг/га

Удобрення
Збір сухої маси за роками, т/га

N симбіотичний, 
кг/га

Бобові, %

2012 2013 2014 Середнє Середнє

Конюшина лучна, 
Полянка — 20

Без добрив 8,29 9,14 12,14 9,86 177 89
Вуксал 8,68 11,23 13,98 11,30 213 92
P45K90 8,31 9,69 14,56 10,85 178 94

Лядвенець український, 
Аякс — 16

Без добрив 8,14 8,25 10,35 8,91 155 84
Вуксал 8,92 8,42 11,15 9,50 166 86
P45K90 9,55 8,34 11,80 9,90 159 91

Люцерна посівна,  
Ольга — 20

Без добрив 10,84 12,35 12,60 11,93 265 92
Вуксал 12,31 15,03 13,11 13,48 302 94
P45K90 13,42 15,33 13,98 14,24 298 96

Люцерна жовта,  
Наречена півночі — 20

Без добрив 9,40 8,27 11,96 9,88 182 90
Вуксал 9,86 8,26 12,83 10,32 173 91
P45K90 9,83 8,39 14,67 10,96 190 93

Стоколос безостий, 
Арсен — 20

Без добрив 4,74 4,98 6,55 5,42
Вуксал 5,58 5,77 6,90 6,08
P45K90 5,02 6,65 7,82 6,50
N90 (45+45) 7,48 11,11 12,88 10,49

НІР0,5 т/га за чинниками:
багаторічні трави 0,51 0,49 0,55 0,52
удобрення 0,42 0,40 0,44 0,42

Частка чинників у формуванні продуктивності, %:
багаторічні трави 66 57 59 61
удобрення 34 43 38 38
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у скороченні витрат на утримання тварин і по-
треби персоналу порівняно з традиційним ско-
тарством. 

Заповідники можна створювати й на землях, 
які з метою збереження і відтворення для на-
щадків торфового фонду, а також рослинного 
і тваринного світу, через 40 – 50 років виводять 
із статусу осушених і переводять у попередній 
заболочений чи болотний стан, що вже практи-
кується в Європі [1]. В Україні це має особливе 
значення. Адже більшість осушених земель ви-
користовують не за призначенням, вони зарос-
ли бур’янами, із занедбаними осушувальними 
системами або ресурс яких давно вичерпано. 

За органічного кормовиробництва підвищену 
увагу приділяють контролю якості кормів серти-
фікованими лабораторіями. Корми мають відпо-
відати вимогам державних стандартів України, 
де передбачено контроль не лише за основни-
ми показниками якості, а й за показниками без-
пеки [6]. Крім цього, потрібно передбачити, як 
це практикується в країнах Євросоюзу, моніто-
ринг якості з поглибленим вивченням хімічного 
складу кормів з урахуванням нових уявлень 
про біохімічні процеси, які істотно впливають 
на перетравність і засвоюваність кормів [12]. 

Останніми роками через посилення процесів 
аридизації клімату та ксерофітізації рослинно-
го покриву для забезпечення сталого розвит-
ку виникла потреба пошуку та впровадження 
в Лісостепу і навіть Поліссі посухостійких ви-
дів трав із групи мезоксерофітів і ксеромезо-
фітів [8, 10]. У північних регіонах кліматичні 
умови поліпшуються, а в південних погіршу-
ються, тому стабільне ведення органічного 

кормовиробництва без впровадження посухо-
стійких видів або зрошення неможливе.

Органічне виробництво тісно пов’язане 
з екологічним туризмом [3, 9]. Кормові вгіддя 
в переважній більшості як екологічно чиста 
територія та джерело екологічно безпечних 
кормів є важливою складовою частиною еко-
логічного туризму, що в поєднанні з органічним 
виробництвом відповідає вимогам стабільного 
розвитку та раціонального природокористу-
вання. Створюються умови для поліпшення 
якості життя людини. Завдяки екологічно без-
печним кормам отримуємо безпечні продукти 
харчування (молоко та м’ясо), завдяки неза-
стосуванню або обмеженому використанню 
засобів хімізації формуємо екологічно безпечне 
навколишнє середовище. Все це та наявність 
заповідників у поєднанні з пам’ятками приро-
ди та історії приваблює туристів. У напрямі 
розвитку туристичної індустрії потрібно роз-
робляти і впроваджувати програму розвитку 
екологічного туризму, зокрема агротуризму, де 
значну увагу приділяють якості харчування як 
важливому елементу якості обслуговування. 
В Україні природні умови сприятливі для роз-
витку екологічного туризму. Високу якість 
тваринницької продукції має забезпечувати 
органічне екологічно безпечне виробництво, 
переробку — безпосередньо фермерські та 
інші господарства (самостійно чи об’єднавшись 
у кооперативи) і забезпечувати продуктами 
харчування агротуристів. 

В Україні є розробки, які можуть бути ви-
користані за органічного кормовиробництва. 
Вони базуються, насамперед, на ефективному 

2. хімічний склад багаторічних бобових трав (середнє за 2012 – 2014 рр.), % у сухій масі

Вид і сорт трав та норма 
висіву їх насіння, кг/га

Удобрення
Сирий Сира 

клітковина
БЕР

Сира 
зола

Р К Са
Суха маса, 

%протеїн жир

Конюшина лучна, 
Полянка — 20

Без добрив 17,3 3,9 24,8 43,9 10,2 0,95 3,03 0,97 22,0
Вуксал 17,9 4,5 23,8 43,2 10,7 0,94 3,11 0,96 20,6
P45K90 17,6 4,1 24,4 43,5 10,4 0,99 3,17 1,06 21,2

Лядвенець український, 
Аякс — 16

Без добрив 17,3 3,8 23,2 45,8 9,9 0,94 2,51 1,00 21,8
Вуксал 18,1 3,9 23,2 44,4 10,4 0,97 2,72 1,09 23,8
P45K90 18,1 3,9 24,1 43,5 10,3 0,98 2,96 1,05 22,5

Люцерна посівна, 
Ольга — 20

Без добрив 18,7 3,5 23,0 44,3 10,4 0,96 2,28 1,11 23,4
Вуксал 19,1 3,7 23,6 43,1 10,4 0,96 2,65 1,15 23,4
P45K90 18,7 3,7 23,9 43,6 10,0 0,97 2,41 1,10 24,8

Люцерна жовта, 
Наречена півночі — 20

Без добрив 17,3 3,6 24,8 44,1 10,1 0,94 2,44 1,00 21,2
Вуксал 17,1 3,7 24,9 44,0 10,3 0,93 2,51 1,11 22,4
P45K90 18,1 3,8 24,5 42,9 10,7 0,99 2,84 1,06 25,1

Стоколос безостий, 
Арсен — 20

Без добрив 10,6 2,7 30,7 47,2 8,1 0,81 2,56 0,35 41,2
Вуксал 11,3 3,0 30,2 46,7 8,1 0,83 2,88 0,49 42,1
P45K90 12,3 3,4 30,0 45,4 8,3 0,85 3,06 0,53 41,7
N90 (45+45) 13,6 3,5 30,8 44,6 8,2 0,90 2,80 0,60 45,6
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використанні бобових трав і включають: заходи 
подолання бобововтомлення, парцелярне або 
почергове розміщення бобових і злакових ком-
понентів в окремі рядки чи смуги, раціональне 
поєднання симбіотичного і мінерального азоту, 
формування спеціалізованої кормової бази не 
тільки для молочного, а й м’ясного поголів’я 
худоби та ін. Проте досліджень з виявлення 
кращих багаторічних і однорічних культур за 
різних варіантів удобрення в умовах органічно-
го кормовиробництва ще не проведено.

Аналіз результатів досліджень свідчить, що 
серед багаторічних трав, які є основним бло-
ком зеленого або сировинного конвеєра для ви-
робництва сіна чи сінажу, найпридатнішими 
для органічного кормовиробництва є бобові 
трави (конюшина лучна, лядвенець український, 
люцерна посівна і жовта), які завдяки азотфік-
сації без добрив забезпечують високу продук-
тивність. У варіанті без внесення добрив вони 
в сумі за 3 укоси в середньому за 2012 – 2014 рр.  
забезпечили одержання з 1 га 8,91 – 11,93 т 

сухої маси з рівнем нагромадження симбіотич-
ного азоту бобових трав 155 – 265 кг/га. Серед 
бобових трав найпродуктивнішою та з най-
більшим рівнем нагромадження симбіотично-
го азоту виявилась люцерна посівна Ольга, 
з найменшим — лядвенець український Аякс. 
Застосування препарату вуксал (або Р45К90) 
підвищувало продуктивність багаторічних бо-
бових трав на 8 – 17%. Порівняно зі злаковим 
безостостоколосовим травостоєм бобові трави 
були продуктивнішими в 1,7 – 2 рази. Дієвішим 
був чинник багаторічні трави, ніж чинник добри-
ва, частка якого у формуванні продуктивності за 
роки досліджень становила 57 – 66%. 

Досліджувані багаторічні бобові трави 
характеризувалися не тільки високою про-
дуктивністю, а й доброю якістю кормів. 
Вони в сухій масі у фазі початку цвітіння 
нагромаджували 15,5 – 21% сирого проте-
їну, що на 5 – 8% більше порівняно зі сто-
колосом безостим (табл. 2). Вони мали та-
кож кращий мінеральний склад, зокрема за 

3. Продуктивність травостоїв із сумішей однорічних культур залежно від систем удобрення 
(2012 – 2014 рр.)

Травосуміш (вид і сорт трав  
та норма висіву їх насіння, кг/га)

Удобрення
Суха маса за роками, т/га

2012 2013 2014 середнє

Овес Парламентський — 100 + вика яра, 
Ярослава — 80

Без добрив 4,21 4,43 9,84 6,16
Гумігран 4,58 5,30 9,08 6,32
N45P30K45 4,73 5,74 10,01 6,83

Тритикале яре, Арсенал —100 + ріпак озимий, 
Сенатор Люкс — 10

Без добрив 4,13 5,36 5,06 4,85
Гумігран 4,88 5,55 5,52 5,32
N45P30K45 5,37 5,59 7,13 6,03

Кукурудза, гібрид Хорол СВ — 70 + люпин 
вузьколистий, Глатко — 120

Без добрив 11,73 7,61 11,73 10,36
Гумігран 13,10 8,54 14,09 11,91
N45P30K45 14,52 10,23 14,49 13,08

Сорго суданське, Голубівський 25 + пелюшка, 
Фундатор  — 120

Без добрив 13,48 7,89 7,36 9,58
Гумігран 15,38 9,98 8,05 11,14
N45P30K45 17,18 11,70 8,63 12,50

Пайза, Надія — 8 + редька олійна, Либідь — 12 Без добрив 4,58 4,74 14,84 8,05
Гумігран 6,28 5,72 15,64 9,21
N45P30K45 6,72 8,45 15,87 10,35

Пайза, Надія — 8 + редька олійна, Либідь —  
12 (післяукісно)

Без добрив 4,80 6,47 7,94 6,40
Гумігран 5,42 6,45 8,97 6,95
N45P30K45 5,72 5,99 10,01 7,24

Сорго суданське, Голубівський 25 + редька 
олійна, Либідь — 12 (післяукісно)

Без добрив 12,36 13,31 11,73 12,47
Гумігран 13,00 14,13 12,72 13,28
N45P30K45 15,28 15,37 14,10 14,92

НІР0,5 , т/га за чинниками:
травосуміші 2,8 2,6 2,9 2,8
удобрення 2,3 2,1 2,4 2,3

Частка чинників у формуванні продуктивності, %:
травосуміші 67 63 65 65
удобрення 23 27 25 25
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посівах. Традиційні суміші однорічних культур 
(вико-овес і суміш тритикале з ріпаком озимим) 
у середньому за 2012 – 2014 рр. характеризува-
лися продуктивністю меншою у 1,5 – 2,5 раза. 
Внесення гуміграну підвищувало продуктив-
ність сумішей однорічних культур на 3 – 7%, 
N45Р30К45 — на 25 – 40%. Дослідження свідчать, 
що продуктивність залежала як від видового 
складу травосумішей, так і системи удобрення. 
Дієвішим чинником на продуктивність траво-
стоїв із сумішей однорічних культур був чинник 
травосуміші.

вмістом кальцію, якого нагромаджувалось у 2 –  
2,5 ра за більше, ніж у стоколосу безостого. 

Продуктивність усіх досліджуваних сумішей 
однорічних культур у середньому за 2012 –  
2014 рр., які є допоміжним блоком зеленого 
конвеєра у варіанті без застосування добрив, 
становила 4,85 – 12,47 т/га сухої маси (табл. 3). 
Найпродуктивнішими були суміші сорго су-
данського з пелюшкою та редькою олійною, 
а також кукурудзи з люпином вузьколистим, 
які за продуктивністю наближалися до багато-
річних трав як в основних, так і післяукісних 
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Органічне кормовиробництво гармонійно 
поєднується зі сталим розвитком і раціо-
нальним природокористуванням і має розви-
ватися комплексно у напрямі забезпечення 
виробництва екологічно безпечних кормів, 
формування екологічно безпечного навко-
лишнього середовища, збереження біоріз-
номаніття та ін. Серед багаторічних бо-
бових трав, які є основним блоком зеленого 
або сировинного конвеєра для виробництва 
сіна чи сінажу в умовах північної частини 
Лісостепу, придатними для органічного 

кормовиробництва є конюшина лучна, ляд-
венець український, люцерна посівна і жов-
та. Вони без застосування азотних добрив 
за своєчасного скошування характеризу-
ються не тільки високою продуктивністю, 
а й відмінною якістю кормів. 

Серед однорічних трав в основних і по-
вторних посівах найпродуктивнішими є су-
міші пізньостиглих культур сорго судан-
ського та кукурудзи з пелюшкою, люпином 
вузьколистим і редькою олійною на фоні 
внесення органічного добрива гумігран.

Висновки


