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Актуальність теми. У забезпеченні тваринництва України 

високобілковими кормами важлива роль належить підвищенню ефективності 

використання багаторічних бобових трав, як джерела надходження дешевої 

рослинної сировини для заготівлі сіна, сінажу із пров’ялених трав та зелених 

кормів збалансованих за протеїном, мінеральними речовинами та вітамінами.  

Із багаторічних трав в структурі посівних площ  конюшина лучна займає 

близько 35 %, яка в основному зосереджена в Лісостепу та Поліссі. Маючи 

здатність фіксувати атмосферний азот (150-180 кг/га) і накопичувати його в 

грунті  вона є добрим попередником для польових  культур у сівозміні та 

спроможна у рік сівби за безпокривного способу вирощування забезпечити 

надхдження рослинної сировини без внесення азотних добрив.  

Проте існуючі технології вирощування конюшини лучної не завжди 

відповідають вимогам сьогодення. Тому в умовах зміни клімату  не 

з’ясованими залишаються особливості формування першому укосу культури  за 

використання окремих елементів сучасних технологій таких, як інокуляція 

насіння, добір сортів, дози добрив та їх склад, а також спосіб вирощування в 

грунтово-кліматичних умовах Лісостепу правобережного, що є актуальним та 

потребує наукового обгрунтування. 

Метою досліджень автора було встановити закономірності формування 

кормової продуктивності різних сортів конюшини лучної залежно від 

технологічних прийомів вирощування  на чорноземах типових малогумусних 

Правобережного  Лісостепу України.  

Реалізація поставленої мети передбачала формування потужного 

травостою конюшини лучної за різного сортового складу, підвищення кормової 

продуктивності  за ефективного використання фотосинтетично активної 

радіації посівами залежно від способу сівби та комплексного поєднання 

удобрення з передпосівною обробкою насіння ризоактивом. Встановити вплив 

досліджуваних чинників на формування кореневої системи, показники 

родючості ґрунту та  баланс основних поживних елементів та дати  економічну 

й енергетичну оцінку вирощування  сортів конюшини лучної залежно від 

елементів  технологій в умовах Правобережного Лісостепу.  

Процес формування господарсько-цінної видової структури 

агрофітоценозу біологічної групи сортів конюшини лучної залежно  від  

удобрення, інокуляції насіння rhizobium trifolii та добору способу сівби  в 

умовах Лісостепу правобережного, як об’єкт дослідження, вимагає  виявлення 

взаємодії запропонованих автором чинників підвищення продуктивності 

культури. Саме тому предметом дисертаційного дослідження Галушко І.В. 



стали сорти конюшини лучної, удобрення, інокуляція та способи сівби, 

біометричні параметри, продуктивність, хімічний склад, поживність і 

енергоємність кормів,  родючість ґрунту за вирощування в умовах 

Правобережного Лісостепу України.  

Науковою новизною є те, що вперше в умовах Правобережного 

Лісостепу на чорноземах типових малогумусних науково обґрунтовано 

особливості формування агрофітоценозів високопродуктивних  сортів 

конюшини лучної Либідь, Тайфун, Тіна за різних способів сівби та  удобрення 

у поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями; доведено вплив 

досліджуваних чинників  на процеси формування травостою конюшини лучної, 

параметри продуктивності та хімічного складу біомаси за фазами росту і 

розвитку культури, поживність корму. Визначено протиерозійну стійкість та 

целюлазну активність ґрунту, його агрохімічні показники родючості, 

нагромадження кореневої маси, винесення з урожаєм поживних речовин та  

баланс азоту, фосфору і калію. Автор відмічає, що удосконалення заходів 

дозволяє ефективніше використати біологічний та ґрунтово-кліматичний 

потенціали регіону і на цій основі суттєво поліпшити кормову базу 

тваринництва та екологічний стан довкілля.  
Щодо особистого внеску здобувача слід відмітити, що автором 

безпосередньо була прийнята участь у визначенні напряму досліджень та 
розробці робочої програми, особисто опрацьовано вітчизняні та зарубіжні 
літературні джерела, проведено польові та лабораторні дослідження, 
самостійно проаналізовано та узагальнено одержаний експериментальний 
матеріал, здійснено математичну та статистичну обробку отриманих даних.  

Основні положення дисертаційної роботи пройшли широку апробацію на 

науково-практичних конференціях впродовж 2018-2020 рр.; засіданнях кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології  агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. За 

матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, із них 3  

статті – у фахових виданнях України, 1  стаття у наукових виданнях зарубіжних 

країн, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science та 3 тези 

наукових доповідей. 
У цілому слід зазначити, що дисертаційна робота написана на 

необхідному науково-методичному рівні, гарно оформлена, легко читається. 
Кожен розділ дисертації закінчується конкретними висновками та кількісні 
показники експериментальних даних статистично інтерпретовані автором 
дисертації і свідчать про вірогідність отриманих результатів досліджень.  

Обґрунтованість і достовірність більшості наукових положень, висновків і 
ркомендацій, які знайшли відображення в дисертації, можна охарактеризувати 
як цілком достатні. Новизна отриманих результатів дослідження підтверджена 
відповідною апробацією у фахових виданнях і адресною практичною 
реалізацією.  

Перш за все, елементи наукової новизни не можна оцінювати інакше як 

реальний внесок у поглиблення та розширення наукових знань з особливостей 

вирощування багаторічних бобових агрофітоценозів, в часності конюшини 

лучної, як фактора поліпшення кормових угідь. Стосовно практичної 



значущості рецензованої роботи стверджуємо, що деякі розробки автора вже 

знайшли практичне використання, які підтвердженні актами впровадження на 

загальній площі 180 га, зокрема у ПСП Агрофірма «Шульц» (Черкаська 

область, Черкаський район,  м. Городище, вул. Шевченка,116) на  площі 70 га; 

ТОВ «Дібрівка Агросервіс» (Київська область, Білоцерківський район, 

с. Дібрівка, вул. Степова, 6) на   площі  60 га та  ТОВ «Іверія Агро» (Київська 

область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Київська, 5В) на площі  50 га. 
Дисертаційна робота І.В. Галушко була складовою частиною тематичного 

плану кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного 
університету біоресурсів і природокористування України    «Наукове 
обґрунтування та розробка агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої 
продуктивності багаторічних трав та урожайність зеленої маси кормових 
культур в основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України»  (номер 
державної реєстрації 0114U002528), «Удосконалення енергоощадних 
технологій вирощування кормових культур в основних та проміжних посівах 
Правобережного Лісостепу України»  (номер державної реєстрації 
0118U100078). 

Для вирішення поставлених у дисертації завдань здобувач використав 

сучасні методи наукових досліджень: польовий і лабораторний з 

використанням візуального, вимірювально-вагового та розрахункового – для 

встановлення фенологічного стану рослин і рослинних угруповань, їхнього 

ботанічного складу, густоти, висоти, продуктивності,  чистої продуктивності 

фотосинтезу, частки листя та площі листкової поверхні, поживної та 

енергетичної цінності кормів; аналітичного –  для визначення  біохімічного 

складу кормів, фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту; економіко-

математичного  – для оцінки достовірності отриманих результатів і визначення 

показників економічної та енергетичної ефективності способів відтворення 

природних кормових угідь.  
Основні положення дисертації. Дисертаційна робота Ігоря 

Валентиновича подана у вигляді рукопису наукової праці, викладена на 219 
сторінках комп’ютерного тексту, що включає вступ, сім розділів, висновки та 
рекомендації виробництву, список використаних джерел літератури з 312 
найменувань, в тому числі –  латиницею 31, містить 28 таблиць, 7 рисунків та 
12 додатків. 

У вступі дисертації розкрито актуальність теми та ступінь дослідженості 
проблематики, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 
сформульовано мету, задачі та окреслені методи досліджень, обґрунтовано 
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, виділено 
особистий внесок дисертанта у їх розробку, наведено результати апробації та їх 
впровадження, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1. «Конюшина лучна – важливий чинник у формуванні 
кормової бази тваринництва (огляд літератури)» добре структурований, 
містить 5 підрозділів та розміщений на 27 сторінках. Автор проаналізував роль 
конюшини лучної у кормовиробництві, як основного джерела виробництва 
високобілкового корму. Відмічено шляхи підвищення його кормової 
продуктивності залежно від добору сортів, інокуляції насіння, застосування 
добрив та способу сівби. 



На основі проаналізованого матеріалу вітчизняних і зарубіжних авторів з 
даної проблеми, їх наукового обґрунтування можна стверджувати про 
доцільність проведення досліджень щодо управління продукційними 
процесами формування кормової продуктивності сучасних  сортів конюшини 
лучної, адаптованих до умов Лісостепу правобережного за різного удобрення і 
способу вирощування.  

Розділ 2. «Характеристика об’єкта, програма і методика проведення 

досліджень» (20 стор.) відповідає своєму призначенню, у якому наведена 

загальна характеристика місця проведення досліджень, а також ґрунтово-

кліматичні та погодні умови за роками досліджень. Наведено схему досліду та 

перелічено методики, за якими дисертант оцінював ефективність дії та 

взаємодії організованих та неорганзованих чинників при створенні та 

використанні агрофітоценозів конюшини лучної. Всі методики досліджень, на 

які є посилання в тексті, наявні у списку літератури.  
Слід відзначити, що експериментальні дослідження проводили впродовж 

2018-2020 рр. на дослідних ділянках кафедри кормовиробництва, меліорації і 
метеорології у ВП НУБіП України «Агрономічній дослідній станції» .  

Розділ 3. «Особливості формування сортів конюшини лучної залежно 
від удобрення та способів сівби» містить два підрозділи, розміщених на 21 
сторінки. У розділі  наведено біометричні показники та ботанічний склад  
створеного агрофітоценозу за роками використання травостою. Виявлено, що 
незалежно від рівня удобрення за безпокривного способу сівби щільність 
пагонів в травостої рослинного угруповання коюшини лучної становила 71,2-
75,7 % та підпокривного вирощування  під ячмінь ярий – 69,9-76,1 %. Автор 
відмічає, що із досліджуваних сортів незалежно від способу сівби, найбільшу 
щільність травостою забезпечив сорт Тайфун за використання взаємодії 
факторів інокуляції та  фосфорно-калійного удобрення, а також зокрема фону 
інокуляції насіння на рівні 74,5-75,7% від загальної кількості, порівняно із 
сортами Либідь і Тіна.  

Встановлено, що висота рослин конюшини лучної  знаходилась в межах 

56-86 см та обумовлювалась  досліджуваними чинниками. Зокрема, за 

мінерального фону живлення у поєднанні з  інокуляцією  насіння та 

безпокривного способу сівби висота рослин конюшини лучної сорту Тайфун 

зросла на 5-8 см, порівняно із сортами Либідь і Тіна. Важливо відзначити, що за 

такого способу вирощування рослини були вищими на 15-18 см, порівняно з 

підпокривним підсівом під ячмінь ярий.   

У ботанічному складі найбільший відсоток конюшини лучної  відмічено у 

сорту Тайфун за використання фосфорно-калійного удобрення у поєднанні з 

інокуляцією насіння 85-86 %, тоді як включення азотних добрив сприяло його 

зменшенню до 78-80 %. 
Розділ 4. «Кормова продуктивність сортів конюшини лучної залежно 

від елементів технології вирощування» містить два підрозділи, розміщених 
на 19 сторінках. Встановлено, що у середньому за три роки вегетації конюшина 
лучна забезпечила вихід сухої речовини 8,22-9,88 т/га, кормових одиниць – 
5,67-7,64 та 1,38-1,88 т/га сирого протеїну, обмінної енергії 75,6-96,0 ГДж/га з 
коефіцієнтом використання ФАР – 0,99-1,19 % незалежно від способу сівби. За 
безпокривного способу вирощування приріст сухої речовини становив 12,4%, 



який зменшився до 10,9 % при підпокривному вирощуванні під ячмінь ярий за 
інокуляції насіння у поєднанні з внесенням мінеральних добрив у дозі N60P60K90 
та показники зменшились відповідно до 7,9 та 6,9 % на фосфорно-калійному 
фоні удобрення, порівняно з варіантом без добрив. 

Найбільшу окупність 1 кг добрив (6-7 кг сухої речовини) забезпечує 

внесення N60 на фоні Р60K90.  Із досліджуваних сортів найбільш продуктивним 

визначено Тайфун, який на 0,10-0,66 т/га сухої речовини переважав Либідь і 

Тіна. За  виходом з 1 га сухої маси доцільно виділити фактор – удобрення, у 

перший рік – спосіб сівби з дольовою часткою 55  %.   

За  два роки використання травостою  конюшина лучна забезпечує 

одержання трьох укосів біомаси  з розподілом урожаю першого укосу 44-50 %, 

другого –  32-34  і 18-24 % третього. Частка листя в структурі біомаси 

обумовлювалась фазами росту і розвитку та найбільші показники отримали за 

міжфазний період  від паганоутворення до цвітіння, що становили відповідно 

86-90 та 28-33 %.  

Формування продуктивності посіву конюшини лучної обумовлювалось 

біологічними особливостями культури, що виступали корегуючим фактором  

досліджуваного предмету в цілому. В першому укосі конюшини лучної 

наростання сухої речовини відбувалось до фази цвітіння (3,72-3,85 т/га), а 

найбільші показники площі листкової поверхні формувались до кінця 

бутонізації 47,8-50,8 тис.м2/га. Найбільший середньодобовий приріст  сухої 

речовини конюшини лучної 96-110  кг/га, а також чистої продуктивності 

фотосинтезу 2,00-2,47 г/м2 за добу  забезпечують травостої у  фазі гілкування-

початок бутонізації.  

 Розділ 5. «Хімічний склад, поживність та енергоємність кормової 

біомаси сортів конюшини за різних способів сівби та удобрення» містить 

два підрозділи, розміщених на 19 сторінках. Встановлено, що у сухій речовині 

зеленої маси вміст сирого протеїну становив 16,8-19,2  %,  сирого жиру – 2,3-

2,6, сирої клітковини – 23,3-25,4, БЕР – 45,4-48,0 %. Вміст макро- та 

мікроелементів, важких металів відповідав зоотехнічної норми.  

Із досліджуваних сортів найбільший вміст  сирого протеїну в сухій 

речовини (на 0,6-1,7 %),  кальцію та  марганцю забезпечив сорт Тайфун, тоді як 

сорт Либідь нагромаджував більше калію. Мінеральні добрива сприяють 

зростаннню вмісту сирої золи, фосфору і калію, порівняно з проведенням лише 

інокуляції насіння. Застосування азотних добрив у дозі N60 сприяло незначному  

збільшенню вмісту нітратного азоту, цинку, міді та марганцю.  

За безпокривного способу сівби на фоні N60P60K90 у поєднанні з 

інокуляцією насіння збільшувався вміст  сирого протеїну на 1,1-1,2 %, 

порівняно з варіантом без внесення добрив. Перетравність сухої маси іn vitro 

знаходилася на рівні – 59-65 %, забезпеченість  кормової  одиниці перетравним 

протеїном становила 158-177  г з вмістом обмінної енергії – 8,9-9,8  МДж/кг. 

Розділ 6. «Зміни показників родючості грунту за вирощування 

конюшини лучної» містить два підрозділи, розміщених на 26 сторінках. 

Досліджено, що у кореневій системі  конюшини лучної у 0-20-см шарі ґрунту 

на 1 га нагромаджувалося 8,33-9,11 т сухої маси, 114-146 кг рухомого  азоту, 



16-20 кг рухомого фосфору і 78-86  кг обмінного калію, за   целюлозної    

активності 13-17 %. На третій рік використання травостою конюшини лучної 

підвищувався вміст лужногідролізного азоту  на 0,6-1,5 мг/100 г та рухомого 

фосфору – на 0,3-0,5 мг/100 г за щорічного внесення  Р60K90  та  зменшувався  

вміст  кальцію на  22-38 та 0,7-1,8 мг/100 г грунту магнію. 

З урожаєм рослини конюшини лучної виносили  221-301  кг/га азоту,   

фосфору  і  калію. Баланс азоту був позитивним, тоді як за внесення N60 – 

відʼємним із відхиленнями ±3-59 кг; фосфору –  (-27)-(-34) кг,   за внесення Р60  

– 23-29 кг, калію – від’ємним з дефіцитом 191-218 кг. Коефіцієнти 

використання азоту з  ґрунту  коливалися в межах 65-75 %, фосфору – 21-28  і 

калію – 52-56  %. 
Розділ 7. «Економічна та енергетична ефективність вирощування 

різних сортів конюшини лучної на кормові цілі» містить два підрозділи, 
розміщених на 11 сторінках з розрахунками економічної та біоенергетичної 
ефективності вирощування різних сортів конюшни лучної в умовах Лісостепу 
правобережного. Автором виявлено, що показники економічної ефективності 
значною мірою залежали від застосування добрив та способу сівби, а також 
сортового складу. Визначено, що сорт конюшини лучної Тайфун за 
безпокривного способу вирощування забезпечив найкращі економічні 
показники. Рівень рентабельності становив 127 % та 2206 грн собівартість 1 
тони кормових одиниць на фоні інокуляції та внесення фосфорно-калійних 
добрив у дозі P60K90, за підпокривного вирощування вони були на рівні 119 % і 
2231 грн./т відповідно. Показники зменшились за використання мінеральних 
добрив у дозі N60P60K90 на фоні інокуляції, які становили за безпокривного 
способу вирощування відповідно  105 % та 2474 грн/т та 113 % і 2349 грн/т – 
підпокривного. 

Встановлено, шо за біоенергетичною оцінкою технологія вирощування 

конюшини лучної сорту Тайфун є найбільш енергоощадною за безпокривного 

способу сівби. Коефіцієнт енергетичної ефективності становив 7,4 та 

енергетичного коефіцієнту 3,9 за проведення передпосівної інокуляції насіння 

ризоактивом з розрахунку 1 л препарату на 200 кг насіння у поєднанні з 

фосфорно-калійними добривами у дозі P60K90, а при застосуванні повного 

мінерального добрива показники відповідно становили 6,6 і 3,4 та 

підпокривного способу сівби 7,5 і 3,9 та 6,5 і 3,5. 
Викладення матеріалу супроводжується посиланнями на додаткові 

цифрові матеріали, що не ввійшли до основного тексту (додатки А,Б,В,Г,Д). 
У висновках дисертаційної роботи підведений підсумок отриманих 

результатів. Як висновки, так і рекомендації виробництву чітко сформовані, 
мають певне значення для умов Лісостепу правобережного та відповідають 
змісту дисертації.  

Список використаних джерел розміщений на 28 сторінках і включає 312 
найменування вітчизняних та зарубіжних авторів, з яких 31 надруковані 
латиницею. 

У додатках на 18 сторінках подається матеріал середньомісячної 
температури повітря та суми опадів за роки досліджень; щільність 
досліджуваних травостоїв, ботанічний склад, вміст органічних речовин (сирого 
протеїну) сирої золи у вигляді таблиць, які не ввійшли в основний текст або як 



підтвердження графічних матеріалів, а також акти виробничої перевірки та 
впровадження завершених наукових досліджень. 

Дискусійні положення дисертаційної роботи. Вважаємо за доцільне 
відмітити окремі недоліки, упущення та побажання, які автору необхідно 
проаналізувати з метою уникнення їх у подальшій науковій роботі: 

- У підрозділі 2.3 «Характеристика об’єкта, програма і методика 
проведення досліджень»  бажано було б надати біологічні особливості 
досліджуваних сортів конюшини лучної  Тайфун, Либідь і Тіна.  

- Зокрема бажано було б надати також характеристику штаму 
бульбочкових бактерій «ризоактиву», який використовували для обробки 
насіння конюшини. 

        - У Розділі 3. «Особливості формування сортів конюшини лучної залежно 

від удобрення та способів сівби» на с. 86 у таблиці 3.3, де наведенні показники 

щільності травостою бажано було б доповнити стандартними відхиленнями 

середньої арифметичної на 5%-ному рівні значущості та зокрема і в таблицях 

5.4;5.5;5.6 стор.122,125,127 та у додатках табл. Б,В,Г,Д стор.202-209.  
-  Відомо, що висота рослин обумовлюється біологічними особливостями 

культури, досліджуваними факторами та гідротермічними умовами в період 
вегетації. Тому доцільно було б навести показники висоти рослин конюшини 
лучної не тільки у середньому за 2018-2020 рр., але й за роками використання 
травостою та укосами.  

- У Розділі 4. «Кормова продуктивність сортів конюшини лучної залежно 
від елементів технології вирощування» для більш логічної побудови змісту і 
викладу дисертаційної роботи, доцільно було б дані поживності травостоїв 
(вміст в сухій речовині поживних речовин) розмістити перед подачею 
матеріалу про кормову продуктивність, тому що ці дані є основою для їх 
розрахунку.  

-  При характеристиці  кормової продуктивності конюшини лучної у рік 
сівби за гідротермічними умовами 2018 року виникає питання скільки укосів 
забезпечила культура залежно від сортового складу та способу сівби? 

- Згідно розподілу урожаю сухої маси  за укосами виникає питання, а який 

урожай зеленої маси сформувала конющина лучна? 

- Не відомо також, як змінювався вміст сухої речовини в натуральному 

кормі залежно від досліджуваних факторів, особливо за циклами скошування 

трав та роками використання травостою. 

У Розділі 5. «Хімічний склад, поживність та енергоємність кормової 

біомаси сортів конюшини за різних способів сівби та удобрення». 

 Автору при викладенні експериментального матеріалу, щодо визначення 

поживних речовин культури таблиця 5.3, стор.119, доцільно було б 

користуватись міжнародною класифікацією Задокса ВВСН, де за шкалою  фаз 

росту і розвитку краще можна було б оцінити  окремі мікростадії.  

- Для розрахунку економічної ефективності розроблених прийомів 

вирощування конюшини лучної, автор застосовує абстрактну вартість валової 

продукції, але чомусь ігнорує кінцевий продукт - сіно, який має реальну ціну 

залежно від класності згідно існуючого стандарту якості. 



 


