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Успішний розвиток тваринництва потребує формування міцної кормової 

бази на основі виробництва дешевих видів травʼяних кормів, зокрема сіна, 

сінажу, зелених та штучно висушених кормів. Одним із основних джерел 

надходження  зелених та інших трав’яних кормів для тваринництва, як 

провідної галузі сільського господарства України, є багаторічні бобові трави, у 

тому числі   й конюшина лучна. 

Проте, до останнього часу, на відміну від передових країн світу, навіть в 

умовах різкого зменшеного поголівʼя худоби, частка дешевих трав’яних кормів 

в загальному балансі кормів  ще надто низька, що   стримує, у потрібних 

обсягах, виробництво конкурентноздатної тваринницької продукції, зокрема 

дешевого молока і м’яса. Недостатні обсяги виробництва дешевих трав’яних 

кормів, в значній мірі, обумовлені й недостатнім, до останнього часу, науковим 

обґрунтуванням даного напрямку досліджень, а тому й відсутністю 

рекомендацій з  виробництва цих кормів у  Правобережному Лісостепу.  

Саме на встановлення особливостей  формування агрофітоценозів, 

кормової продуктивності, показників якості кормів і родючості ґрунту, а  також 

економічної та енергетичної ефективності вирощування різних сортів 

конюшини лучної залежно від способів сівби на різних фонах удобрення на 

чорноземах типових мало гумусних  Правобережного Лісостепу   й направлена 

дисертаційна робота Галушка Ігоря Валентиновича.  

 Впровадження результатів цих досліджень, безумовно, сприятиме 

вирішенню проблеми збільшення виробництва дешевих трав’яних кормів  і на 

цій підставі – конкурентноздатного виробництва певних видів дешевої 

тваринницької  продукції та розвитку тваринництва в регіоні. Тому результати 

цих досліджень безумовно  є актуальними. 

Наукова новизна  одержаних  результатів полягає в тому, що вперше 

науково обґрунтовано особливості формування кормових агрофітоценозів 

високопродуктивних  сортів конюшини лучної Либідь, Тайфун, Тіна в умовах 

Правобережного Лісостепу на чорноземах типових мало гумусних за різних 

способів сівби та  удобрення у поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими 

бактеріями. Встановлено  параметри продуктивності та хімічного складу 
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трав’яної маси за фазами вегетації  різних сортів конюшини лучної. 

Удосконалено заходи формування кормової продуктивності  різних сортів 

конюшини лучної, застосування яких дозволяє ефективніше використати 

біологічний та ґрунтово-кліматичний потенціали регіону і на цій основі 

суттєво поліпшити кормову базу тваринництва та екологічний стан довкілля. 

Набули подальшого розвитку положення щодо удосконалення способів сівби, 

систем удобрення, застосування інокуляції насіння штамом бульбочкових  

бактерій rhizobium trifolii   при сівбі, добору кращих сортів і оптимізації  

строків скошування конюшини лучної за  вирощування на кормові цілі. 

Практична цінність одержаних результатів  полягає в розробленні 

пропозицій виробництву  з формування, удобрення та  використання кормових 

агрофітоценозів конюшини лучної на кормові цілі,   які  забезпечують 

одержання з 1 га 6,0-7,0  т  кормових одиниць з вмістом 160 і більше г 

перетравного протеїну, нагромадження симбіотичного азоту 200-250 кг,    

поліпшення показників родючості ґрунтів та екологічного стану довкілля. 

Розроблені пропозиції  виробництву впроваджені на загальній площі 180 га,  а 

результати досліджень –  також в навчальний процес при викладанні 

дисциплін «Кормовиробництво і луківництво» на кафедрі кормовиробництва, 

меліорації і метеорології  НУБІП. 

Результати  досліджень пройшли широку апробацію і схвалення. Їх 

доповідали і обговорювали  на багатьох міжнародних науково-практичних 

конференціях, а також на засіданнях кафедри кормовиробництва, меліорації і 

метеорології НУБІП.  

Дослідження автора були невід’ємною складовою частиною тематичних 

планів і виконувались протягом 2018-2020 рр. за тематичним планом кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології НУБІП    згідно Державної 

програми «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 завдання 0114U002528). 

Основні результати дослідження опубліковано у 7 наукових працях, з 

яких 3  статті – у наукових фахових виданнях України, 1  стаття   – у наукових 

виданнях зарубіжних країн, включених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science, 3 тези наукових доповідей. 

Робота складається із анотації на українській та англійській мовах, 

вступу, 7 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної 

літератури з  312  найменувань, з яких  31 – латиницею   та  34 додатків. Вона  

викладена на 219 сторінках компʼютерного тексту та включає 28 таблиць,  7 

рисунків і 12 додатків.  
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У вступі дано актуальність з обґрунтуванням  обраного напрямку 

досліджень, показано наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача, апробацію дисертації та публікації. 

Розділ 1 присвячено огляду літератури з аналізом результатів досліджень 

вітчизняних і зарубіжних авторів щодо кормовиробничої ролі фітоценозів 

конюшини лучної. Наведено також літературні  дані щодо технологічних 

особливостей вирощування конюшини лучної на кормові цілі, зокрема 

показано  роль сорту в реалізації генетичного її потенціалу, вплив інокуляції на  

її кормову продуктивність, особливості  удобрення, її продуктивність та якість 

травʼяних  кормів з конюшини лучної залежно від способів  вирощування. 

Визначено недостатньо розроблені напрями із зазначених питань та 

обґрунтовано необхідність проведення досліджень за темою дисертаційної 

роботи. 

У розділі 2 детально зроблено аналіз ґрунтово-кліматичних умов 

Лісостепу України. Проведено аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунтового 

покриву та кліматичних і погодних умов дослідної ділянки у  роки проведення 

досліджень. Наведено схему польового досліду, агротехнічні умови 

вирощування конюшини лучної, детально розкрито особливості закладки 

дослідів, перераховані методики та методи, згідно яких були проведені 

спостереження, обліки і аналізи у польових та лабораторних дослідженнях. 

У розділі 3 на базі експериментальних досліджень науково-обгрунтовано 

особливості формування за ботанічним складом, щільністю пагонів та лінійним 

ростом різних сортів конюшини лучної залежно від антропогенних факторів в 

умовах Лісостепу України. За щільністю травостоїв виділено кращий сорт 

конюшини лучної Тайфун. Середній лінійний ріст  різних сортів конюшини 

лучної  за різних технологій вирощування становить 56-86 см.  Показано, що  у  

кормовій біомасі одновидових  агроценозів за участі різних сортів  конюшини 

лучної за різних технологій вирощування протягом перших трьох років життя і 

користування домінує висіяна культура  з часткою 50-97 %. 

У розділі 4 фундаментально висвітлено особливості формування 

кормової продуктивності різних сортів конюшини лучної залежно від  способів 

сівби та добрив. Встановлено, що у середньому за перші три роки життя і 

користування конюшина лучна забезпечує продуктивність за виходом з 1 га 

сухої маси 8,22-9,88 т, кормових одиниць – 5,67-7,64 т, сирого протеїну – 1,38-

1,88 т, обмінної енергії 75,6-96,0 ГДж з коефіцієнтом використання ФАР – 

0,99-1,19 %, яка мало залежить від способів сівби.  

Доведено, що на першому році на 22-25 % вищу продуктивність 

забезпечує  сівба під покрив ячменю ярого, а на  другому і третьому роках на 7-

10% – безпокривна сівба. Найпродуктивнішим є сорт Тайфун, який на 0,10-0,66 
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т/га сухої маси переважає сорти Либідь та Тіна. Найвпливовішим за  виходом з 

1 га сухої маси є  фактор удобрення, а в перший рік – спосіб сівби з дольовою 

часткою 55  %.   

Наведено також розподіл урожаю за укосами, а також особливості  

формування урожаю в  1-му укосі. Доведено, що   наростання продуктивності  

агрофітоценозів конюшини лучної відбувається  до фази цвітіння (3,72-3,85 

т/га сухої маси), а площі листкової поверхні –  до кінця бутонізації (47,8-50,8 

тис.м2/га),  а також максимальні добові  прирости сухої маси (96-110  кг/га) і 

показники чистої продуктивності фотосинтезу (2,00-2,47 г/м2 добу)  сягають у  

фазі гілкування-початок бутонізації. Встановлено, що  за період від 

пагоноутворення  до цвітіння  частка листя в урожаї різних сортів конюшини 

лучної зменшується  від 86-90 % до 28-33 %. 

У розділі 5 висвітлено результати досліджень із вивчення хімічного 

складу, поживності та енергоємності корму конюшинових агрофітоценозів 

залежно від антропогенних факторів.  

Показано, що  в кормі цих травостоїв вміст сирого протеїну коливається 

в межах 16,8-19,2  %, білка – 11,9-13,6 % %, сирого жиру – 2,3-2,6 % %, сирої 

клітковини – 23,3-25,4 %, безазотистих екстрактивних речовин –45,4-48,0 %. 

Наведено також параметри вмісту  сирої золи,  чотирьох макроелементів,  

чотирьох мікроелементів, трьох важких металів, нітратів,   перетравність сухої 

маси іn vitro,  відношення  Са:Р і К:(Са+Мg), забезпеченість  кормової  одиниці 

перетравним протеїном, поживність за вмістом кормових одиниць в сухій масі  

і енергоємність за вмістом обмінної енергії.  

Показано також, що  в міру старіння конюшини лучної при проходженні 

фаз морфогенезу  і зменшення частки листя в траві за період  від фази кущіння 

до масового цвітіння-початку плодоношення зменшується в сухій масі  вміст 

сирого протеїну від 24,8-25,2 % до 14,0-14,6   %  з коефіцієнтом кореляції (r)  

0,931  та збільшується вміст сирої клітковини від 16,3-16,8 % % до 30,5-31,5  %   

з r –  (–947).  Найшвидшими темпами середньодобове зменшення вмісту в 

сухій масі сирого протеїну, як і зменшення питомої частки листя, відбується 

під час гілкування конюшини лучної. 

Розділ 6 присвячено висвітленню результатів досліджень з вивчення 

нагромадження кореневої маси, симбіотичного азоту конюшиною лучною та 

показників родючості ґрунту під лучними агрофітоценозами залежно від 

технологічних заходів вирощування. Автором наведено показники 

нагромадження сухої кореневої маси,  показники  вмісту у сухому  корінні 

азоту, фосфору і калію, а також показники продуктивної дії коріння та  

протиерозійної стійкості, яка  виражена часом за який моноліт ґрунту розмився 

під дією рівномірного струменю води.  Встановлено рівні нагромадження 
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конюшиною лучною симбіотичного азоту як в надземній, так і кореневій масі 

0-20-см шару ґрунту.  

Визначено також показники винесення з урожаєм   та  баланс основних 

поживних елементів, а саме   азоту, фосфору і калію при вирощуванні різних 

сортів конюшини лучної. З урожаєм травостоями різних сортів конюшини 

лучної в розрахунку на 1 га  виноситься  221-301  кг азоту, 27-37 –  фосфору  і 

191-248 кг калію. Баланс азоту є  позитивним, а за внесення N60 – негативним з 

коливаннями 3-59 кг; фосфору – негативний  , а  за внесення Р60  –  позитивний 

з коливаннями  23-34 кг,   калію – від’ємним з дефіцитом 191-218 кг.  

Коефіцієнти використання конюшиною лучною азоту з  ґрунту  коливались у 

межах 65-75 %, фосфору – 21-28  % і калію 52-56  %. 

У  розділі 7 наведено результати досліджень з вивчення економічної та 

енергетичної  ефективності вирощування різних сортів  конюшини лучної 

залежно від способів сівби та удобрення. Доведено, що вирощування  

конюшини лучної на кормові цілі  на чорноземах типових малогумусних 

північної частини Правобережного Лісостепу України є вигідним, яка  

незалежно від елементів технології  забезпечує одержання з 1 га 14962-23743 

грн  чистого прибутку  з рентабельністю 88-259 % та   собівартістю 1 т  

кормових одиниць – 1415-2662 грн  і сирого протеїну – 5363-10265 грн, 

окупністю витрат енергії виходом з 1 га валової енергії  (КЕЕ) – 6,2-9,0 і 

виходом з 1 га обмінної енергії (БЕК) – 3,2-4,6, а також затратами енергії на 1 т 

кормових одиниць 2,86-4,20 ГДж.  

В  усіх експериментальних розділах аналіз конкретного матеріалу  дано 

чітко, з логічною послідовністю,  критично з поясненнями та супроводженнями  

літературними даними  з коротким  підсумком отриманих результатів у вигляді 

висновків до розділів, а також наведенням праць автора де висвітлено основні 

положення  певних розділів дисертації. 

Висновки до дисертаційної роботи Галушка Ігоря Валентиновича, які 

складаються   з 11 пунктів та пропозиції виробництву   з 3 пунктів цілком 

аргументовані і випливають із результатів досліджень. 

У додатках наведено погодні умови у роки проведення досліджень, 

щільність пагонів та  ботанічний склад  агрофітоценозів  різних сортів  

конюшини лучної  за роками  за різних технологій вирощування, Вміст 

органічних речовин у кормі та перетравність,  вміст  сирої золи, 

макроелементів та їхнє співвідношення у сухій масі різних сортів конюшини 

лучної залежно від елементів технології вирощування за роками, акти про 

впровадження  результатів дослідження в сільськогосподарське виробництво 

та в навчальний процес НУБІП. 
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Автореферат  дисертації відповідає її змісту та змісту опублікованих 

праць. 

Поряд з загальною високою оцінкою дисертаційної роботи Галушка 

Ігоря Валентиновича в ній є й несуттєві, недоліки чи вірніше побажання, які 

стосуються в основному редакції тексту, таблиць та рисунків і, які ні в якому 

разі не знижують її  високої науково-практичної цінності. Вони полягають у 

наступному.  

1. У вступі де  наведено вчених, які займались розробленням технологій  

вирощування конюшини лучної  на кормові цілі бажано було б навести не 

лише сучасних вчених, а й вчених, які цим займались у недалекому минулому, 

коли в зоні конюшиносіяння  ця культура мала більше поширення. 

2. Бажано також було б у вступі чи в огляді літератури показати  посівні 

площі конюшини лучної на кормові та насінні цілі та регіони її поширення, а 

також  вказати період найбільшого її культивування та  причини зменшення  

посівних площ в теперішній час. 

 3. Результати досліджень автора дисертаційної роботи впроваджено в 

навчальний процес при викладанні дисциплін «Кормовиробництво і 

луківництво» на кафедрі кормовиробництва, меліорації і метеорології  НУБІП, 

що підтверджено актом впровадження.  Однак, про це нічого не сказано у 

вступі, де мова йде про  практичне значення одержаних результатів.   

4. У своїх дослідженнях  автор дисертаційної роботи, завдяки 

застосування оригінальної методики,  визначив і ґрунтовно  проаналізував 

результати щодо нагромадження конюшиною лучною симбіотичного азоту при 

вирощуванні в одновидовому посіві на кормові цілі, що є особливо цінним й 

використано при розрахунку балансу азоту у системі «рослина-добриво». 

Однак,  він не навів у своїй дисертації   кількості бульбочкових бактерій на 

корінні різних  сортів конюшини лучної, що безумовно збільшили б її наукову 

цінність. 

5. Слід віддати належне автору дисертації за ретельний аналіз хімічного 

складу, поживності та енергоємності сухої маси  корму різних сортів  

конюшини лучної залежно від способів сівби та удобрення  та його 

відповідність зоотехнічним нормам для  годівлі великої рогатої худоби, а 

також сучасним  Державним стандартам України на виготовлення різних видів 

травʼяних кормів. Бажано було б ще й визначити ступінь поїдання зеленої маси 

худобою, а також  встановити особливості згодовування такого корму, з метою 

уникнення  захворювання  тварин тимпанією, що може спричинити конюшина 

лучна. 

6. Дисертант на  підставі своїх досліджень розрахував баланс основних 

поживних елементів, а також   коефіцієнти використання конюшиною лучною 



 


