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Лучні травостої мають не лише кормовиробниче значення, їм належить велика при-
родоохоронна роль в агроландшафті: вони захищають ґрунти від ерозії, береги річок від 
руйнування та замулення русел. Разом з лісами та болотами вони є могутнім природним 
біофільтром поверхневого та ґрунтового стоку і фактично формують кількість і якість 
водних ресурсів.

Рослини які входять до складу травостоїв відносяться до різних типів по харак-
теру облиствленості, кореневим системам, способам розмноження, по відношенню до 
температурних режимів, по адаптивності до основних екологічних факторів і ін. При 
створені складу трав'яних посівів залежать високопродуктивні фітоценози. Важливим 
елементом інтенсивних технологій виробництва насіння багаторічних злакових трав 
є вибір оптимальних строків і способів збирання. Багаторічні злакові трави забезпечують 
хороші умови для снігозатримання і запобігають вимерзанню рослин. За спостережен-
нями І. П. Мініної, слабо зимостійкі трави в областях з суворими малосніжними зимами 
менше страждають від вимерзання в сумісних посівах із злаковими, оскільки їх захища-
ють стерня та нескошені пагони злакових трав. 

Складні рослинні угруповання, до яких входять багаторічні злакові види трав, стій-
кіші до зміни екологічних умов. Різні види багаторічних трав відрізняються за формою 
куща, типом ярусного зміщення надземної маси, облиствленістю рослин, а це в свою чергу 
сприяє більш ефективному накопиченню урожаю. На думку автора, злакові трави значно 
менше зазнають негативного впливу посухи.

Проведені дослідження по вивченою впливу строків збирання врожаю насіння злакових 
трав шляхом прямого комбайнування за рівнем вологості насіння від 45 до 20% показали, 
що при вологості 45; 40; 35% насіннєва продуктивність костриці червоної, костриці тон-
колистої, мітлиці тонкої, була менша на 34...66% порівняно із збиранням злакових трав за 
вологості насіння 35 – 30%, що забезпечувало найвищий врожай насіння відповідно 314; 
359; 391 кг/га. При збиранні врожаю злакових трав при вологості насіння 25 – 20% спо-
стерігалось зниження врожайності відповідно на 12 – 33%.

Ключові слова: костриця червона, костриця тонколиста, мітлиця тонка, злакові 
трави, строки збирання врожаю.

Vasylenko N.Ye. Conditions for harvesting seeds of perennial grassland grasses
Meadow grasslands are not only fodder-productive, they have a great environmental role in 

the agricultural landscape: they protect soils from erosion, river banks from destruction and sil-
tation of channels. Together with forests and swamps, they are a powerful natural biofilter of sur-
face and soil runoff and actually form the quantity and quality of water resources.

Plants that are part of grass stands belong to different types in terms of the nature of foli-
age, root systems, methods of reproduction, in relation to temperature conditions, adaptability to 
major environmental factors, and others. Highly productive phytocenoses depend on the compo-
sition of grass crops.

An important element of intensive technologies for the production of seeds of perennial 
grasses is the choice of optimal timing and methods of harvesting. Perennial grasses provide 
good conditions for snow retention and prevent plants from freezing. According to the observa-
tions of I.P. Minina, weakly winter-hardy grasses in areas with severe snowless winters suffer less 
from freezing in compatible crops with cereals, as they are protected by stubble and uncut shoots 
of cereal grasses.

Complex plant communities, which include perennial grasses, are more resistant to changing 
environmental conditions. Different types of perennial grasses differ in the shape of the bush, 
the type of level shift of the aboveground mass, the foliage of plants, and this in turn contributes 
to a more efficient accumulation of the crop. According to the author, cereals are much less 
affected by drought.
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Studies on the effect of harvesting of cereal seeds by direct combining at seed moisture con-
tent from 45 to 20% showed that at a humidity of 45; 40; 35% of the seed productivity of red 
fescue, slender fescue, bent grass was lower by 34 ... 66% compared to the harvesting of cereal 
grasses at seed moisture 35 – 30%, which provided the highest seed yield, respectively 314; 359; 
391 kg / ha. When harvesting cereals at a seed moisture content of 25 – 20%, a decrease in yield 
was observed by 12 – 33%, respectively.

Key words: red fescue, slender fescue, bent grass, cereal grasses, harvest time.

Постановка проблеми. В умовах виробництва сільського господарства 
одним з актуальних питань залишається строки збирання врожаю насіння. При-
родоохоронне значення мають лучні угіддя в агроландшафті. Вони захищають 
грунти від ерозії, прируслові береги річок від руйнування та замулення боло-
тами, є природним біофільтром поверхневого і грунтового стоків, фактично фор-
мують кількість і якість водних ресурсів України. Велика розораність лучних 
угідь перевищує допустимий рівень [1], поряд з широкомасштабним осушенням 
боліт, негативно впливає на екологічний стан регіону і особливо на зниження 
якісних і кількісних показників водних ресурсів. Одним із важливих завдань 
науки та сільськогосподарської практики є відновлення лучних угідь шляхом 
створення високопродуктивних тривалостійких травостоїв з високим грунто-
вим водоохоронним ефектом не тільки на лучних угіддях, а й на орних землях, 
зокрема в природоохороній зоні річок.

Аналіз останніх досліджень. Все це висуває необхідність вивчення закономір-
ностей формування лучних травостоїв і розробки практичних заходів їх створення 
на основі ефективного використання генетичного потенціалу рослинних ресурсів, 
в першу чергу багаторічних трав, та застосування ефективних технологій поліп-
шення й використання лучних угідь. По цих питаннях проведена значна кількість 
досліджень як у нашій країні, так і за рубежем М.В. Куксін, А. Вуазен, Е. Клапп, 
Р.І. Тоомре, А.В. Боговін [2]; П.С. Макаренко; Я.І. Мащак [3; 4].

Проте по відношенню до природно-кліматичних умов західного регіону багато 
питань створення сіяних луків ще недостатньо відпрацьовані. При складані тра-
восіяння І.П. Мініна [5] пропонує дотримуватись таких принципів: запланованої 
урожайності, визначення способів використання, оптимізації прийомів регулю-
вання рівня і складу добрив, рівномірність і ступінь вологозабезпечення рослин.

Постановка завдання. Важливим елементом інтенсивних технологій вироб-
ництва насіння багаторічних злакових трав є вибір оптимальних строків і спо-
собів збирання. За даними Антонова В.І. [1] запізнення із збиранням злакових 
трав на 2–3 дні призводить до втрат від 30 до 60%  врожаю. У злакових трав роз-
різняють три фази стиглості: молочна, воскова та повна. Збирання розпочинають 
тоді, коли 70% насіння матиме воскову та повну стиглість. Слід зауважити, що 
правильно визначити збиральну стиглість злакових трав по зміні консистенції 
насіння, забарвлення стебел і суцвіть можна лише при певному досвіді. У деяких 
видів збиральна стиглість наступає так швидко, що при запізненні із визначенням 
за 2-3 дні можна втратити половину врожаю насіння.

Завдання і методика досліджень. Дослідне поле ДВНЗ «Херсонський дер-
жавний аграрний університет» – темно-каштанові середньосуглинкові середньо-
солонцюваті з вмістом гумусу в орному шарі на рівні 2,34–2,60%. Вміст рухомих 
форм елементів мінерального живлення: азоту – 17–20 мг/кг грунту; фосфору – 
49–65; калію – 280–360 мг/кг ґрунту, рН – 6,9–7,2. Залягання ґрунтових вод на 
глибині 7,5–13 м. Регіони південного та сухого Степу за зволоженням належать до 
помірносухої та дуже сухої категорії. 
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Аналіз погодних умов на 2015–2021 рр досліджень, які базувались на темпера-
турі повітря та кількості опадів у період вегетації польових культур. Погодні умови 
для перезимівлі с.-г. культур були складними із-за нестійкого снігового покриву, 
незначного промерзання ґрунту, чергування від’ємних та позитивних температур, 
зниження температури при відсутності достатнього снігового покриву, тривалі 
відлиги з позитивними добовими температурами.

На дослідах проводились підготовка ґрунту, посів, система догляду за посі-
вами за загальноприйнятою методикою з врахуванням специфіки дослідів і нових 
досягнень науки і виробництва. 

Злакові трави сортів зокрема костриця червона сорт Айра, костриця тонко-
листа мітлиця тонка сорт висівалась звичайним рядковим способом з нормою 
висіву  відповідно з нормою  5,5 і 6,0 млн./га схожих насінин.

Дослід 1. Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні 
якості насіння багаторічних злакових трав

Фактор (А) – Пряме комбайнування  за вологості насіння
1. – 45%
2 – 40%
3 – 35%
4 – 30%
5 – 25%
6 – 20%
Фактор (В) – Культури
Костриця червона
Костриця тонколиста
Мітлиця тонка
В роботі представлені результати польового досліду, в якому вивчали впливу 

строків збирання врожаю насіння злакових трав шляхом прямого комбайнування 
за рівнем вологості насіння від 45 до 20%. Розмір посівної ділянки 30 м2, обліко-
вої 20 м2, повторність 3-кратна [8;  9]. Впродовж вегетації  рослин проводилися 
фенологічні спостереження по основних фазах росту й розвитку злакових трав 
згідно  «Методики Держсортовипробування сільськогосподарських культур». 

За 1–2 дні до збирання врожаю відбирали пробні снопи для дослідження струк-
тури насіннєвого травостою і біологічного врожаю насіння по таких показниках: 
кількість рослин на 1 м2, кількість пагонів на 1 м2  та на одній рослині, в тому числі 
генеративних і вегетативних, кількість суцвіть на одній рослині та одиниці площі, 
кількість насіння в суцвітті, індивідуальна насіннєва продуктивність рослин, маса 
насіння в суцвітті, маса 1000 насінин.

Облік урожаю проводили із всіх повторень дослідів з наступною доочист-
кою насіння й перерахунком на стандартну вологість 15% [10]. Посівні яко-
сті насіння багаторічних трав (енергія проростання, схожість) визначали згідно 
ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. 

В зв’язку з морфологічними особливостями багаторічні злакові трави в значній 
мірі спроможні до осипання. Ознаками стиглості насіння злакових трав є його 
осипання з верхівок (5-10%) суцвіть. При легкому ударі суцвіття по долоні на ній 
залишається насіння. В зв’язку з цим виникає проблема розробки та застосування 
більш ефективних методів визначення стану готовності травостою до збирання, 
які порівняно з оцінкою за зовнішніми ознаками дозволяли б вибирати оптимальні 
строки збирання, що значно зменшило б втрати насіння під час обмолоту.
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Результати досліджень. Збирання насіння найбільш складний і відповідаль-
ний етап насінництва. Складність зумовлена такими факторами, як неодночасність 
достигання та обсипання насіння, високою текучістю насіння, забивання моло-
тарки комбайна через наявність в воросі великої кількості листкостебельної маси.

В зв’язку з морфологічними особливостями багаторічні злакові трави в значній 
мірі спроможні до осипання. Ознаками стиглості насіння злакових трав є його 
осипання з верхівок (5-10%) суцвіть, або при легкому ударі суцвіття по долоні, 
насіння осипається. В зв’язку з цим виникає проблема розробки та застосування 
більш ефективних методів визначення стану готовності травостою до збирання, 
які порівняно з оцінкою за зовнішніми ознаками дозволяли б вибирати оптимальні 
строки збирання, що значно зменшило б втрати насіння під час обмолоту.

Протягом 2015–2021 рр. проводились дослідження по вивченню впливу стро-
ків збирання врожаю насіння злакових трав шляхом прямого їх комбайнування 
в діапазоні вологості насіння від 45 до 20%. Всього визначено шість строків, 
з інтервалом вологості між строками 5%. Визначення вологості насіння почи-
нали та проводили через 10 днів після фази повного цвітіння, спочатку через три 
дні, а потім щодня шляхом відбирання проб насіння і визначення вмісту вологи 
в ньому в лабораторних умовах. Проби відбирали в декількох місцях поля наступ-
ним чином: зрізали суцвіття через кожні 10–15 кроків по діагоналі поля, поки тов-
щина сніпка не складе 10–12 см. При цьому дуже важливо, щоб травостій був 
сухим від дощу чи роси. Найкраще відбирати снопи вдень о 11–14 годині в одних 
і тих же місцях. Насіння із снопа вимолочували, очищали і зразок висушували 
в сушильній шафі при температурі 130º С на протязі однієї години. 

Закладка облікових ділянок по вивченню впливу строків збирання врожаю 
насіння злакових трав: костриць; червоної та тонколистої, мітлиці тонкої, прово-
дилась в загальних посівах. Облік врожаю проводився прямим комбайнуванням 
селекційним комбайном Сампо–130. Пряме комбайнування має багато переваг 
над роздільним способом збирання, в першу чергу це зменшення витрат часу, 
матеріальних засобів і праці. Крім того, за літературними даними, при збиранні 
прямим комбайнуванням, за умови оптимальної вологості насіння злакових трав 
втрати зменшуються до 10–20% проти 30–40% і більше при роздільному.

Зібране насіння очищали від домішок, зважували, після визначення фактич-
ної вологості робили перерахунок урожайності на стандартну вологість – 15%. 
Вологовіддача насіння і інтервали між строками збирання залежить в першу 
чергу від кліматичних умов, що склались в цей період (температурний режим, 
наявність опадів, показник відносної вологості повітря, наявність вітру), 
а також особливостей будови суцвіття злакових трав. За міжфазними періодами 
костриці червоної сорту Айра, тривалість якої вегетаційний період тривав 109 
днів, визначили середньодобову температуру й відносну вологість повітря, кіль-
кість атмосферних опадів. 

В міжфазний період «відростання – кущіння», загальною тривалістю 21 день, 
випало 13 мм атмосферних опадів і за середньої добової температури 3,5ºС. Кіль-
кість опадів, які випали в міжфазному періоді «кущіння – вихід в трубку» дося-
гало 30,3 мм, за середньої добової температури 10,8ºС (табл. 1.)

В міжфазний період «колосіння – цвітіння» була переважно суха з підвищеним 
температурним режимом погода сприяла підсиханню ґрунту та пригнічуванню 
росту і розвитку рослин. Кількість атмосферних опадів випало 13,1 мм. 

У міжфазний період «відростання – кущіння», загальною тривалістю 22 дні, 
випало 13 мм атмосферних опадів і за середньої добової температури 3,5ºС. 
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Кількість опадів, які випали в між фазному періоді «кущіння – вихід в трубку» 
досягало 36 мм, за середньої добової температури 11,8ºС.

Найбільша урожайність костриці червоної сорту Айра була отримана при зби-
ранні за вологості насіння 30% – 314 кг/га. При збиранні за вологості насіння 35% 
урожай насіння зменшувався на 58 кг/га або на 19,2%.

Таблиця 1
Забезпеченість міжфазних періодів злакових трав  

гідротермічними ресурсами

Показники
Вегетаційний період

відростання – 
кущіння

кущіння – 
вихід в трубку

вихід в трубку – 
колосіння

колосіння – 
цвітіння

цвітіння – 
дозрівання 

насіння
Дати 26.02 – 21.03 23.03–29.04 29.04–8.05 9.05–15.05 16.05–15.06

Довжина періоду, 
діб 21 38 9 16 25

∑ акт. t, ºС 61,4 410,4 138,0 250,2 497,3
∑ ефект. t, ºС 11,1 245,5 75,6 164,2 367,3

Середньодобова ºС 3,5 10,8 15,3 15,6 19,9
∑ опадів, мм 13,0 30,3 18,5 35,5 39,2

Костриця тонколиста сорт Барва
Дати 28.02–23.03 23.03–1.05 2.05–11.05 12.05 – 27.05 28.05–20.06

Довжина періоду, 
діб 23 35 11 17 24

∑ акт. t, ºС 62,4 424,6 152,4 285,9 499,5
∑ ефект. t, ºС 12,1 250,7 92,4 196,9 372,5

Середньодобова ºС 2,7 11,8 13,9 16,8 20,8
∑ опадів, мм 13 35 44,7 13,1 47,7

Мітлиця тонка сорт Юнона
Дати 28.02–19.03 20.03–26.04 26.04–11.05 12.05 – 25.05 26.05 –17.06

Довжина періоду, 
діб 22 36 13 16 25

∑ акт. t, ºС 62,4 424,6 169,9 287,5 523,8
∑ ефект. t, ºС 11,5 254,7 99,9 201,5 393,8

Середньодобова ºС 3,5 11,8 13,1 18,0 21,0
∑ опадів, мм 13 36 51 6,8 49,4

Збирання костриці червоної сорту Айра в більш ранні строки, за вологості 
насіння 45 та 40%, призводило до втрат відповідно 61...32% урожаю насіння через 
неповний обмолот. Також, при цьому значно зростали витрати на досушування 
і очистку вороху, так як в ньому значно зростає вміст домішок у вигляді подрібне-
них листків і стебел, вологість яких значно переважає вологість насіння. В таких 
випадках виникає небезпека передачі вологи від домішок насінню, а при трива-
лому перебуванні вороху в бункері комбайна, мішках чи буртах і швидкому його 
зігріванню.

Урожай насіння костриці червоної при проведенні збирання за вологості 
насіння 25% та 20% склав 278 кг/га і 261 кг/га або на 14,3% і 16,1% менше, порів-
няно з оптимальним строком. 
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Таблиця 2
Урожайність насіння костриці червоної сорту Айра та його посівні якості 

залежно від строків збирання шляхом прямого комбайнування

Вологість
насіння%

Костриця червона
 сорт Айра

Костриця 
тонколиста сорт 

Барва
Мітлиця тонка 

сорт Юнона

Врожайність кг/га
45 188 233 243
40 237 247 275
35 265 356 383
30 314 359 391
25 278 284 335
20 261 268 292

НІР0,05 кг/га 26,1 29,7 25,1

Втрати врожаю значно зростають, за рахунок природного осипання так і від 
втрат при обмолоті через видування з комбайна насіння з незначною фізич-
ною масою. Єдиною перевагою цих строків є те, що насіння має меншу воло-
гість і містить незначну кількість домішок, що полегшує процес його досушу-
вання і очистки. На основі проведених досліджень можна зробити  висновок, 
що кострицю червону доцільно збирати прямим комбайнуванням за вологості 
насіння 30%, що дозволяє зібрати насіння з найменшими втратами і з високими 
посівними якостями. 

Більш раннє (за вологості 40–45%), а також пізнє (за вологості 20–25%) зби-
рання врожаю призводить до втрати від 20 до 50% насіння. Дослідження пока-
зали, що величина одержаного насіння костриці червоної в значній мірі залежала 
від строку збирання. 

Показники структурного аналізу зразків насіння костриці червоної сорту Айра, 
зокрема вага 1000 зернівок в деякій мірі залежала від строків збирання врожаю. 
За вологості насіння 30 – 20% показники маси 1000 зернівок складають від 0,79 до 
0,83 г. Під час обмолоту костриці тонколистої сорту Барва в перший строк зби-
рання (вологість насіння 45%) значна частина насіння залишалась невимолоче-
ною із суцвіть. Урожайність склала 233 кг/га, що на 34% менше, ніж при обмолоті 
в оптимальний строк.

Урожайність насіння при обмолоті за вологості насіння 40% була дещо вищою 
і склала 247 кг/га. Оптимальним за рік досліджень виявився строк обмолоту 
за вологості насіння 35%, який забезпечив рівень урожайності 356 кг/га. 

При більш пізньому строкові збирання (за вологості 30%) урожайність насіння 
знижувалась на 7 кг/га, що було в межах помилки і становила 356 кг/га. Рівень 
урожайності при обмолоті за вологості 25 і 20% склав відповідно 284 і 268 кг/га, 
що на 20% та 29% менше, порівняно з оптимальним строком.

Найбільшою маса 1000 зернівок була за вологості насіння від 30% до 20% 
і складала від 0,81 до 0,83 г. У наших дослідженнях було відмічено зменшення 
маси 1000 зернівок на 0,14…0,10 г за вологості насіння 45% – 40% від оптималь-
ного строку за вологості насіння 35 – 30%. 

Найменша сила росту та схожість була на варіантах в більш ранні строки зби-
рання, за вологості насіння 45 та 40%, відповідно на 8...2%, відповідно на 6…3% 
порівняно з оптимальним. Сила росту та схожість насіння костриці тонколистої 
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при проведенні збирання в більш пізні строки за вологості насіння 20% склала 
46% та 77%. Під час обмолоту мітлиці тонкої сорту Юнона в ранні строки зби-
рання за вологості насіння 45%…40%, значна частина насіння залишалась неви-
молоченою із суцвіть. Урожайність склала 243…275 кг/га, що на 53,8%...32,7% 
менше, ніж при обмолоті в оптимальний строк.

Урожайність насіння при обмолоті за вологості 35% була вищою і склала 
383 кг/га. Найбільш оптимальним за період проведення досліджень для мітлиці 
тонкої виявився  строк, коли її збирали за вологості насіння 30%. При цьому вро-
жай склав 391 кг/га.

Мітлиця тонка  одна з стійких до осипання злакових  трав. Осипання відбу-
валось в основному за рахунок насіння з верхньої частини суцвіття, яке дозріває 
дещо раніше основної маси. 

В результаті цього, рівень урожайності при обмолоті за вологості 25% склав 
відповідно 335 кг/га. Зниження врожайності на 43 кг/га або на 16,1% було відмі-
чено при збиранні мітлиці тонкої за вологості 20% в порівнянні з оптимальним 
строком.

Висновки 1. Збиральна вологість насіння суттєво впливала на посівні яко-
сті насіння. В костриці червоної, костриці тонколистої, мітлиці тонкої  сила 
росту насіння при збиранні з вологістю 20...30% становила відповідно 54...57%; 
46...50%; 46…49%, а при вологості 35...45%, знижувалась відповідно до 43...53%; 
41...50%; 38…44%.

2. Схожість насіння порівняно із силою росту залежала в меншій мірі від зби-
ральної вологості. При збиранні костриці червоної, костриці тонколистої,  міт-
лиці тонкої з вологістю насіння 35...20% схожість їх коливалась в межах 77...81%; 
77...82%; 71...76%.

3. Насіння багаторічних злакових трав зібране в оптимальні строки за відповід-
ної очистки відповідає всім вимогам, що ставляться до посівних якостей. Зокрема, 
схожість костриць: червоної, тонколистої, мітлиці тонкої була в межах 71-82%, 
що відповідає вимогам Державного стандарту. Високі показники схожості має 
насіння обмолочене за вологості 25 і 20%. Насіння обмолочене за вологості 40 
і 45% має дещо меншу схожість 65–76%, залежно від виду. Таке насіння може від-
повідати вимогам, що ставляться до насіння масових генерацій, проте воно збері-
гається гірше і більш вражається хворобами насіння.
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