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ВИРОБНИЦТВО СІНА БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ У РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
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Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто питання виробництва сіна багаторічних трав 
на півдні України у різних категоріях господарств. Визначено пло-
щі їх посівів, валовий збір, урожайність. Дослідженнями встановлено 
зменшення площ під цими високорентабельними культурами у всіх 
сільськогосподарських підприємствах і збільшення в господарствах 
населення, що позначається на рівні валового збору. Наведено шля-
хи підвищення виробництва сіна для поліпшення кормової бази тва-
ринництва.

Ключові слова: багаторічні трави, сіно, сільськогосподарські 
товаровиробники, тваринництво, економічна ефективність.

Постановка проблеми. У процесі реформування аграрно-
го сектору виникли різноманітні агроформування, виробнича 
діяльність яких спрямована на всебічний розвиток сільського 
господарства, ефективність ведення його галузей з метою за-
безпечення населення продуктами харчування. Важливим є 
розвиток як тваринництва, так і рослинництва, зокрема ви-
робництва у достатній кількості кормів, у т.ч. високоякісних, 
якими є багаторічні трави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним питан-
ням стабільного функціонування аграрного виробництва, пи-
танням економічної ефективності, виробництва та розвитку 
ринку продукції багаторічних трав присвятили праці вчені-
економісти нашої країни П.Т. Саблук, І.Н. Топіха, І.І. Чер-
вен, А.А. Бабич-Побережна та ін. Удосконаленню сучасних 
технологій вирощування цих трав та розробленню нових 
елементів для підвищення їх продуктивності відводиться ба-
гато уваги видатними вченими-аграріями В.Ф. Петриченком, 
А.О. Бабичем, А.В. Черенковим, Г.П. Квітко, О.І. Зінченком, 
С.П. Голобородьком та ін. Дослідниками як нашої, так і зару-
біжних країн встановлено важливу роль багаторічних бобових 
трав у вирішенні проблеми рослинного білка, виробництва
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високоякісних і дешевих кормів. Ними розроблено стратегічні 
заходи щодо розвитку кормовиробництва з урахуванням раці-
онального використання наявних ресурсів як земельних, так 
і матеріально-технічних та трудових. Проте недостатньо до-
сліджено стан розвитку виробництва продукції багаторічних 
трав на півдні України, не визначено напрямки підвищення 
ефективності ведення господарювання у посушливому регіоні.

Постановка завдання. Метою досліджень є аналіз ре-
зультатів діяльності основних суб'єктів сільськогосподар-
ського використання землі та визначення стану економічної 
ефективності виробництва сіна багаторічних трав на Півдні 
України (АРК, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська 
області) в агроформуваннях різних форм господарювання.

Викладення основного матеріалу дослідження. Пи-
тання забезпечення тваринництва високоякісними кормами 
та підвищення ефективності цієї галузі нерозривно пов’язані 
з виробництвом продукції багаторічних трав (зеленої маси, 
сінажу, сіна, трав’яної муки тощо). У різних регіонах нашої 
країни забезпечення тварин кормами є неоднаковим, що зу-
мовлено ґрунтово-кліматичними умовами, рівнем організації 
кормовиробництва та іншими факторами. Значно складніше 
вирощувати кормові культури, зокрема багаторічні бобові і 
злакові трави, на ланах Степу південного, в так званій зоні 
«ризикованого землеробства». 

У 2001 р. виробництво сіна багаторічних трав було зосе-
реджено на Півдні України в усіх категоріях господарств на 
площі 152,6 тис. га, з них переважна частина – 140,2 тис. га 
(91,9%) у сільськогосподарських, переважно у недержавних 
(86,0%) підприємствах. Площі цих культур у господарствах на-
селення були значно меншими, питома вага складала 8,1% до 
площі всіх багаторічних трав півдня країни (табл. 1).

У 2011 р. площі під цими травами значно зменшилися. 
Водночас змінилася їх структура у розрізі категорій агрови-
робників. Зокрема, у господарствах населення ці культури для 
збору сіна було розміщено на площі 53,9 тис. га, або на 58,6% 
від загальної площі на сіно, тобто їх питома вага за період з 
2001 до 2011 р. збільшилася на 50,5 в.п.
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Таблиця 1
Посівні площі багаторічних трав на сіно

за категоріями господарств Півдня України*

Категорії 
господарств

2001 р. 2005 р. 2011 р. 2011 р. у % до

тис. га % тис. га % тис. га % 2001 р. 2005 р.

Всі категорії господарств 152,6 100,0 113,0 100,0 92,0 100,0 60,3 81,4

Сільськогосподарські 
підприємства 140,2 91,9 76,6 67,8 38,1 41,4 27,2 49,7

у т.ч.: державні 
підприємства 9,0 5,9 6,8 6,0 4,1 4,5 45,6 60,3

недержавні 
підприємства 131,3 86,0 69,8 61,8 34,1 37,1 26,0 48,9

з них: фермерські 
господарства 3,9 2,6 5,5 4,9 5,6 6,1 143,6 101,8

Господарства населення 12,4 8,1 36,4 32,2 53,9 58,6 434,7 148,1

* розраховано автором за даними Державного комітету статистики України

Площі багаторічних трав на сіно у господарствах населен-
ня станом на 2011 р. збільшилися у 4,3 рази проти 2001 р. і в 
1,5 – 2005 р. У сільськогосподарських підприємствах зменши-
лися не лише площі під досліджуваними культурами, але і їх 
питома вага у загальній площі на сіно.

Зменшення площ під багаторічними травами позначило-
ся і на родючості ґрунтів як усієї України, так і південного 
регіону. За результатами ІХ туру з агрохімічної паспортизації 
земель, проведеного ДУ Миколаївський ПТЦ «Облдержродю-
чість» з 2006 до 2010 рр., визначено, що на чорноземах пів-
денних втрати гумусу за рік складають 0,4-0,5% [1].

Значне скорочення площ під травами, зменшення попиту 
на продукцію рослинного походження у вигляді сіна трав, у 
зв’язку зі зменшенням поголів’я великої рогатої худоби, спри-
чинили і зменшення валового збору сіна. Так, у 2011 р. на 
Півдні України для пізньоосінньої, зимової та ранньовесняної 
годівлі тварин у господарствах населення заготовляли сіна 
більше ніж в 5 разів порівняно з 2001 р. і майже вдвічі біль-
ше проти 2005 р. У сільськогосподарських підприємствах у 
2011 р. було зібрано лише 35,2% до рівня 2001 р., 61,6% – до 
2005 р. Більш стрімкі спади виробництва сіна відмічено у дер-
жавних підприємствах (табл. 2).
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Таблиця 2
Валовий збір сіна багаторічних трав

за категоріями господарств Півдня України*

Категорії 
господарств

2001 р. 2005 р. 2011 р. 2011 р. у % до

тис. ц % тис. ц % тис. ц % 2001 р. 2005 р.

Всі категорії господарств 3522,2 100,0 2706,4 100,0 2743,2 100,0 77,9 101,4

Сільськогосподарські 
підприємства 3231,3 91,7 1844,5 68,2 1136,3 41,4 35,2 61,6

у т.ч.: державні 
підприємства 213,3 6,1 182,2 6,7 117,7 4,3 55,2 64,6

недержавні 
підприємства 3018 85,7 1662,3 61,4 1018,6 37,1 33,8 61,3

з них: фермерські 
господарства 76,5 2,2 99,1 3,7 95,8 3,5 125,2 96,7

Господарства населення 310,9 8,8 861,9 31,8 1606,9 58,6 516,9 186,4

*розраховано автором за даними Державного комітету статистики України

Необхідно зазначити, що урожайність сіна багаторічних 
трав за проаналізовані роки у господарствах населення різ-
нилася порівняно з цим показником у сільськогосподарських 
підприємствах і складала 25,1 ц/га у 2001 р., 23,7 – у 2005 р. 
та підвищилася до 29,9 ц/га у сприятливому за погодними 
умовами для трав 2011 р. 

Збільшення урожайності трав у господарствах населення 
у 2011 р. склало 19,1% до рівня 2001 р., 26,2% – до 2005 р., 
тоді як у сільськогосподарських підприємствах цей показник 
відмічено на рівні 29,6 та 23,7%. З плином часу цей показник 
підвищувався ще й тому, що знаходило місце удосконалення за-
стосовуваних технологій в агроформуваннях різних форм гос-
подарювання, за винятком фермерських господарств (табл. 3).

Продуктивність посівів багаторічних трав у посушливих 
умовах Півдня України підвищується завдяки зрошенню. За 
даними І.Т. Кіщака [2], багаторічні бобово-злакові травосу-
мішки на зрошуваних землях дають змогу одержувати понад 
700 ц/га зеленої маси.

На думку вчених [3], у степовій зоні Півдня України треба 
відновити площі кормових культур до рівня 27-30%, а на зро-
шенні – до 60-70%, що дасть змогу вирішити проблеми вироб-
ництва різноманітних та якісних кормів. Особливу увагу слід 
приділяти багаторічним бобовим травам, зокрема люцерні.
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Таблиця 3
Урожайність сіна багаторічних трав

за категоріями господарств Півдня України, ц/га *

Категорії господарств
Роки 2011 р. у % до

2001 2005 2011 2001 р. 2005 р.
Всі категорії господарств 23,1 24,0 29,8 129,0 124,2

Сільськогосподарські підприємства 23,0 24,1 29,8 129,6 123,7

у т.ч.: державні підприємства 23,7 26,8 28,7 121,1 107,1
недержавні підприємства 23,0 23,8 29,9 130,0 125,6

з них: фермерські господарства 19,6 18,0 17,1 87,2 95,0
Господарства населення 25,1 23,7 29,9 119,1 126,2

*розраховано автором за даними Державного комітету статистики України

За нашими розрахунками, рівень рентабельності ви-
робництва сіна люцерни у середньому за три роки її жит-
тя у сільськогосподарських підприємствах коливається в 
межах 35,2-177,6%. Він змінюється залежно від ґрунтово-
кліматичних умов, технології, матеріально-технічної бази гос-
подарства, організації виробництва сіна.

Висновки. Наведений матеріал свідчить про стрімке 
зменшення площ під багаторічними травами, валових зборів 
сіна у сільськогосподарських підприємствах, що не сприяє 
ефективному веденню тваринництва, а отже і забезпеченню 
населення якісними продуктами харчування.

Водночас недостатня кількість площ під травами, а на пів-
дні України це переважно бобові, призводить до погіршення 
екологічної обстановки, зниження показників родючості ґрун-
ту, його виснаження. Як наслідок, зменшується ефективність 
виробництва наступних культур після трав, зокрема зернових 
та інших ринково-орієнтованих рослин (картоплі, овочевих, 
баштанних), для яких трави є добрим попередником.

Для збільшення зборів валової продукції, поліпшення по-
казників якості ґрунтів, підвищення рівня рентабельності 
тваринництва необхідно насамперед розширити площі під ба-
гаторічними травами, надавати дотації господарствам, які за-
ймаються виробництвом продукції тваринництва з годівлею 
тварин переважно саме цими дешевими кормами власного 
виробництва. При цьому впроваджувати інноваційні розроб-
ки науковців для підвищення продуктивності посівів, ефек-
тивності господарювання.
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Н.В. Цуркан. Производство сена многолетних трав в разных катего-
риях хозяйств юга Украины.

В статье рассмотрены вопросы производства сена многолетних трав в 
разных категориях хозяйств на юге Украины. Определены площади их посевов, 
валовый сбор, урожайность. Исследованиями установлено уменьшение площа-
дей под этими высокорентабельными культурами во всех сельскохозяйственных 
предприятиях и увеличение их в хозяйствах населения, что сказывается на 
уровне валового сбора. Приведены пути повышения эффективности производ-
ства сена для улучшения кормовой базы животноводства.

N. Tsurkan. The perennial rubbed hay production in different categories 
of households in the south of Ukraine.

The article deals with the questions of perennial rubbed hay production in 
different categories of households in the South of Ukraine. Their sowing areas, gross 
collection and productivity are determined. The researchers showed the reduction 
of areas under these highly pro table cultures in all agricultural enterprises and 
their increase in the population’s households that in uences the gross collection 
level. The ways of increasing of the hay production ef ciency for the livestock 
breeding stern base improvement are found.


