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	Густота рослин на одиниці площі є одним з найважливіших елементів структури врожаю. Під впливом норм висіву, незважаючи на зниження польової схожості на варіантах з вищою нормою висіву, густота рослин у фазі сходів була суттєво більшою за вищих норм в...
	На варіанті з нормою висіву 0,9 млн/га вона становила в середньому за три роки 73 рослини/м2 (табл. 1). Збільшення норми висіву до 1,0 млн/га призвело до зростання густоти рослин у фазі сходів на 9 шт./м2. За умови висіву 1,1 млн/га густота зросла на ...
	Найбільшою густота рослин гороху у фазі сходів, як і очікувалося, була за норми висіву 1,3 млн/га 99 шт./м2 та за висіву 1,4 млн/га – 103 шт./м2.
	Густота рослин гороху перед збиранням теж збільшувалась на варіантах з вищою нормою висіву. Якщо при висіві 0,9 млн/га вона становила 70 шт/м2, то за максимальної норми висіву зросла до 90 шт./м2, або на 20 шт./м2. Необхідно відмітити, що збільшення н...
	1. Густота рослин гороху сорту Мадонна у фазі сходів та перед збиранням  залежно від норм висіву, шт./м2
	Примітки: * чисельник – густота рослин у фазі сходів, знаменник – густота рослин перед збиранням.
	Отже, зростання норми висіву з 0,9 млн/га до 1,4 млн/га призвело до збільшення густоти рослин у фазі сходів із 73 шт/м2 до 103 шт/м2, або на 30 шт/м2, густота рослин перед збиранням зросла відповідно з 70 шт/м2 до 90 шт/м2, або на 20 шт/м2.
	За даними Інституту землеробства НААН, кількість сформованих бобів мала значну варіабельність та виражала рівень продуктивності культури, в середньому цей показник знаходився в межах 6,4(7,8 шт. Найнижчий рівень формування бобів відмічається в сорту Ч...
	Кількість бобів на рослині в наших дослідженнях зменшувалася на варіантах із більшою нормою висіву. За висіву 0,9 млн/га на рослині було 4,8 шт., при висіві 1,4 млн/га – знизилась до 4,5 бобу на рослину (табл. 2). Кількість зерен у бобі теж знизилась ...
	За даними О. В. Ільєнка [10], кількість зерен у бобі за норми висіву 1,8 млн/га була найменшою і залежно від фону добрив становила 4,4(4,9 шт., а за норми висіву 1,2 млн/га ( найбільшою ( 6,3(6,9 шт.
	Ще більше змінювались під впливом норми висіву маса зерна з рослини та маса 1000 зерен. Якщо на першому варіанті з мінімальною густотою рослин, маса зерна з рослини становила 9,60 г, то при загущенні посівів за норми висіву 1,4 млн/га вона знизилася д...
	Подібні результати одержані і в інших дослідженнях. За збільшення норми висіву на 0,5 млн/га (з 1,0 до 1,5 млн/га) зменшувалась кількість бобів на рослині, кількість зерен з однієї рослини, маса 1000 зерен, проте норма висіву не впливала на кількість ...
	Отже, норми висіву  мали істотний вплив на показники структури врожаю гороху. При зростанні норми висіву насіння з 0,9 млн/га до 1,4 млн/га кількість бобів на рослині зменшилась з 4,8 до 4,5 шт., кількість зерен у бобі з 6,9 до 6,1 шт., кількість зере...
	У експериментальних польових дослідженнях виявлено залежність зернової продуктивності гороху сорту Мадонна від метеорологічних умов року та норм висіву насіння. Найкращі гідротермічні умови для формування врожайності зерна гороху склалися 2017 року.
	Урожайність у перший рік досліджень в середньому за досліджуваними нормами висіву становила 6,87 т/га. 2018 року урожайність знизилась до 6,25 т/га, або на 0,62 т/га, а 2019 року була найменшою ( 6,00 т/га, що нижче на 0,87 т/га, порівняно з 2017 роко...
	3. Урожайність зерна гороху сорту Мадонна залежно від норм висіву, т/га
	Підвищення норми висіву з 0,9 млн/га до 1,4 млн/га призвело до збільшення густоти рослин перед збиранням з 70 шт./м2 до 90 шт./м2, або на 20 шт./м2. Норми висіву  мали істотний вплив на показники структури врожаю гороху. При зростанні норми висіву нас...

	
	1. V Ukraini pryskorylysia tempy skorochennia poholivia VRH. In Asotsiatsiia vyrobnykiv moloka. Retrieved rom: http://avm-ua.org/uk/post/v-ukraini-priskorilisa-tempi-skorocenna-pogoliva-vrh  [In Ukrainian].
	2. Mironenko, V. M., Subbotin, A. M., & Subbotina I. A. (2008). Assotsiatsii Neoascaris vitulorum s eymeriyami i gelmintami zheludochno-kishechnogo trakta krupnogo rogatogo skota, klinicheskoe proyavlenie i patogenez voznikayuschih pri etom assotsiati...
	3. Buzmakova, R. A. (2010). Patomorfogenez ili morfogenez – osnova vzaimootnosheniy v hozyaino-gelmintnyih sistemah. Agrarnaya Nauka, 2, 30–32 [In Russian].
	4. Yakubovskiy, M. V., & Olenich, V. P. (2010). Parazitozyi zheludochno-kishechnogo trakta telyat. Ekologiya i Zhivotnyiy Mir, 2, 14–22 [In Russian].
	5. Yakubovskiy, M. V., Schemeleva, N. Y., & Vasilkova, V. P. (2017). Assotsiativnyie nematodozyi zheludochno-kishechnogo trakta telyat i novyie preparatyi dlya ih terapii. Veterinarnyiy Zhurnal Belarusi, 2, 60–65 [In Russian].
	6. Omar, H. M., & Barriga, O. O. (1991). Biology and pathophysiology of Toxocara vitulorum infections in a rabbit model. Vet Parasitol., 40, 257–266. doi: 10.1016/0304-4017(91)90105-5.
	7. Wickramasinghe, S., Yatawara, L., Rajapakse, R.P.V.J, & Agatsuma, T. (2009). Toxocara vitulorum (Ascaridida: Nematoda): mitochondrial gene content, arrangement and composition compared with other Toxocara spp. Mol Biochem Parasitol., 166, 89–92. do...
	8. Wickramasinghe, S., Yatawara, L., Rajapakse, R.P.V..J, & Agatsuma, T. (2009). Toxocara canis and Toxocara vitulorum: molecular characterization, discrimination, and phylogenetic analysis based on mitochondrial (ATP synthase subunit 6 and 12S) and n...
	9. Laha, R., Das, M., & Goswami, A. (2013). Gastrointestinal parasitic infections in organized cattle farms of Meghalaya. Veterinary World, 6 (1), 109. doi: 10.5455/vetworld.2013.109-112.
	10. Choubisa, S. L., & Jaroli, V. J. (2012). Gastrointestinal parasitic infection in diverse species of domestic ruminants inhabiting tribal rural areas of southern Rajasthan, India. Journal of Parasitic Diseases, 37 (2), 271–275. doi: 10.1007/s12639-...
	11. Rahman, H., Pal, P., Bandyopadhyay, S., & Chatlod, L. R. (2012). Epidemiology of gastrointestinal parasitism in cattle in Sikkim. Indian J. Anim. Sci., 82 (2), 355–358.
	12. Singh, N. K., Singh, H., Jyoti, Haque, M., & Rath, S. S. (2012). Prevalence of parasitic infections in cattle of Ludhiana district, Punjab. Journal of Parasitic Diseases, 36 (2), 256–259. doi: 10.1007/s12639-012-0119-y.
	13. Gunajit Das, & Arabinda Phukan (2018). Studies on Prevalence of Toxocara vitulorum. Infection in Calves. International Journal of Science and Research, 7 (5), 246–249. doi: 10.21275/ART20182163.
	14. Lorenz, I., Mee, J. F., Earley, B., & More, S. J. (2011). Calf health from birth to weaning. I. General aspects of disease prevention. Irish Veterinary Journal, 64 (1). doi: 10.1186/2046-0481-64-10.
	15. Sultan, K., Omar, M., Desouky, A. Y., & El-Seify, M. A. (2013). Molecular and phylogenetic study on Toxocara vitulorum from cattle in the mid-Delta of Egypt. Journal of Parasitic Diseases, 39 (3),  584–587. doi: 10.1007/s12639-013-0373-7.
	16. Kirpanyova, E. A. (2006). Neoaskaridoz i assotsiativnyie nematodozyi zheludochno-kishechnogo trakta krupnogo rogatogo skota. Candidate’s thesis. RUP «Institut eksperimentalnoy veterinarii im. S. N. Vyishelesskogo». Minsk [In Russian].
	17. Aydin, A., Göz, Y., Yüksek, N., & Ayaz, E. (2006). Prevalence of Toxocara vitulorum in Hakkari Eastern Region of Turkey. Bull. Ve.t Inst. Pulway., 50, 51–54.
	18. Davila, G., Irsik, M., & Greiner, E. C. (2010). Toxocara vitulorum in beef calves in North Central Florida. Veterinary Parasitology, 168 (3–4), 261–263. doi: 10.1016/j.vetpar.2009.11.026.
	19. Devi, H. U., Ansari, M. Z., Singh, M. K., & Devi, K. H. B. (2000). Prevalence and epidemiology of Toxocara vitulorum in cow and buffalo calves in and around Ranchi, Bihar. Indian. J. Anim. Sci., 70 (8), 817–819.
	20. Jones, J. R., Mitchell, E. S. E., Redman, E., & Gilleard, J. S. (2009). Toxocara vitulorum infection in a cattle herd in the UK. Veterinary Record, 164 (6), 171–172. doi: 10.1136/vr.164.6.171.
	21. Nadler, S. A., & Hudspeth, D. S. S. (1998). Ribosomal DNA and Phylogeny of the Ascaridoidea (Nemata: Secernentea): Implications for Morphological Evolution and Classification. Molecular Phylogenetics and Evolution, 10 (2), 221–236. doi: 10.1006/mp...
	22. Dakhno, I. S., Berezovskyi, A. V., Halat, V. F., Aranchii, S. V., Yevstafieva, V. O., Dakhno, H. P., & Prykhodko, Yu. O. (2001). Atlas helmintiv tvaryn. Kyiv: Vetinform [In Ukrainian].




