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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Важливим резервом у забезпеченні тваринництва 

достатньою кількістю високоякісних трав’яних кормів є підвищення 

ефективності використання природних кормових угідь та орних земель, 

зайнятих багаторічними травами. Площа природних кормових угідь в Україні 

становить 7,89  млн. га, а в Карпатському регіоні близько 1 млн. га, зокрема в 

Івано-Франківській області – 211,3 тис. га, з них пасовищ – 128,6 тис. га і 

сіножатей – 82,7 тис. га. Ці кормові угіддя є джерелом надходження дешевих 

трав’яних кормів (сіна, сінажу, зелених кормів тощо), які добре збалансовані за 

вмістом білка, мінеральних речовин та вітамінів і мають важливе 

природоохоронне значення. Вони  поліпшують екологічний стан в ландшафтах, 

захищаючи ґрунти від ерозії, а водні джерела – від замулення та забруднення.  

Проте, незважаючи на сприятливі кліматичні умови регіону для ведення 

луківництва, через значне розорювання передгірних територій (до 80 %) та 

низьку продуктивність, яка в регіоні не перевищує 1,3–1,5 т/га кормових 

одиниць, вони не в повній мірі виконують свою кормовиробничу та 

природоохоронну функцію. 

У вирішенні проблеми зміцнення кормової бази тваринництва і 

покращення екологічного стану в агроландшафтах регіону важлива роль 

належить створенню високопродуктивних кормових агрофітоценозів з 

найкращих видів та сортів багаторічних бобових і злакових трав, розробленню 

та запровадженню у виробництво раціональних способів поліпшення, 

удобрення та використання природних кормових угідь, у тому числі й гірських, 

як одного з найбільш ефективних чинників управління видовою структурою, 

продуктивністю угідь і якістю корму.  

Проведеними дослідженнями (А.В. Боговін, М.В. Куксін, Г.С. Кияк, 

В.Г. Кургак, П.С. Макаренко, Я.І. Мащак, М.Т. Ярмолюк, М.І. Штакал, 

М.І. Бахмат, Г.І. Демидась, Н.Я. Гетман, Г.Я. Панахид та інші) розроблено 

наукові та технологічні основи формування високопродуктивних багаторічних 

сіяних та природних травостоїв у різних агрокліматичних зонах України, в тому 

числі й Карпатському регіоні, який характеризується сприятливими ґрунтово-

кліматичними умовами для розвитку кормовиробництва й луківництва. Однак, 

сучасні вимоги сільського господарства потребують нових підходів щодо 

забезпечення регіону високоякісними кормами і розроблення нових прийомів їх 

виробництва. Тому вирішення проблеми забезпечення тварин дешевими 

повноцінними трав’яними кормами, виробництво яких базується на сучасних 

технологіях з урахуванням існуючих тенденцій кліматичних змін, і в цьому 

регіоні є безперечно актуальним. Ще не достатньо опрацьованими залишаються 

особливості створення, удобрення та використання високопродуктивних 

природних і сіяних лучних фітоценозів, а ефективність заходів поверхневого 

поліпшення гірських луків з природним травостоєм зовсім не з’ясовано. 

Розроблення та впровадження зазначених технологічних елементів докорінного 

й поверхневого поліпшення сінокосів і пасовищ у сільськогосподарське 

виробництво сприятиме зміцненню кормової бази та розвитку тваринництва у 

регіоні. На вирішення зазначених питань і були направлені дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2008–2019 рр. і 
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були складовою частиною тематичного плану Прикарпатської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН та ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» МОН України за завданнями: «Розробити 

наукові основи та сучасні системи організації кормовиробництва на осушених 

землях Західного Прикарпаття (Івано-Франківської області)» (номер державної 

реєстрації 0106U010405, 2006–2010 рр.), «Теоретично обґрунтувати та 

розробити технології органічного виробництва сільськогосподарських культур 

в умовах Прикарпаття» (номер державної реєстрації 0111U006749, 2011–

2013 рр.), «Розробити системи заходів по запобіганню негативного впливу 

екстремальних екологічних ситуацій на природно-ресурсний потенціал 

Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0113U006317, 2013–

2017 рр., продовжено до 2023 р.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

встановленні фітоценологічних і агротехнологічних особливостей формування 

сіяних й природних кормових фітоценозів на лучних угіддях та орних землях 

для підвищення продуктивності кормових угідь і поліпшення якості трав’яних 

кормів у Карпатському регіоні.  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:  

– встановити особливості формування бобово-злакових, бобових та 

злакових багаторічних кормових агрофітоценозів за ботанічним складом, 

щільністю, лінійним ростом залежно від удобрення та інокуляції насіння 

бобових трав бульбочковими бактеріями; 

– визначити потенціал продуктивності, розподіл урожаю за укосами  

багаторічних кормових агрофітоценозів з різним видовим складом залежно від 

удобрення та способів основного обробітку ґрунту; 

– виявити дію мінеральних добрив на злакових лучних агрофітоценозах 

та розробити модель їх продуктивності залежно від доз та співвідношень 

основних поживних елементів; 

– встановити роль різних видів багаторічних бобових трав у підвищенні 

продуктивності кормових агрофітоценозів, поліпшенні якості трав’яних кормів, 

нагромадженні симбіотичного азоту;  

– обґрунтувати зміни хімічного складу, поживності та енергоємності 

трав’яної маси багаторічних бобових і злакових трав в одновидових й сумісних 

посівах залежно від систем їхнього удобрення та способів основного обробітку 

ґрунту під час залуження;  

– з’ясувати вплив удобрення лучних агрофітоценозів із різним видовим 

складом на їх протиерозійну стійкість, накопичення кореневої маси, поживних 

елементів у ній, показники родючості та целюлазної активності ґрунту, а також 

винесення з урожаєм та баланс основних мінеральних елементів;  

– встановити особливості динаміки наростання біомаси, частки листя в 

урожаї, листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу, зміни 

хімічного складу корму основних типів лучних агрофітоценозів при 

формуванні урожаю у першому укосі;  

– дослідити зміни видового складу та розподіл компонентів за тривалістю 

життя й родинним складом заплавних і схилових лучних фітоценозів із 
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природним травостоєм гірсько-лісового поясу Карпат залежно від заходів 

поверхневого поліпшення та режимів використання;  

– виявити вплив мінеральних і органічних добрив та підсівання насіння  

культурних видів багаторічних бобових і злакових трав за різних режимів 

використання на продуктивність гірських лучних угідь Карпат, хімічний склад, 

поживність та енергоємність трав’яного корму;   

– дати економічну та енергетичну оцінку заходам докорінного і 

поверхневого поліпшення природних кормових угідь Карпатського регіону та 

розробити рекомендації їх освоєння й моделі зелених та сировинних конвеєрів 

виробництва трав’яних кормів.  

Об’єкт дослідження – процеси формування бобово-злакових, бобових і 

злакових сіяних багаторічних агрофітоценозів Передкарпаття та природних 

лучних фітоценозів гірсько-лісового поясу Карпат.  

Предмет дослідження – продуктивність, ботанічний склад, щільність, 

лінійний ріст компонентів кормових багаторічних фітоценозів, хімічний склад, 

поживність та енергоємність трав’яних кормів, нагромадження кореневої маси, 

показники родючості та баланс поживних речовин ґрунту, економічна та 

енергетична ефективність. 

Методи дослідження. При виконанні роботи крім загальнонаукових 

методів (гіпотеза, експеримент, спостереження, аналіз, синтез, індукція та 

дедукція, абстрагування) використовували спеціальні (польовий і 

лабораторний); візуальний, вимірювально-ваговий та розрахунковий методи – 

для встановлення фаз вегетації рослин і рослинних угруповань, їхнього 

ботанічного складу, густоти, висоти, продуктивності, чистої продуктивності 

фотосинтезу, площі листкової поверхні, поживної та енергетичної цінності 

кормів; аналітичний – для визначення хімічного складу кормів, фізико-хімічних 

і агрохімічних властивостей ґрунту; розрахунково-порівняльний та математико-

статистичний – для оцінки достовірності отриманих результатів і визначення 

показників економічної та енергетичної ефективності заходів формування 

багаторічних кормових агрофітоценозів та поверхневого поліпшення лучних 

угідь з природним травостоєм. 

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі дослідження 

біологічної сумісності видів багаторічних трав у ценозах та їх продуктивного 

довголіття, реакції на агроекологічні фактори і способи управління їхньою 

стабільністю, доведено та намічено шляхи наукової проблеми збільшення 

виробництва та поліпшення якості трав’яних кормів на кормових угіддях з 

високою енергетичною та економічною ефективністю.  

Уперше для умов Карпатського регіону: 

– теоретично обґрунтовано еколого-біологічний і фітоценотичний напрями 

у кормовиробництві і луківництві, застосування яких, при поліпшенні 

кормових угідь, дозволить ефективніше використати біологічний та ґрунтово-

кліматичний потенціали регіону і на цій основі суттєво поліпшити кормову 

базу тваринництва та екологічний стан довкілля; 

– у сучасних умовах кліматичних змін з’ясовано ефективність інокуляції 

бульбочковими бактеріями стійкості різних видів багаторічних бобових трав у 

кормових агрофітоценозах, підвищення їх продуктивності, покращення якості 

трав’яних кормів, а також встановлено рівні нагромадження цими травами 
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симбіотичного азоту, що дозволяє зекономити використання мінерального 

азоту, енергії і коштів, а також поліпшити родючість ґрунту;  

– встановлено вплив способів основного обробітку ґрунту при залуженні 

та удобренні багаторічних кормових агрофітоценозів з різним видовим 

складом на основні показники їх продуктивності, хімічний склад, поживність і 

енергоємність трав’яних кормів й з’ясовано відповідність їх за якістю 

зоотехнічним нормам для годівлі худоби та Державним стандартом України;  

– встановлено ефективність мінеральних добрив на злакових лучних 

агрофітоценозах та розроблено модель їх продуктивності залежно від доз та 

співвідношень основних поживних елементів, яка дозволяє прогнозувати 

агротехнологічну ефективність та визначати дози їх внесення; 

– в сучасних умовах аридизації клімату визначено показники винесення з 

урожаєм та баланс азоту, фосфору, калію, а також з’ясована роль мінерального 

і симбіотичного азоту у збільшенні накопичення кореневої маси, 

протиерозійної стійкості багаторічних кормових фітоценозів та целюлазної 

активності ґрунтів; 

– встановлено особливості динаміки наростання біомаси, частки листя в 

урожаї та листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу, зміни 

хімічного складу корму основних типів багаторічних кормових агрофітоценозів  

при формуванні урожаю у першому укосі;  

– з’ясовано сучасний стан видового різноманіття, зміни ботанічного складу 

та розподіл компонентів заплавних і схилових лучних фітоценозів з природним 

травостоєм гірсько-лісового поясу Карпат за тривалістю життя і родинним 

складом залежно від заходів поверхневого поліпшення та режимів 

використання.  

– встановлено дію мінеральних і органічних добрив та підсівання насіння 

культурних видів багаторічних бобових й злакових трав за різних режимів 

використання на продуктивність гірських лучних угідь Карпат, хімічний склад, 

поживність та енергоємність трав’яного корму.  

Удосконалено: 

– принципи формування різнотипних за скоростиглістю сіяних 

травостоїв та зелених і сировинних конвеєрів виробництва різних видів 

трав’яних кормів на підставі встановлених закономірностей розподілу та 

строків надходження урожаю за укосами;   

– заходи докорінного і поверхневого поліпшення природних кормових 

угідь Карпатського регіону за різних режимів використання;   

– рекомендації щодо конвеєрного надходження кормової біомаси на 

основі різностиглих травостоїв та моделі зелених і сировинних конвеєрів 

виробництва різних видів трав’яних кормів; 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо інтенсифікації та 

біологізації кормовиробництва регіону на основі розроблених елементів 

технології поверхневого та докорінного поліпшення лучних угідь, ефективного 

використання мінерального і симбіотичного азоту багаторічних бобових трав, 

даних про використання та баланс основних поживних мінеральних елементів 

різнотипними багаторічними кормовими фітоценозами, уявлень щодо перебігу 

продукційного процесу травами за фазами морфогенезу, досліджень з 

вивчення режимів раціонального використання гірських луків. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

науково обґрунтованих енергозберігаючих, екологічно безпечних прийомів і 

технологій створення та раціонального використання високопродуктивних 

сіяних бобових, злакових та бобово-злакових різностиглих кормових 

агрофітоценозів на вироджених природних кормових угіддях і на орних землях 

Передкарпаття та поверхневого поліпшення лучних угідь з природним 

травостоєм гірсько-лісового поясу Карпат за сінокісного, багатоукісного і 

пасовищного використання. Це дає можливість без порушення екологічної 

рівноваги довкілля підвищити продуктивність кормових угідь порівняно з 

досягнутим рівнем у виробництві в 2–3 рази й забезпечити в умовах 

Передкарпаття одержання з 1 га 5,0–6,5 т, а на гірських луках Карпат – 2,5–3,4 т 

кормових одиниць, на базі різностиглих травостоїв організувати зелені та 

сировинні конвеєри для виробництва різних видів дешевих трав’яних кормів, 

зекономити до 200 кг/га азоту мінеральних добрив, знизити сукупні 

енерговитрати на їх виробництво до 30 %, поліпшити видовий склад кормових 

фітоценозів, якість кормів та показники родючості ґрунту.  

Результати досліджень з вивчення фітоценологічних й агротехнологічних 

основ поліпшення, удобрення та раціонального використання кормових угідь 

Карпатського регіону впроваджено впродовж 2010–2019 рр. в 

сільськогосподарських підприємствах «Перемога», «Поточище», «Кичера», 

«Плеяда» та інших господарствах Івано-Франківської області на загальній 

площі 723 га, використано в рекомендаціях виробництву, посібниках, 

практикумах для вищих навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації, в науково-

дослідному процесі та практичних заняттях зі студентами спеціальності 

201 «Агрономія» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» з курсу «Кормовиробництво і луківництво», а також із 

слухачами курсів підвищення кваліфікації, керівниками і фахівцями 

агропромислового виробництва.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійної науково-дослідної роботи здобувача, в якій висвітлено оригінальні 

наукові ідеї та власні розробки, що дозволило вирішити поставлені завдання. 

Автору належить розроблення програми та методики польових і лабораторних 

досліджень, організація й безпосереднє їх виконання, аналіз, обробка та 

узагальнення одержаних результатів, написання наукових звітів і друкованих 

праць. Здобувач самостійно опрацювала вітчизняну й зарубіжну наукову 

літературу за темою дисертаційної роботи, сформулювала висновки та 

рекомендації виробництву, провела апробацію результатів досліджень, 

особисто та в співавторстві підготувала друковані праці, забезпечила 

впровадження результатів досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були оприлюдненні, обговорені та отримали позитивну оцінку на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях: «Современные проблемы и 

перспективы развития сельского хозяйства и лесного комплекса» (Вологда-

Молочное, 2012); «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (Київ, щорічно 

впродовж 2014–2020); «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» 

(Тернопіль, 2018); «Досягнення та концептуальні напрями розвитку 

сільськогосподарської науки в сучасному світі» (Вінниця, 2018);  «Поєднання 
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науки, освіти, практичного виробництва і реалізація якісної органічної 

продукції» (Київ, 2019); «Органічне агровиробництво: освіта і наука» (Київ, 

2019); «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя 

кафедри рослинництва НУБіП України» (Київ, 2019);  «Корми і кормовий 

білок» (Вінниця, 2019);  «Modern science: problems and innovations» (Stockholm, 

2020); щорічних наукових конференціях науково-педагогічних працівників та 

на засіданнях Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» впродовж 2008–2020 рр., науково-практичних 

семінарах і нарадах керівників та головних фахівців агроформувань Івано-

Франківської області. 

Публікації. Основні наукові результати теоретичних і експериментальних 

досліджень за темою дисертації опубліковано у 56 наукових працях, у тому 

числі: 24 статті у фахових виданнях України (з них 15 – у виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз), 4 – у виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, 4 – науково-методичні 

рекомендації, 21 –  матеріали конференцій, 2 – статті в інших виданнях, 1 –  

розділ монографії.  

Структура та обсяг роботи. Робота викладена на 443 сторінках 

комп’ютерного тексту. Містить анотацію, вступ, вісім розділів, висновки, 

рекомендації виробництву, включає 103 таблиці, 24 рисунки, 34 додатки, з яких 

7 – акти впровадження результатів досліджень. Список використаної літератури 

складається з 504 джерел, з них 101 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ 

ФІТОЦЕНОЗІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

(огляд літератури) 

 

У розділі узагальнено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних 

авторів щодо кормовиробничої та природоохоронної ролі фітоценозів лучних 

угідь в агроландшафтах, наукових і технологічних основ їх формування. 

Узагальнено основні принципи добору багаторічних бобових й злакових трав  

та компонентів травосумішей при формуванні сіяних лучних агрофітоценозів, 

показано переваги вирощування бобово-злакових та бобових травостоїв 

порівняно зі злаковими. Проаналізовано особливості формування 

продуктивності лучних травостоїв та якості корму. Визначено недостатньо 

розроблені напрями із зазначених питань та обґрунтовано необхідність 

проведення досліджень за темою дисертаційної роботи. 

 

ОБ’ЄКТИ, УМОВИ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проведено в Івано-Франківській області у восьми польових 

дослідах на: темно-сірому осушеному з середнім забезпеченням поживними 

елементами ґрунті (передгірні низинні луки) впродовж 2008–2010 рр. в ДП ДГ 

«Перемога» Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 

(дослід 3); на дерново-підзолистому поверхнево оглеєному, переважно з 
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низьким забезпеченням поживними елементами ґрунті (передгірні суходільні 

луки) впродовж 2011–2019 рр. на дослідному полігоні кафедри агрохімії і 

ґрунтознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (досліди 1, 2, 4, 5, 6); на дерново-буроземному мілкому (заплава) та 

дерново-буроземному глибокому (схил другої надзаплавної тераси) ґрунтах  

(гірські луки гірсько-лісового поясу Карпат в долині р. Чорний Черемош) 

впродовж 2017–2019 рр.; в с. Красник Верховинського району (досліди 7 і 8).  

Назви дослідів: 1) добір бобових компонентів до злакових травосумішей 

та їх удобрення (схему досліду наведено в табл. 2); 2) добір багаторічних 

бобових трав за різного удобрення (табл.1); 3) ефективність застосування на 

бобово-злакових сіяних травостоях штамів бульбочкових бактерій за різного 

удобрення (табл. 3);  4 і 5) добір багаторічних злакових трав за різного 

удобрення (табл. 4) та за різних способів і глибини основного обробітку ґрунту 

(20–22, 16–18, 8–10 см); 6) оптимізація доз і співвідношень NPК добрив на 

злаковому травостої; 7 і 8) ефективність заходів поверхневого поліпшення 

заплавних і схилових луків гірсько-лісового поясу Карпат (табл. 13). 

У перших шести дослідах, які проведено в умовах Передкарпаття, 

використано сорти, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні: конюшина лучна – сорт Анітра (у досліді 2, 3 –

 Дарунок), конюшина гібридна – Рожева 27, люцерна посівна – Синюха (у 

досліді 2, 3 – Анді), лядвенець рогатий – Аякс, козлятник східний – 

Кавказький  бранець, грястиця збірна – Станіславська, костриця червона –

Говерла (у досліді 1 –Айра), стоколос безостий – Марс (у досліді 3 –

Козаровицький), пажитниця багаторічна – Коломийська (у досліді 1 – Обрій), 

стоколос прибережний – Боян, пирій середній – Хорс, костриця лучна –

Менчульська, костриця східна – Смерічка, тимофіївка лучна – Карпатська, 

пажитниця багатоквіткова –Передгірська.  

Мінеральні добрива вносили поверхнево у формі аміачної селітри, 

фосфорні – гранульованого суперфосфату і калійні – калімагнезії, а в досліді 

3 – хлористого калію. Фосфорні і калійні вносили в один строк рано навесні. 

Азотні у дозах N30 і N60 – в один строк рано навесні, N75, N90 і N150 – у три 

строки рівними частинами під кожний укіс. У досліді 3 насіння багаторічних 

бобових трав перед сівбою інокулювали бульбочковими бактеріями Rhizobium 

trifolii (конюшину лучну) і Rhizobium meliloti (люцерну посівну). 

Використання травостоїв було триукісним, окрім досліду з добору 

багаторічних бобових трав у одновидових посівах, де воно було двоукісним. 

перший укіс проводили у фазі колосіння злаків – бутонізації-початку цвітіння 

бобових, отав – у міру відростання через 35–45 днів після попереднього укосу. 

Скошування проводили диференційовано, в міру настання потрібної фази 

вегетації у домінуючого компонента травостою. 

У дослідах 7 і 8, які проведено на гірських луках, для підсівання 

використано тимофіївку лучну сорту Карпатська, кострицю лучну –

 Менчульська, конюшину повзучу – Передкарпатська. Фосфорні, калійні та 

азотні добрива вносили в один строк навесні, окрім багатоукісного (імітація 

пасовищного) використання, де азотні добрива вносили у три терміни. 
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Площа посівних ділянок у дослідах становила 10 м
2
, облікових – 8 м

2
, 

повторність досліду чотириразова. Виключенням був дослід 3 з розміром 

ділянок відповідно 180 м
2 
 і 25 м

2
 та триразовою повторністю.  

Погодні умови в роки досліджень були сприятливими для росту і 

розвитку трав, незважаючи на те, що в Передкарпатті за вегетаційний період у 

2009, 2011, 2013, 2015, 2018 рр. випало 354–429 мм опадів, що на 11–28 % 

менше норми. Без суттєвих відхилень від норми були погодні умови й на луках 

гірсько-лісового поясу Карпат, коли за рік випало 800–1000 мм опадів. 

Температура повітря в роки досліджень перевищувала норму на 1–2
о
С. 

Експериментальні дослідження, обліки та спостереження проведено за 

загальноприйнятими у кормовиробництві і луківництві методами. Зокрема, 

фенологічні спостереження за фазами росту й розвитку рослин – за методикою 

Інституту кормів НААН (1998), видову насиченість травостоїв – геоботанічним 

описуванням травостоїв перед обліком урожаю за ДСТУ 4687:2007; облік 

урожаю – ваговим методом; вміст сухої речовини (маси) – згідно з ДСТУ 

4674:2006 та ДСТУ 8044:2015; площу листкової поверхні та чисту 

продуктивність фотосинтезу – за Ничипоровичем. 

У сухій рослинній масі визначення вмісту сирого протеїну,  сирого жиру, 

сирої клітковини, сирої золи, азоту, фосфору, калію, перетравність сухої 

речовини корму in vitro проводили методом інфрачервоної спектроскопії за 

ДСТУ 4117:2007; вміст безазотистих екстрактивних речовини (БЕР) – 

розрахунковим  шляхом за ДСТУ 4674:2006; вміст кальцію – методом атомно-

абсорбційної спектрометрії на приладі ААS-30 за ДСТУ 7861:2015. Вміст 

кормових одиниць, валової та обмінної енергії в кормах визначали 

розрахунковим методом за ДСТУ 4674:2006 та ДСТУ 8066:2015. 

Агрохімічні показники ґрунту визначали на початку і в кінці проведення 

досліду у шарі ґрунту 0–20 см за загальноприйнятими методиками, а саме: 

гумус – за Тюріним згідно ДСТУ 4289: 2004; азот, що легко гідролізується 

лугом – за Корнфілдом згідно з ДСТУ 7863:2015; рухомі фосфор і калій – за 

Кірсановим та Мачигіним згідно з ДСТУ 4114-2002; рН (сольовий) –

 потенціометричним методом згідно з ДСТУ ISO10390:2001.  

Масу коріння у 0–20 см шарі визначали за Станковим; нагромадження 

симбіотичного азоту – за методикою Всеросійського інституту кормів;  

винесення з урожаєм і баланс азоту, фосфору та калію – за методикою ЦИНАУ; 

протиерозійну стійкість ґрунту – за тривалістю розмивання рівномірним 

струменем води моноліту ґрунту розміром 20х20х20 см; целюлазну активність 

ґрунту – за ступенем розкладання лляної тканини у 0–20 см шарі ґрунту за 

Мішустіним. 

Економічну оцінку технологій вирощування багаторічних трав та їх 

сумішей з урахуванням досліджуваних елементів проводили за методикою 

оцінки ефективності наукових досліджень із використанням технологічних карт 

за цінами 2020 року; енергетичну – за методикою Медведовського та Іваненка. 

Статистичний аналіз результатів досліджень проводили з використанням 

дисперсійного, кореляційного та регресійного методів та методу варіаційної 

статистики за Доспєховим [1985] на персональному комп’ютері з 

використанням програми Statistica 6.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛУЧНИХ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

В умовах Передкарпаття бобово-злакові агрофітоценози з різним видовим 

складом бобових і злакових компонентів формувалися зі щільністю 976–

1528 пагонів/м
2
. На дерново-підзолистому ґрунті найщільнішими з найбільшою 

часткою та стабільним утриманням бобового компонента за роками 

користування були лядвенце-злакові агрофітоценози, а на темно-сірому – 

люцерно-злакові. У ботанічному складі бобово-злакових травостоїв частка 

бобового компонента на дерново-підзолистому ґрунті була у межах 15–69 %. 

Стабільно за роками життя та користування в агроценозах утримувалися 

лядвенець рогатий з середньою часткою 53–58 % і, в певній мірі, козлятник 

східний (36–38 %) (рис. 1).  
Без добрив Р60К60 Р90K90 Без добрив Р60К60 Р90K90

Конюшина лучна + злаки Козлятник східний + злаки

Люцерна посівна + злаки 
Злаки

Без добрив Р60К60 N60Р60К60

Лядвенець рогатий + злаки

Примітка 1.  Злаки – злакові компоненти бобово-
злакових і злакового травостоїв: 1-й  – костриця 
червона (внизу);  2-й  – стоколос безостий. 3-й –
пажитниця багаторічна.  
Примітка 2. 1, 2, 3, 4 -– роки життя  і користування.
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Рис. 1. Ботанічний склад бобово-злакових і злакового травостоїв на 

різних фонах удобрення за роками на дерново-підзолистому ґрунті 

 (дослід 1), 2015-2018 рр., %  
 

Люцерна посівна утримувалась в травостої нестабільно, поступово 

зменшуючи свою частку за роками, а конюшина лучна – лише протягом 

перших трьох років життя трав з часткою від 44 до 65 %.  

На темно-сірому осушеному ґрунті люцерна посівна утримувалась в 

травостої упродовж усіх трьох років користування з середньою часткою 55–

61 %, а конюшина лучна – лише протягом перших двох років. Внесення Р60К60 у 

поєднанні з штамами збільшувало частку відповідного бобового компонента на 

5–6 % (рис. 2). Лінійний ріст багаторічних бобових і злакових трав як 

компонентів бобово-злакових агроценозів коливався в межах 38–128 см. 

Найвищими поміж злаків був стоколос безостий і стоколос прибережний, а 

поміж бобових – козлятник східний. Включення багаторічних бобових трав до 
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злаків збільшувало середній лінійний ріст злаків на 12–16 %, а внесення 

мінерального азоту у дозі N60 на злаковий травостій – 29–31 %.  

Рис. 2. Ботанічний склад агрофітоценозів на різних фонах удобрення за 

роками користування на темно-сірому ґрунті (дослід 3), 2009-2011 рр., %  
 

На дерново-підзолистому ґрунті в одновидових агроценозах багаторічних 

бобових трав найкраще утримувався лядвенець рогатий зі щільністю пагонів 

1185–1201 шт/м
2
. Середня частка його за роками коливалась у межах 81–84 %. 

Конюшина лучна і гібридна та люцерна посівна зберігались лише протягом 

перших двох років користування з часткою 50–93 %. Найгірше утримувалась 

люцерна посівна (табл. 1).   

Багаторічні злакові травостої, які сформовані на основі одновидових та 

сумісних посівів добре утримувалися в агроценозах на достатньому рівні 

впродовж перших трьох років користування зі щільністю пагонів 1440–

2726 шт/м
2
. З роками щільність пагонів збільшувалась на травостоях стоколосу 

безостого, костриці червоної, очеретянки звичайної та зменшувалась – в  

посівах пажитниці багаторічної. В злаковому травостої із суміші костриці 

лучної, тимофіївки лучної і стоколосу безостого за внесення N150 у різних 

співвідношеннях з фосфором і калієм, порівняно з варіантами без внесення 

азоту, сумарна кількість пагонів на 1 м
2
 зменшувалась, а пагонів стоколосу 

безостого збільшувалась. У біомасі злакових кормових агрофітоценозів, 

сформованих на основі одновидових та сумісних посівів домінували висіяні 

культури з часткою 64–95 %. За додаткового внесення N90 на фоні Р60К60 частка 

висіяної культури в середньому за три роки на 9 % зростала в агрофітоценозі 

стоколосу безостого.  

На третьому році користування агрофітоценоз, який сформовано з суміші 

злакових трав перетворився в угруповання із домінуванням стоколосу 

безостого, частка якого збільшувалась при підвищенні дози азоту. 
 

Без  добрив N30Р60К60 N30Р60К60 + штам

Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій)

Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій)

Злаки (злаковий травостій) 1 2 3

Без добрив N30Р60К60 Примітка 1.  Злаки – злакові 

компоненти бобово-злакових і 

злакового травостоїв: 1-й  –

костриця червона;  2-й  –

стоколос безостий. 3-й –

пажитниця багатоквіткова. 

Примітка 2. 1, 2, 3 -– роки 

користування травостоїв.
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Таблиця 1 
Динаміка вмісту бобових трав і стоколосу безостого в одновидових 

агрофітоценозах на різних фонах удобрення (дослід 2), 2011–2013 рр., %  

Види трав та норми 
висіву насіння, кг/га 

Удобрення 
Роки користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Конюшина лучна, 18 
без добрив (контроль) 90 79 6 58 

 Р60К60 92 82 8 61 
Р90К90 93 83 9 62 

Люцерна посівна, 18 
 

без добрив (контроль) 65 50 8 41 
Р60К60 67 52 10 43 
Р90К90 68 53 11 44 

Конюшина гібридна, 
14 

без добрив (контроль) 87 76 5 58 
Р60К60 89 77 7 58 
Р90К90 90 80 8 59 

Лядвенець рогатий, 
12 

без добрив (контроль) 90 78 75 81 
Р60К60 92 81 77 83 
Р90К90 93 82 78 84 

Стоколос безостий, 
25 

без добрив (контроль) 80 88 86 85 
Р60К60 82 90 88 87 
N60Р60К60 83 91 89 88 

НІР0,5, % 8 9 5 7 

 

Лінійний ріст багаторічних злакових трав в одновидових та сумісних 

посівах у першому укосі на безазотних фонах коливався у межах 31–100 см. 

Найвищою була очеретянка звичайна, а найменшою – костриця червона. За 

внесення N25 висота трав збільшувалася в 1,3, а N50  – в 1,7 рази. 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОТИПНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗА 

РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, УДОБРЕННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ  

Встановлено, що на дерново-підзолистому ґрунті включення 

багаторічних бобових трав, зокрема конюшини лучної, люцерни посівної, 

лядвенцю рогатого, козлятнику східного до суміші злаків без внесення азотних 

добрив сприяло зростанню продуктивності лучних агрофітоценозів в 1,4–3,3 

рази (табл. 2).   

Зокрема, продуктивність за виходом з 1 га сухої маси збільшилась від 

3,32–3,71 до 5,25–8,85 т, кормових одиниць – від 2,29–2,63 до 3,80–6,34 т, сирого 

протеїну – від 0,35–0,39 до 0,81–1,38 т та обмінної енергії – від 26,9–30,8 до 

44,9–73,3 ГДж. Найвищу продуктивність, як в середньому, так і за роками життя 

і користування забезпечив лядвенце-злаковий травостій. Стабільну за роками 

продуктивність, але на нижчому рівні мав козлятнико-злаковий травостій. 

Конюшино- і люцерно-злакові травостої продуктивними були лише в перші три 

роки життя і користування травостоями. 

На осушеному темно-сірому ґрунті включення конюшини лучної або 

люцерни посівної до суміші злакових трав підвищило продуктивність лучних 

агроценозів в 1,4–2,7 рази.  

Але на відміну від дерново-підзолистого ґрунту найвищу і стабільну за 

роками продуктивність забезпечив люцерно-злаковий агроценоз, що в 1,2–

1,3 рази більше порівняно з конюшино-злаковою сумішшю.  
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Таблиця 2 
Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв в залежності від 

удобрення (дослід 1) 
Травосуміш 
(види  трав і 
норми висіву 
їх  насіння, 
кг/га) /га) 

Удобрення 

Суха маса за роками, т/га Середнє за 2015–2018 рр. 

2015 2016 2017 2018 
суха 
маса, 
т/га 

кормові 
одиниці, 

т/га  

сирий 
протеїн, 

т/га  

обмінна 
енергія, 
ГДж/га 

Конюшина 
лучна, 10 + 
злаки*  

без добрив 
(контроль) 

5,61 10,10 9,82 3,31 7,21 5,19 1,17 62,7 

Р60К60 5,64 10,20 10,08 3,34 7,34 5,36 1,20 64.6 
Р90К90 5,77 10,48 10,26 3,37 7,47 5,38 1,22 65,7 

Люцерна 
посівна, 10  +  
ті ж злаки  

без добрив 5,68 7,42 6,06 3,34 5,35 3,80 0,81 44,9 
Р60К60 5,67 7,65 6,18 3,34 5,46 3,88 0,84 46,4 
Р90К90 5,76 7,78 6,15 3,59 5,57 4,01 0,85 47,3 

Лядвенець 
рогатий, 6   + -
«- 

без добрив 5,73 9,10 8,35 7,53 7,68 5,61 1,18 66,8 

Р60К60 5,74 8,96 8,57 7,63 7,75 5,74 1,20 68,2 

Р90К90 5,83 9,03 8,64 7,81 7,83 5,79 1,22 68,9 
Козлятник 
східний,   20 + 
-«- 

без добрив 5,43 8,05 7,76 6,92 7,04 5,28 1,17 62,7 
Р60К60 5,52 8,14 7,53 6,93 7,03 5,34 1,17 62,6 
Р90К90 5,64 8,25 8,66 7,05 7,15 5,51 1,19 63,6 

-«- 
без добрив 3,65 3,44 3,33 2,85 3,32 2,29 0,35 26,9 
Р60К60 3,66 3,52 3,53 2,91 3,41 2,42 0,36 27,6 
N60Р60К60 4,73 5,44 5,65 5,11 5,23 3,71 0,71 42,9 

Конюшина 
лучна, 10 +  
злаки ** 

без добрив 6,54 9,26 8,65 4,15 7,15 5,29 1,17 62,9 
Р60К60 6,54 9,54 8,72 4,16 7,24 5,36 1,19 63,7 
Р90К90 6,66 9,88 8,97 4,47 7,47 5,53 1,23 65,7 

Люцерна 
посівна, 10   
  +  ті ж злаки  

без добрив 6,50 7,46 6,73 4,23 6,23 4,49 0,95 53,0 
Р60К60 6,61 7,53 6,82 4,32 6,32 4,55 0,97 53,7 
Р90К90 6,76 7,87 6,88 4,37 6,47 4,66 1,00 55,0 

Лядвенець 
рогатий, 6  + 
-«- 

без добрив 6,82 9,93 9,14 8,63 8,63 6,47 1,34 75,9 
Р60К60 6,84 10,25 9,56 8,75 8,85 6,73 1,38 77,9 
Р90К90 6,93 10,53 9,42 8,84 8,93 6,79 1,40 78,6 

Козлятник 
східний,   20 
+ -«- 

без добрив 6,55 9,06 8,45 7,94 8,05 6,12 1,34 70,8 
Р60К60 6,57 9,16 8,76 8,15 8,16 6,28 1,36 72,6 
Р90К90 6,64 9,43 8,74 8,15 8,24 6,34 1,38 73,3 

-«- 
без добрив 3,96 3,73 3,61 3,17 3,62 2,53 0,38 30,0 
Р60К60 3,96 3,82 3,53 3,21 3,71 2,63 0,39 30,8 
N60Р60К60 5,03 5,74 5,95 5,41 5,53 3,93 0,75 46,5 

НІР05, т/га за факторами: 
травостій 0,35 0,41 0,45 0,46 0,42    
удобрення 0,28 0,35 0,37 0,39 0,35    

Примітка. * – костриця червона, 8 + стоколос безостий, 12 + пажитниця багаторічна, 12; 

** –  стоколос  прибережний,10 + костриця  східна, 12 + пирій середній, 10 
 

Використання відповідних штамів бульбочкових бактерій у поєднанні з 

внесенням N30Р60К60, або Р60К60 чи Р90К120 підвищує продуктивність бобово-

злакових травостоїв на 12–19 % порівняно з контролем (табл. 3). 

Застосування лише інокуляції насіння багаторічних бобових трав 

відповідними штамами бульбочкових бактерій на бобово-злакових травостоях у 

більшості випадків було малоефективним, збільшуючи їх продуктивність лише 

на 3–4 %. Поміж бобово-злакових агрофітоценозів найрівномірніший розподіл 

урожаю за укосами забезпечив лучноконюшино-злаковий травостій з часткою 1-

го укосу 38–42 %, 2-го – 32–34 % і 3-го – 25–29 %. На дерново-підзолистому 

ґрунті продуктивність одновидових посівів багаторічних бобових трав у 
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варіантах без добрив та за внесення Р60К60 коливалась у межах 5,03–6,47 т/га 

сухої маси, 3,62–4,98 т/га кормових одиниць, 0,79–1,08 т/га сирого протеїну, 

43,3–58,2 ГДж/га обмінної енергії, що в 1,3–2,5 рази більше порівняно зі 

злаковим стоколосовим травостоєм. 

Таблиця 3  

Продуктивність бобово-злакових травосумішей за роками користування 

залежно від удобрення (дослід 3) 
Травосумі

ш (види 

трав та 

норма 

висівання 

насіння, 

кг/га)  

 

Удобрення 
Суха маса за 

роками, т/га 

Середнє за 2009–2011 рр. 

суха  

маса, 

т/га 
кормові 
одиниці, 

т/га  

сирий 
протеїн, 

т/га  

обмінна 
енергія, 
ГДж/га 

2009 2010 2011 

Конюшин

а лучна,10 

+ злаки*  

без добрив (контроль) 7,22 5,12 3,41 5,25 3,89 0,78 45,2 

N30Р60К60 7,73 5,63 3,93 5,76 4,32 0,90 50,1 

N30Р60К60+ штам** 8,05 5,93 4,10 6,03 4,58 0,95 53,1 

Р60К60 7,82 5,64 3,95 5,81 4,36 0,89 50,5 

Р60К60 + штам** 8,21 5,85 4,11 6,06 4,61 0,94 53,3 

Р90К120 8,13 5,86 4,12 6,04 4,53 0,93 52,5 

Р90К120 + штам** 8,43 6,01 4,32 6,25 4,75 0,98 55,0 

Люцерна 

посівна, 

10  +  

злаки* 

без добрив (контроль) 6,92 6,61 5,43 6,32 4,80 1,04 55,6 

N30Р60К60 7,16 6,84 6,31 6,77 5,21 1,13 60,3 

N30Р60К60+ штам** 7,31 7,03 6,52 6,95 5,42 1,18 62,6 

Р60К60 7,15 7,16 6,50 6,94 5,34 1,15 61,8 

Р60К60 + штам** 7,22 7,33 6,81 7,12 5,55 1,19 64,1 

Р90К120 7,23 7,26 6,62 7,04 5,42 1,18 62,7 

Р90К120+ штам** 7,55 7,15 6,58 7,09 5,53 1,20 63,8 

Ті ж злаки 
без добрив (контроль) 4,43 3,52 3,00 3,65 2,63 0,38 31,0 

N30Р60К60 5,15 5,16 3,50 4,60 3,36 0,58 39,1 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,39 0,35 0,23 0,32    

удобрення 0,27 0,25 0,24 0,25    

Частка факторів, %: 

травостій 61 58 54 58    

удобрення 39 42 46 42    

Примітка. *– стоколос безостий, 12 + пажитниця багатоквіткова, 12 + костриця 

червона, 10. **– інокуляція насіння бульбочковими бактеріями Rhizobium trifolii (конюшини 

лучної) і Rhizobium meliloti (люцерни посівної) 

 

Найвищу і стабільну за роками користування продуктивність забезпечив 

одновидовий посів лядвенцю рогатого, а найнижчу – люцерни посівної. 

Конюшина лучна та гібридна найвищу продуктивність (7,10–8,14  і 5,57–

7,44 т/га сухої маси) забезпечили на 1-му і 2-му роках користування і 

знижували її на 3-му році до 2,68–3,86 т/га.  

Продуктивність різних видів багаторічних злакових трав та їх сумісних 

посівів на безазотних фонах становить 2,53–3,71 т/га сухої маси, 1,81–2,67 т/га 

кормових одиниць, 0,27–0,42 т/га сирого протеїну і 20,4–30,4 ГДж/га обмінної 

енергії. Встановлена математична залежність продуктивності злакового 

травостою, сформованого з суміші у складі тимофіївка лучна, стоколос 
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безостий і костриця лучна від доз і співвідношень азоту, фосфору і калію, яка 

описується рівнянням другого ступеня, що має такий вигляд:   

Y = 2,53 + 4,22 N – 0,58 N² – 0,08 Р + 1,04 Р² + 2,13 К – 1,84 К² + 0,20 NР + 

0,16 NК + 0,36 РК, 

де N, Р, К – відповідно дози азоту, фосфору і калію, т/га, графічно 

показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Продуктивність злакового травостою залежно від доз і 

співвідношень N, P, K мінеральних добрив (дослід 6) 

Найдієвішим поживним елементом, який впливав на продуктивність 

злакових травостоїв був азот. За внесення фосфорних і калійних добрив у дозі 

Р60К60 урожайність порівняно з варіантом без добрив збільшилась на 3–23 %, 

N75 за різних доз фосфору та калію – в 1,8–2,1 рази, N150 – 2,5–2,9 рази з 

окупністю 1 кг діючої речовини добрив, відповідно – 5–14, 38–41 і 33–36 кг 

сухої маси трав’яного корму. Роздрібнене внесення на злаковий травостій N150  

порівняно з контролем зменшило нерівномірність розподілу урожаю за 

укосами, яка виражена коефіцієнтом варіації від 30–31 до 5–7 % з часткою 1-го 

укосу 36–37 %, 2-го – 33–34 % і 3-го – 29–31 %.  

В одновидових посівах злакових трав найвищу продуктивність за перші 

три роки користування забезпечила пажитниця багаторічна. Ненабагато, а лише 

в межах похибки досліду (0,25 т/га сухої маси), їй поступались костриця східна, 

стоколос безостий та очеретянка звичайна. На 11–20 % нижчими були 

показники урожайності грястиці збірної та тимофіївки лучної, які 

характеризувались середнім рівнем врожайності. Найменш продуктивною 

виявилась костриця червона, яка на 15–23 % поступалась пажитниці 

багаторічній, костриці східній, стоколосу безостому та очеретянці звичайній 

(табл. 4).  

Глибина основного обробітку ґрунту різними знаряддями в межах від 8–

10 до 20–22 см при залуженні на фоні щорічного внесення N90Р60К60 на 

продуктивність багаторічних злакових трав суттєво не впливала. 

Найрівномірніший розподіл урожаю за трьома укосами забезпечила грястиця 

збірна з коефіцієнтом варіації 6–12 %, а найменш рівномірний – тимофіївка 

лучна з нерівномірністю 29–35 %. Встановлено, що різниця в настанні 
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збиральної стиглості між ранньо- і середньостиглими травостоями в 1-му укосі 

становить 12 діб, а між ранньо- і пізньостиглими – 22 доби, у 2-му укосі 

відповідно – 13 і 27 і 3-му  – 17 і 34 доби. 

Таблиця 4 

Продуктивність багаторічних злакових трав залежно від удобрення  

(дослід 4) 
Види трав    

та норми 

висіву 

насіння,   

кг/га 

Удобрення 

Суха маса за     

роками , т/га 
Середнє за 2011–2013 рр. 

2011 2012 2013 

суха 

маса, 

т/га 

кормові 

одиниці, 

т/га  

сирий 

протеїн, 

т/га  

обмінна 

енергія, 

ГДж/га 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця  

збірна, 16 

без добрив (контроль) 3,21 3,47 3,30 3,33 2,36 0,37 27,0 

 Р60К60 3,40 3,62 3,40 3,47 2,46 0,39 28,1 

N90Р60К60 5,80 6,22 6,40 6,14 4,42 0,96 49,7 

Середньостиглі травостої 

Костриця  

східна, 26 

 

без добрив (контроль) 3,45 3,54 3,42 3,47 2,43 0,37 27,8 

Р60К60 3,60 3,70 3,55 3,62 2,53 0,39 29,0 

N90Р60К60 6,30 6,58 6,63 6,50 4,62 0,98 52,7 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

без добрив (контроль) 3,64 3,80 3,70 3,71 2,67 0,42 30,4 

Р60К60 3,81 4,00 3,83 3,88 2,79 0,45 31,8 

N90Р60К60 6,80 7,12 6,15 6,69 4,82 1,04 55,5 

Стоколос  

безостий,  

26 

без добрив (контроль) 3,28 3,82 3,63 3,58 2,47 0,38 28,6 

Р60К60 3,38 3,98 3,83 3,73 2,61 0,40 30,2 

N90Р60К60 5,90 6,43 6,67 6,33 4,49 0,94 51,9 

Костриця 

червона,    

18 

без добрив (контроль) 3,11 3,28 3,20 3,20 2,21 0,33 25,9 

Р60К60 3,29 3,41 3,35 3,35 2,35 0,36 27,5 

N90Р60К60 5,20 5,51 5,60 5,44 3,86 0,79 44,6 

Очеретянка 

звичайна,  

14 

без добрив (контроль) 3,30 3,78 3,63 3,54 2,41 0,36 28,0 

Р60К60 3,39 3,89 3,75 3,68 2,50 0,38 29,1 

N90Р60К60 5,91 6,51 6,67 6,36 4,32 0,92 50,2 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив (контроль) 3,30 3,52 3,44 3,42 2,39 0,37 27,7 

Р60К60 3,58 3,68 3,61 3,62 2,53 0,39 29,3 

N90Р60К60 5,60 5,63 5,53 5,59 3,97 0,82 46,4 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,28 0,25 0,22 0,25    

удобрення 0,24 0,22 0,23 0,23    

Частка факторів, %: 

травостій 39 37 35 37    

удобрення 61 63 65 63    

 

Найбільші показники добового приросту сухої маси (75–206 кг/га),  площі 

листкової поверхні (30,3–43,1 тис.м
2
/га) та чистої продуктивності фотосинтезу 

(1,16–4,78 г/м
2
 добу) у 1-му укосі припадали на період гілкування-бутонізації 

домінуючих бобових компонентів бобово-злакових травостоїв та трубкування-

початок колосіння домінуючих злаків (табл. 5). 

На лядвенце-злаковому травостої вони були на рівні 1,68, 3,58 і 4,78 г/м
2
 

добу, в середньому 3,35 г/м
2
 добу, на конюшино-злаковому травостої – з 

показниками на рівні 3,26, 2,65, 2,87 г/м
2
 добу (в середньому 2,93 г/м

2
 добу), а 
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на злаковому – на рівні 1,24, 3,69, 1,75 г/м
2
 добу (в середньому 2,23 г/м

2
 добу). 

Отже, найбільшими вони були на лядвенце-злаковому травостої. 

Таблиця  5 

Зміна елементів продуктивності агрофітоценозів за фазами їх вегетації при 

формуванні урожаю 1-го укосу (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр.  

 Травостій   

та його    

домінант 

Фаза вегетації   

домінанта 

Суха 

маса, 

т/га 

Частка 

листя,  

% 

Площа 

листкової 

поверхні, 

тис.м
2
/га 

Добовий 

приріст    

сухої маси,  

кг/га 

Чиста         

продуктивність 

фотосинтезу,    

г/м
2
 добу 

Конюшино-

злаковий 

(конюшина 

лучна) 

пагоноутворення     0,33 96 7,3 10 0,46 

кінець  пагоноутворення 0,59 75 20,0 26 1,30 

гілкування  1,58 51 30,4 99 3,26 

початок бутонізації 2,54 37 36,2 96 2,65 

кінець бутонізації 3,62 31 37,6 108 2,87 

цвітіння 3,72 27 36,4 10 0,27 

Лядвенце-

злаковий 

(лядвенець 

рогатий) 

пагоноутворення 0,24 95 11,6 8 0,22 

початок гілкування 0,75 80 30,3 51 1,68 

гілкування  2,13 66 38,6 138 3,58 

бутонізація 4,19 48 43,1 206 4,78 

цвітіння 4,59 38 40,8 40 0,10 

початок плодоносіння  4,40 30 35,7 -19 -0,33 

Злаковий  

кінець кущіння 0,20 97 10,3 7 0,22 

трубкування 0,63 77 34,6 43 1,24 

початок  колосіння 2,12 44 40,3 149 3,69 

кінець колосіння 2,83 32 40,6 71 1,75 

цвітіння  3,09 28 36,9 26 0,70 

початок плодоносіння 2,83 24 33,6 -26 -0,77 

НІР0,5 0,36  2,8   

Примітка. Конюшино- і лядвенце-злаковий травостій в злаковій частині складалися з 

костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної. Бобово-злакові травостої 

досліджували на фоні внесення Р60К60, злаковий N30Р60К60. 

 

Наростання продуктивності сухої біомаси, площі листкової поверхні та 

чистої продуктивності фотосинтезу відбувалося до фази цвітіння багаторічних 

бобових і злакових трав. 

 

ЯКІСТЬ КОРМУ ЛУЧНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ФІТОЦЕНОТИЧНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

Результати досліджень засвідчили, що використання багаторічних 

бобових трав в одновидових та сумісних посівах із злаками дає можливість 

поліпшити білковість, мінеральний склад, поживність та енергоємність корму. 

Порівняно зі злаковим травостоєм без внесення азотних добрив за триукісного 

використання на дерново-підзолистому ґрунті в сухій масі корму збільшувався 

вміст сирого протеїну на 4,8–6,1 %, білка – на 3,3–4,2 %, до 58–60 % зростали 

показники перетравності сухої маси корму in vitro. Одночасно зменшився вміст 

сирої клітковини на 1,1–3,0 % та безазотистих екстрактивних речовин – 3,4–

5,1 %. 

Встановлено, що за включення різних видів багаторічних бобових трав до 

злаків збільшувався вміст кормових одиниць на 3–6 %, обмінної енергії – до 
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8,5–8,9 % або на 0,3–0,8 МДж/кг сухої маси. Зростала також забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном від 103–122 до 141–152 г (табл. 6).  
Таблиця 6 

Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в бобово-злакових 
лучних травостоях (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр., % в сухій масі  

Травосуміш  Удобрення 
Сира 
зола 

Р К Са Мg 
К:(Са+

Мg) 
Са:Р 

Конюшина лучна + 
костриця червона, 8 + 
стоколос безостий,  
12 + пажитниця 
багаторічна, 12 

без добрив 
(контроль) 

9,4 0,42 2,30 0,61 0,17 3,0 1,5 

Р60К60 9,3 0,44 2,38 0,60 0,17 3,1 1,4 

Р90К90 9,3 0,45 2,40 0,59 0,17 3,2 1,3 

Люцерна посівна  +  
злаки  

без добрив 
(контроль) 

9,2 0,41 2,35 0,55 0,14 3,4 1,3 

Р60К60 9,1 0,43 2,40 0,54 0,14 3,5 1,3 

Р90К90 9,2 0,44 2,42 0,53 0,13 3,7 1,2 

Лядвенець рогатий       
+ злаки 

без добрив 
(контроль) 

9,2 0,41 2,42 0,58 0,15 3,3 1,4 

Р60К60 9,2 0,43 2,48 0,57 0,15 3,4 1,3 

Р90К90 9,2 0,44 2,53 0,56 0,15 3,6 1,3 

Козлятник східний      
+ злаки 

без добрив 
(контроль) 

9,3 0,42 2,32 0,58 0,16 3,1 1,4 

Р60К60 9,3 0,44 2,38 0,57 0,15 3.3 1,3 
Р90К90 9,2 0,45 2,40 0,56 0,15 3,4 1,2 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

8,4 0,36 2,56 0,42 0,11 4,8 1,2 

Р60К60 8,3 0,38 2,67 0,43 0,11 4,9 1,1 

N60Р60К60 8,3 0,37 2,59 0,43 0,10 4,9 1,2 
Зоотехнічна норма  0,2-0,35 1,0-3,0 0,3-0,6 0,12-0,26  0,7- 2,5 
НІР05 0,4 0,02 0,12 0,03 0,01   

 

За додавання до злаків суміші багаторічних бобових трав в сухій масі 

корму збільшився на 0,8–1,0 % вміст сирої золи, кальцію 0,12–0,18 %, магнію –

0,03–0,05 % і навіть фосфору – 0,03–0,05 %, а також зросло відношення кальцію 

до фосфору від 1,1–1,2 до 1,3–1,5. Одночасно зменшився вміст калію на 0,14–

0,22 %, а також відношення калію до суми кальцію і магнію від 4,8–5,0 до 3,0–

3,6. Травостої за участі конюшини лучної характеризувались найбільшим 

вмістом у сухій масі корму кальцію та магнію. 

При проходженні фаз вегетації домінуючих компонентів травостоїв у 

першому укосі кількість сирого протеїну у травах знижувалась, а сирої 

клітковини збільшувалась. Вміст сирого протеїну в сухій масі корму коливався 

в межах 23,3–26,4 %, а сирої клітковини – 15,4–19,4 % (табл. 7).  

Помітно більшими показники вмісту сирого протеїну й меншими сирої 

клітковини були в бобово-злакових, ніж у злаковому травостої. Під час 

проведення останнього обліку 20.05, коли конюшина лучна досягла фази 

цвітіння, вміст сирого протеїну в сухій масі конюшино-злакового травостою 

становив 15,2 %, лядвенце-злакового на початку плодоношення лядвенцю 

рогатого – 3,2 % і злакового на початку плодоношення домінувальних 
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компонентів – 9,2 %. У цей період вміст сирої клітковини в сухій масі 

збільшився до 30,0, 30,7 і 37,1 % відповідно. 

Таблиця  7 

Динаміка хімічного складу конюшино-, лядвенце-злакового і злакового 

травостоїв за фазами вегетації при формуванні першого укосу (дослід 1),  

середнє за 2015–2018 рр.  

 Травостій та 

його домінант 
Фаза вегетації домінанта 

С
и

р
и

й
 п

р
о
те

їн
, 

%
 

Д
о
б

о
в
е 

  
  

зн
и

ж
ен

н
я
  
  
  

в
м

іс
ту

 с
и

р
о
го

 

п
р
о
те

їн
у
,%

 

С
и

р
а 

  
  
  

к
л
іт

к
о
в
и

н
а,

  

%
 

Д
о
б

о
в
е 

зб
іл

ь
ш

ен
н

я
 

в
м

іс
ту

 с
и

р
о
ї 

к
л
іт

к
о
в
и

н
и

, 
%

 

Конюшино-

злаковий 

(конюшина 

лучна) 

пагоноутворення 26,4 – 16,2 – 
кінець пагоноутворення 24,3 0,21 19,6 0,34 

гілкування  21,1 0,32 22,4 0,28 

початок бутонізації 18,1 0,30 25,7 0,33 

кінець бутонізації 16,0 0,21 28,7 0,30 

цвітіння 15,2 0,08 30,0 0,13 

Лядвенце-

злаковий 

(лядвенець 

рогатий) 

кущіння 25,8 – 15,4 – 

початок гілкування 24,7 0,11 18,2 0,28 

гілкування  21,4 0,33 21,3 0,31 

бутонізація 17,0 0,44 24,6 0,33 

цвітіння 14,7 0,23 27,6 0,30 

початок плодоносіння  13,2 0,15 30,7 0,31 

Злаковий  

кінець кущіння 23,3 – 19,4 – 

трубкування 20,0 0,33 23,2 0,38 

початок колосіння 16,5 0,45 26,3 0,31 

кінець колосіння 12,8 0,37 30,1 0,38 

цвітіння  11,0 0,18 33,7 0,36 

початок плодоносіння 9,2 0,18 37,1 0,34 

НІР0,5 0,7  1,4  

Примітка. Конюшино- і лядвенце-злаковий травостій в злаковій частині складалися з 

костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної. Бобово-злакові травостої 

досліджували на фоні внесення Р60К60, злаковий N30Р60К60. 

 

На темно-сірому опідзоленому ґрунті включення до суміші злаків 

конюшини лучної або люцерни посівної на контролі (без добрив) та на фоні 

внесення N30Р60К60 зростав вміст сирого протеїну в сухій масі на 4,2–4,4 %, білка  

– 2,9 %, а також перетравність сухої маси корму in vitro на 2–4 % та знижувався 

вміст сирої клітковини на 2,1–3,0 % та безазотистих екстрактивних речовин до 

45,5–46,2 % (табл. 8).  

Одночасно удобрення сприяло зростанню вмісту кормових одиниць в 

сухій масі трави від 72–73 до 74–77 %, обмінної енергії – від 8,5 до 9,0 МДж/кг, 

а забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном на 30–38 г. 

Покращився й мінеральний склад корму. Зокрема збільшився вміст сирої золи 

на 0,8–1,1 %, кальцію – 0,11–0,12 % та магнію – 0,02–0,05 %, а також 

відношення кальцію до фосфору від 1,3–1,4 до 1,5–1,8 і зменшився вміст калію 

на 0,24–0,26 % та відношення калію до суми кальцію і магнію від 4,5–4,9 до 3,1–

3,5. У середньому за перші три роки користування кращим хімічним складом та 
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поживністю корму характеризується бобово-злакова суміш за участі люцерни 

посівної. 

Таблиця 8 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність бобово-злакових 

травосумішей за різного удобрення та інокуляції (дослід 3), 

середнє за 2009–2011 рр.,% в сухій масі  
Травосуміш (види  

трав і норми висіву 

їх насіння, кг/га) 

 

Удобрення Сирий 

протеїн 
 Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

кліт-

ковина 
 БЕР 

Перетрав-

ність 

Конюшина 

лучна,10  + 

стоколос безостий, 

12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12 

+ костриця 

червона 

без добрив (контроль) 14,8 10,4 3,3 26,4 46,2 58 

N30Р60К60 15,7 11,0 3,4 26,3 45,2 58 

N30Р60К60 + штам* 15,8 11,1 3,5 26,2 45,1 58 

Р60К60 15,3 10,7 3,4 25,7 46,2 58 

Р60К60 + штам* 15,5 10,9 3,5 25,6 46,0 58 

Р90К120 15,4 10,8 3,4 25,7 46,0 59 

Р90К120 + штам* 15,6 10,9 3,5 25,6 45,8 59 

Люцерна посівна  

+  злаки 

без добрив (контроль) 16,5 11,6 3,2 25,7 45,5 56 

N30Р60К60 16,7 11,7 3,3 25,6 45,2 56 

N30Р60К60  + штам* 17,0 11,9 3,4 25,5 44,9 57 

Р60К60 16,6 11,6 3,3 25,8 45,1 57 

Р60К60 + штам* 16,8 11,8 3,4 25,7 44,9 57 

Р90К120 16,7 11,7 3,3 25,8 44,9 58 

Р90К120+ штам* 16,9 11,8 3,4 25,7 44,7 58 

Злаки 
без добрив (контроль) 10,4 7,3 3,6 28,6 49,1 54 

N30Р60К60 12,5 8,8 3,7 29,0 46,5 55 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,8 0,5 0,2 1,5 2,3 3 

удобрення 0,9 0,6 0,2 1,6 2,4 3 

Частка факторів, %: 

травостій 60 59 58 59 57 61 

удобрення 40 41 42 41 43 39 

Примітка. **– інокуляція насіння бульбочковими бактеріями Rhizobium trifolii 

(конюшини лучної) і Rhizobium meliloti (люцерни посівної). 

 

В сухій масі одновидових посівів злакових трав на контролі (без добрив) 

нагромаджувалось 10,3–11,5 % сирого протеїну, 7,6–8,0 % білка, 2,8–3,6 сирого 

жиру, 28,6–29,9 % – сирої клітковини, 46,8–51,2 % – БЕР, 7,4–8,7 % сирої золи і 

характеризувались добрим мінеральним складом з перетравністю сухої маси 55–

58 % та вмістом кормових одиниць – 68–71 %, вмістом обмінної енергії – 7,9–

8,2, забезпеченістю кормової одиниці – 107–110 г. За щорічного застосування 

N90 з роздрібненим внесенням азоту на фоні Р60К60 вміст сирого протеїну в сухій 

масі збільшився на 3,1–4,0 %, білка – на 2,2–2,4 %, забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном – на 35–42 г, а також відношення Са:Р та 

зменшився вміст БЕР – на 4,2–4,9 %, калію – 0,10–0,24 %, а також відношення 

К:(Са+Мg). Внесення Р60К60 збільшило вміст в сухій масі фосфору та калію від 

0,02–0,04 до 0,20–0,36 %. Видовий склад злакового травостою та глибина 

основного обробітку ґрунту на показники хімічного складу, поживність та 

енергоємність сухої маси трав’яного корму суттєво не впливали. 
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Встановлено, що на хімічний склад, злакового травостою найбільш 

позитивно впливав азот. За внесення N75 вміст сирого протеїну зріс на 2,9–

3,2 %, а при N150 – на 4,2–5,4 %. Одночасно спостерігали накопичення вмісту 

кальцію та магнію і зменшення вмісту калію, а також зросло відношення 

кальцію до фосфору та знизилось відношення калію до суми кальцію і магнію. 

Встановлено, що всі бобово-злакові та бобові травостої незалежно від 

фону добрив та злаковий – з внесенням N60 на фоні P60K60 при скошуванні на 

початку цвітіння, згідно діючих державних стандартів, за хімічним складом, 

поживністю та енергоємністю придатні для виготовлення сіна, сінажу і зелених 

кормів 1-го і 2-го класів та штучно висушених кормів 3-го класу. 

 

НАГРОМАДЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ МАСИ ТА ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ 

РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПІД ЛУЧНИМИ АГРОФІТОЦЕНОЗАМИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ  

На дерново-підзолистому ґрунті злакові та бобово-злакові агроценози з 

різними бобовими компонентами за різного удобрення нагромаджували на 1 га 

5,70–7,77 т сухої кореневої маси з коефіцієнтом продуктивної дії коріння 

(відношення надземної сухої маси до сухої маси коріння) – 0,58–1,02, 

протиерозійною стійкістю дернини, яка виражена часом, за який моноліт ґрунту 

розмився – 7:25–9:40 хв та целюлазною активністю ґрунту 11–16 % (табл. 9). 

У багаторічних бобово-злакових травостоях із залученням одного з 

чотирьох видів багаторічних бобових трав, порівняно зі злаковим травостоєм, 

завдяки дії симбіотичного азоту, на 26–37 % більше накопичувалося сухої 

кореневої маси, 19–45 % більшими були коефіцієнт продуктивної дії коріння та 

18–28 % протиерозійна стійкість дернини, а також 18–36 % целюлазна 

активність ґрунту. Під дією мінерального азоту в помірних дозах (N60) у 

злакового травостою ці показники збільшувались на 7–38 %. У корінні трав (0–

20 см шарі ґрунту) на 1 га нагромаджувалось 57–129 кг азоту, зокрема 

симбіотичного – 36–58 кг, фосфору – 12–15 і калію – 55–74 кг. Під дією як 

симбіотичного в бобово-злакових агроценозах, так і мінерального азоту – в 

злакових, кількість зазначених поживних елементів у корінні зростала і, 

особливо, азоту. Але дія різних його доз була не однаковою. За внесення N75 

окремо або в поєднанні з P60K90 накопичення сухої кореневої маси збільшилось 

на 2,11–2,50 т/га з приростом у 1 кг азоту 28–33 кг сухої маси коріння. За 

внесення N150 накопичення сухої кореневої маси зросло на 2,18–2,62 т/га з 

приростом на 1 кг азоту 14–17 кг сухої маси коріння. 

Злакові та бобово-злакові агроценози за участі конюшини лучної й 

люцерни посівної на різних фонах удобрення у поєднанні з інокуляцією насіння 

бульбочковими бактеріями акумулювали на 1 га в орному шарі 7,05–9,01 т 

сухої кореневої маси з коефіцієнтом продуктивної дії коріння – 0,52–0,79 та 

протиерозійною стійкістю дернини – 8:45–10,31 хв. У корінні цього ж шару 

нагромаджувалось 62–133 кг азоту, у тому числі симбіотичного – 45–62 кг, 

фосфору – 16–20 і калію – 70–83 кг. Як і на дерново-підзолистому ґрунті в 

бобово-злакових багаторічних травостоях порівняно зі злаковим 

агрофітоценозом, завдяки дії симбіотичного азоту, на безазотних фонах більше 

накопичувалося сухої кореневої маси, вищими були коефіцієнт продуктивної 

дії коріння та протиерозійна стійкість дернини. Під дією мінерального азоту у 
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обмеженій дозі (N30) на злаковому травостої ці показники також 

покращувалися.  

Таблиця 9 

Нагромадження кореневої маси бобово-злаковими травостоями в 0–20 см 

шарі ґрунту та їх протиерозійна стійкість (дослід 1),  

середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш 

(види  трав і 

норми висіву 

їх насіння, 

кг/га) 

Удобрення 

С
у
х
а 

к
о
р
ен

ев
а 

м
ас

а,
  
т/

га
 

С
п

ів
в
ід

н
о
ш

ен
н

я
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ад
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о
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о
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Ц
ел

ю
л
аз

н
а 
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ґр
у
н

ту
*
*
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%

 

Т
р
и

в
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іс
ть

  

р
о
зм

и
в
ан

н
я
 

м
о
н

о
л
іт

у
 ґ

р
у
н

ту
, 

х
в
. 

Конюшина 

лучна, 10 + 

злаки*   

без добрив (контроль) 7,32 1 : 0,98 15 ± 2 9:20 ± 0:22 

Р60К60 7,41 1 : 0,99 16 ± 3 9:27 ± 0:20 

Люцерна 

посівна, 10  + 

злаки  

без добрив (контроль) 7,23 1 : 0,74 13 ± 1 8:55 ± 0:19 

Р60К60 7,37 1 : 0,74 13 ±  1 9:10  ± 0:23 

Лядвенець 

рогатий, 6  + 

злаки 

без добрив (контроль) 7,54 1 : 1,02 16 ± 1 9:30 ± 0:22 

Р60К60 7,77 1 : 1,00 16 ± 1 9:40 ± 0:23 

Козлятник 

східний, 20 + 

злаки 

без добрив (контроль) 7,43 1 : 0,95 14 ±  1  8:57  ± 0:21 

Р60К60 7,35 1 : 0,96 14 ± 1 9:14 ± 0:22 

Злаки 

без добрив (контроль) 5,70 1 : 0,58 11 ± 1 7:25 ± 0:15 

Р60К60 6,05 1 : 0,56 11 ± 1 7:45 ± 0:16 

N60Р60К60 7,93 1 : 0,66 16 ± 1 9:05 ± 0:20 

НІР05, т/га 

травостій 0,28    

удобрення 0,25    

Примітка. *– костриця червона, 8 + стоколос безостий, 12 + пажитниця багаторічна, 12 

      **– ступінь розкладання целюлози місячної витримки, %. 

 

Сіяні лучні травостої на темно-сірому ґрунті порівняно з дерново-

підзолистим накопичували більше сухої кореневої маси та характеризувалися 

на 8–10 % кращою протиерозійною стійкістю, а також меншою продуктивною 

дією коріння (28–32 %). 

Поміж бобово-злакових травостоїв на дерново-підзолистому ґрунті 

найвищими параметрами нагромадження кореневої маси та її протиерозійної 

стійкості характеризувався лядвенце-злаковий травостій, а найменшими – 

люцерно-злаковий. На темно-сірому ґрунті більше кореневої маси акумулював 

люцерно-злаковий травостій та характеризувався кращою протиерозійною 

стійкістю. 

Встановлено, що незалежно від досліджуваних чинників та їх параметрів 

у орному шарі з роками, спостерігалось збільшення вмісту гумусу на 0,09–

0,25 % при НІР05 0,14 % (табл. 10). Найсуттєвіше зростання кількості гумусу в 

ґрунті спостерігалось на злаковому травостої та лядвенце-злаковому. За 

внесення N60Р60К60 на злаковому травостої збільшення вмісту гумусу у ґрунті 

було не істотним, що зумовлено більшою його мінералізацією, ніж на 
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безазотних фонах. За чотири роки досліджень кислотність ґрунту зменшилась, а 

pH сольовий зріс на 0,13–0,26 при НІР05 0,22. 

Таблиця 10 

Зміна агрохімічних показників в 0–20 см шарі ґрунту під бобово-злаковими 

і злаковим травостоями за роками (дослід 1) 

Травосуміш  Удобрення 

Гумус за 

Тюріним, % 

pH   

сольовий  

N за 

Корнфілдом, 

мг/кг  

Р2О5   за 

Кірсановим, 

мг/кг  

К2О за 

Кірсановим, 

мг/кг  

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Конюшина 

лучна, 10 + 

злаки *  

без добрив 

(контроль) 
2,10 2,24 4,10 4,35 53,9 65,9 68,0 65,0 96,3 91,3 

Р60К60 2,11 2,23 4,11 4,34 54,8 63,9 67,9 68,9 95,1 94,8 

Люцерна 

посівна, 10   

+  злаки  

без добрив 

(контроль) 
2,10 2,25 4,12 4,32 53,6 63,6 66,0 63,1 98,2 93,2 

Р60К60 2,12 2,27 4,10 4,36 53,2 63,2 68,2 69,5 97,3 96,2 

Лядвенець 

рогатий, 6  + 

злаки 

без добрив 

(контроль) 
2,09 2,34 4,11 4,37 54,9 66,9 67,4 64,3 96,1 92,1 

Р60К60 2,10 2,27 4,12 4,32 53,6 65,6 65,0 65,0 97,0 95,3 

Козлятник 

східний,   20 

+ злаки 

без добрив 

(контроль) 
2,09 2,26 4,11 4,35 54,7 66,7 67,3 64,3 95,3 90,3 

Р60К60 2,10 2,25 4,12 4,38 53,5 66,5 66,3 66,3 97,8 96,6 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
2,12 2,28 4,10 4,35 53,9 54,9 67,0 66,0 95,3 93,1 

Р60К60 2,08 2,33 4,11 4,39 53,3 54,3 67,3 68,8 96,7 96,9 

N60Р60К60 2,10 2,19 4,12 4,25 54,9 59,9 68,3 68,5 97,3 95,0 

НІР05  0,12 0,22 2,3 2,6 4,3 

Примітка. *– костриця червона, 8 + стоколос безостий, 12 + пажитниця багаторічна, 12 
 

Завдяки дії симбіотичного азоту бобових вміст лужногідролізованого 

азоту під бобово-злаковими травостоями збільшився на 9,1–12,0 мг/кг сухого 

ґрунту і в найбільшій мірі – під травостоями, де краще утримувались бобові 

компоненти, зокрема лядвенець рогатий та козлятник східний. Завдяки дії 

мінерального азоту у дозі N60 на злаковому травостої за внесення Р60К60 також 

відбулось зростання вмісту лужногідролізованого азоту на 5,9 мг/кг сухого 

ґрунту. У варіанті без добрив (контроль) відбулось зменшення в ґрунті на 1,0–

3,0 мг/кг вмісту рухомого фосфору і на 2,2–5,0 мг/кг – обмінного калію. Подібна 

закономірність щодо змін агрохімічних властивостей ґрунту за роками 

користування спостерігалась й на одновидових посівах багаторічних бобових 

трав, а також на лучних агрофітоценозах, які вирощували на темно-сірому 

ґрунті. У досліді з вивчення доз і співвідношень азоту, фосфору та калію на 

злаковому травостої, який було сформовано із суміші трав, за три роки на 

безазотному фоні відбулось суттєве збільшення вмісту у ґрунті (на 4,6–

9,5 мг/кг) рухомого фосфору за внесення P60 та P60K90.  

Бобово-злаковими і злаковим лучними травостоями на дерново-

підзолистому ґрунті з урожаєм кормової біомаси виносилось 56–195 кг/га азоту, 

13–34 фосфору і 85–198 кг/га калію (табл. 11). Застосування на злакових 

травостоях азотних добрив та використання симбіотичного азоту багаторічних 



  23  

бобових трав у бобово-злакових травостоях збільшило винесення з урожаєм 

зазначених поживних елементів і, в найбільшій мірі, азоту. 
Таблиця 11 

Баланс азоту, Р2О5 та К2О в системі «рослина – добриво» за вирощування 
бобово-злакових травостоїв на різних фонах удобрення (дослід 1),  

середнє за 2015–2018 рр., кг/га  

Травосуміш  
(види  трав і 

норми висіву їх 
насіння, кг/га) 

Удобрення 

Азот** Р2О5 К2О 
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Конюшина лучна, 
10 + злаки*   

без добрив 
(контроль) 

180 187 31 30 -30 166 -166 

Р60К60 180 192 26 32 28 175 -115 
Р90К90 180 195 23 34 56 179 -89 

Люцерна посівна, 
10  +  злаки  

без добрив 
(контроль) 

110 129 19 22 -22 126 -126 

Р60К60 112 134 16 23 37 128 -68 
Р90К90 112 136 14 25 65 135 -45 

Лядвенець 
рогатий, 6  + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

180 189 29 31 -31 186 -186 

Р60К60 186 192 32 33 27 192 -132 

Р90К90 186 195 29 34 56 198 -108 

Козлятник 
східний,   20 + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

178 187 29 30 -30 163 -163 

Р60К60 171 187 22 31 29 167 -107 

Р90К90 171 190 19 32 58 172 -82 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

– 56 -18 13 -13 85 -85 

Р60К60 – 58 -20 14 46 91 -31 
N60Р60К60 – 114 -16 20 70 139 -49 

Примітка. *– костриця червона, 8 + стоколос безостий, 12 + пажитниця багаторічна, 12; 

        ** – 38 кг/га азоту надійшло з інших джерел. 
 

Баланс азоту на всіх бобово-злакових травостоях на безазотних фонах 

удобрення, завдяки нагромадженню симбіотичного азоту був позитивним з 

коливаннями показників 14–31 кг/га, а на злаковому травостої – від’ємним, з 

дефіцитом (-16)-(-20) кг/га); фосфору – на всіх травостоях у варіантах з 

внесенням його з добривами позитивним (28–65 кг/га), за виключенням 

варіантів без внесення його з добривами, де він був від’ємним з дефіцитом       

(-13)–(-31) кг/га; калію – на всіх варіантах від’ємним з дефіцитом (-31)–(-

186) кг/га з найбільшим дефіцитом у варіанті без внесення калійних добрив.  

Подібні закономірності щодо балансу основних поживних мінеральних 

елементів одержано на одновидових посівах багаторічних бобових і злакових 

трав, а також на лучних агроценозах сформованих на темно-сірому ґрунті.  

Встановлено, що на злаковому травостої баланс азоту був позитивним 

лише за внесення N75 та N150 (без фосфору чи калію), відповідно 1 і 14 кг/га; 

фосфору – від’ємним на всіх контрольних варіантах (-8–(-26) кг/га); калію –

 позитивним (12 кг/га) у разі внесення лише K90. 
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Баланс Р2О5 за вирощування злакового травостою з суміші у варіантах 

удобрення з фосфором був позитивним із показниками 2–50 кг/га, що 

зумовлено невеликими виносами фосфору (10–31 кг/га) з урожаєм. Від’ємним 

баланс фосфору на досліджуваному злаковому травостої був на контролі з 

дефіцитом у межах від (-8) до (-26) кг/га. Найнижчим дефіцит фосфору був на 

фоні без внесення азоту з показниками (-8) – (-10), а найвищим – N150 з 

параметрами (-23) – (-26). Показники дефіциту фосфору на фоні внесення N75 у 

цьому випадку мали середнє значення. 

На відміну від фосфору, баланс калію на досліджуваному злаковому 

травостої був від’ємним з дефіцитом у межах від (-1) до (-169) кг/га, що 

спричинено  значними параметрами винесення калію з урожаєм, які коливались 

у межах 61–200 кг/га. 

Отже, показники винесення з урожаєм фосфору й особливо калію, а 

також дефіцит цих елементів у балансі збільшувались зі зростанням дози азоту. 

Незалежно від доз фосфору й калію найменші ці показники зафіксовані на 

безазотному фоні, а найвищі – на фоні внесення N150. 

 

ПОЛІПШЕННЯ ЛУЧНИХ УГІДЬ З ПРИРОДНИМ ТРАВОСТОЄМ 

ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ 

Проведеними дослідженнями встановлено, що при застосуванні 

комплексу заходів поверхневого поліпшення злаково-різнотравних, із часткою 

до 28 % малоцінного у кормовому відношенні біловусу стиснутого, 

низькопродуктивних (в межах 1,39–2,15 т/га сухої маси або 1,14–1,46 т/га 

кормових одиниць) схилових та заплавних лучних угідь гірсько-лісового поясу 

Карпат з природним травостоєм покращувався їх видовий склад, підвищувалася 

продуктивність та поліпшувався хімічний склад кормів.  

Зокрема, на заплавних луках за внесення  P30K60 на 2–5 % збільшується 

вміст дикорослих бобових, а N60P30K60 – на 9–10 % несіяних злаків. За 

сінокісного використання та підсівання навесні в дернину суміші злаків з 

тимофіївки лучної і костриці лучної на фоні внесення N60P30K60 частка їх 

збільшується до 43 %, а за багатоукісного (імітація пасовищного) використання 

й за підсівання конюшини повзучої на фоні внесення P30K60 кількість бобових 

збільшується на 32 % (рис. 4).  

Зроблений розподіл за видовим і родинним складом, а також тривалістю 

життя компонентів природних фітоценозів заплавних та схилових луків 

показав, що при застосуванні заходів поверхневого поліпшення зменшувалась 

їх флористична насиченість. Зокрема, на схилових луках третього року 

користування за підсівання суміші злакових трав на фоні N60P30K60 за 

сінокісного використання порівняно з контролем сумарна кількість видів 

зменшилась від 32 до 20, а за підсівання конюшини повзучої за багатоукісного 

використання на фоні P30K60 – від 41 до 29. Більшою флористична насиченість 

фітоценозу на всіх варіантах поверхневого поліпшення була за багатоукісного 

використання. На схилових луках частка дикорослих злаків була меншою на 8–

12 %, а закономірності змін видового складу були подібними.  

За сінокісного використання виявлено збільшення частки несіяних злаків 

на 7 % та зменшення вмісту бобових – на 2 % і різнотрав’я – 5 %. За 
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багатоукісного використання кількість злаків збільшилась на 5 %, а бобових і 

різнотрав’я знизилась на 1–4 %. 

 – різнотрав'я;  – несіяний бобовий компонент;  – конюшина повзуча; 

 – несіяні злакові;  – костриця лучна;  – тимофіївка лучна  

Рис. 4. Ботанічний склад травостою гірських луків залежно від 

заходів поверхневого поліпшення (досліди 7 і 8), 2017–2019 рр., %  
Примітка. 1, 2, 3 – роки користування. 

* – суміш з тимофіївки лучної, 6 кг/га + костриця лучна, 10 кг/га.   

 

Дослідженнями встановлено, що на заплавних і схилових луках гірсько-

лісового поясу Карпат за сінокісного режиму використання найбільшу 

продуктивність за виходом з 1 га кормових одиниць забезпечило підсівання 

суміші злакових трав на фоні N60P30K60 (2,86–3,34 т), а багатоукісного – за 

підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60 (3,04–3,41 т, що відповідно на 12 

і 85 % більше порівняно з варіантами без підсівання та на 122 і 111 % з 

контролем. Внесення N60P30K60 підвищило продуктивність угідь на 70–95 % 

(табл. 12).  

Внесення гною в дозі 15 т/га підвищило продуктивність на 82 % за 

сінокісного використання від 1,95 до 3,52 т/га – за багатоукісного 

використання, що на 7 % менше від варіанту з внесенням N60P30K60 та на 24 % – 

з варіантом N60P30K60 + підсівання злаків за сінокісного використання і 17 % –

P30K60 + підсівання конюшини повзучої.  

Найбільший позитивний вплив на хімічний склад, а також поживність та 

енергоємність корму гірських лучних угідь мало внесення N60P30K60, N60P30K60 + 
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підсівання злаків за сінокісного використання та P30K60 + підсівання конюшини 

повзучої за багатоукісного використання та внесенням  15 т/га гною (табл. 13). 
Таблиця 12 

Продуктивність гірських луків залежно від заходів поверхневого 
поліпшення (досліди 7 і 8) 

Варіанти заходів     
поліпшення 

Суха маса за роками, 
т/га 

Середнє за 2017-2019 рр. 

2017 2018 2019 
суха 
маса, 
т/га 

кормові 
одиниці, 

т/га 

сирий 
протеїн, 

т/га  

обмінна 
енергія, 
ГДж/га 

Заплавні луки 
Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 1,60 2,30 2,55 2,15 1,46 0,25 19,4 
P30K60 1,92 2,62 2,87 2,47 1,70 0,30 22,2 
N60P30K60 3,65 4,32 4,63 4,20 2,94 0,60 38,2 
N60P30K60 + підсівання 
злаків* 

4,22 4,94 5,15 4,77 3,34 0,69 43,9 

Гній, 15 т/га 3,37 4,03 4,36 3,92 2,70 0,55 35,7 
НІР05, т/га 0,15 0,16 0,17 0,16    

Багатоукісне (імітація пасовищного) використання 
Без добрив (контроль) 1,40 2,10 2,35 1,95 1,54 0,29 19,1 
P30K60 1,65 2,33 2,66 2,22 1,78 0,34 21,8 
P30K60  + підсівання 
конюшини повзучої ** 

3,56 4,22 4,55 4,11 3,41 0,79 41,1 

N60P30K60 3,33 3,93 4,18 3,78 3,06 0,69 37,0 
Гній, 15 т/га 2,97 3,72 3,87 3,52 2,85 0,63 34,5 
НІР05, т/га 0,13 0,15 0,16 0,16    

Схилові луки 
Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 1,21 1,90 2,18 1,76 1,14 0,19 15,3 
P30K60 1,52 2,25 2,49 2,09 1,38 0,24 18,2 
N60P30K60 3,20 3,94 4,25 3,79 2,53 0,51 33,4 
N60P30K60 + підсівання  
суміші злаків* 

3,67 4,56 4,78 4,33 2,86 0,59 38,1 

Гній, 15 т/га 2,92 3,78 3,92 3,54 2,37 0,47 31,2 
НІР05, т/га 0,11 0,14 0,15 0,13    

Багатоукісне (імітація пасовищного)  використання 
Без добрив (контроль) 1,00 1,73 1,45 1,39 1,08 0,21 13,3 
P30K60 1,25 1,95 2,21 1,80 1,42 0,27 17,3 
P30K60  + підсівання 
конюшини  повзучої ** 

3,16 3,80 4,18 3,71 3,04 0,70 36,7 

N60P30K60 2,93 3,43 3,95 3,44 2,72 0,61 33,0 
Гній, 15 т/га 2,57 3,22 3,53 3,11 2,45 0,55 29,9 
НІР05, т/га 0,10 0,12 0,14 0,12    

Примітка. *– тимофіївка лучна, 6 кг/га + костриця лучна, 10 кг/га; ** – конюшина 

повзуча, 5 кг/га. За сінокісного використання одержано 2, а за багатоукісного – 3 укоси. 

 

У порівнянні з варіантами без добрив та з внесенням P30K60 за сінокісного 

використання вміст сирого протеїну в сухій масі збільшився на 2,3–2,6 %, 

білка – на 1,2 % та зменшився вміст БЕР на 2,0–3,6 %, а за багатоукісного –

 відповідно збільшився на 4,0–4,1 і 3,3–3,4 % і зменшився – на 2,7–3,1 %. За 

багатоукісного використання зазначених гірських луків порівняно з сінокісним 

в сухій масі зріс вміст сирого протеїну на 3,9–4,3 %, а білка – на 2,4–3,8 %, а 

також збільшився вміст кормових одиниць та обмінної енергії, забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном та перетравність сухої маси корму in 
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vitro і зменшився вміст сирої клітковини на 2,9–3,2 % та безазотистих 

екстрактивних речовин – на 2,5–2,6 %. 

Таблиця 13 

Вміст органічних речовин, перетравність, поживність та енергоємність у 

сухій масі корму гірських заплавних луків з природним травостоєм 

залежно від заходів поверхневого поліпшення (дослід 7),  

середнє за 2017-2019 рр. 
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Сінокісне використання 
Без добрив 
(контроль) 

11,9 10,0 3,6 27,7 48,2 61 
68 9,0 123 

P30K60 12,2 10,2 3,7 27,6 47,8 62 69 9,0 124 

N60P30K60 14,4 12,1 3,8 28,4 45,0 62 70 9,1 143 

N60P30K60 + 
підсівання злаків 

14,5 12,2 3,8 28,8 44,6 61 
70 9,2 144 

Гній, 15 т/га 14,2 11,8 3,7 27,7 45,9 62 69 9,1 144 

НІР05, т/га 0,7 0,6 0,2 1,8 2,4 3    
Багатоукісне використання 

Без добрив 
(контроль) 

15,2 12,6 3,8 24,8 46,5 70 
79 9,8 

129 

P30K60 15,4 12,8 3,8 24,5 46,5 71 80 9,8 134 
P30K60  + 
підсівання 
конюшини  
повзучої  

19,2 15,9 4,2 23,5 43,2 72 

83 10,0 

161 

N60P30K60 18,2 15,1 3,8 25,3 43,1 70 81 9,8 156 
Гній, 15 т/га 17,9 14,9 3,8 25,0 43,7 70 81 9,8 154 

НІР05, т/га 0,8 0,7 0,2 1,7 2,2 3    
Зоотехнічна норма 14   25-30  50-70 80-90 8,0-9,0 110-120 

 

Встановлено, що за багатоукісного використання в сухій масі корму на 

1,1–1,2 % збільшився вміст сирої золи, а за підсівання конюшини повзучої на 

фоні внесення P30K60 на 0,07–0,10 % кількість кальцію і магнію. 

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ Й 

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ І МОДЕЛІ 

ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА НА ЇХ ОСНОВІ 

Розрахунки економічної та енергетичної ефективності показали, що 

вирощування багаторічних бобових трав та бобово-злакових травостоїв без 

внесення мінеральних добрив в умовах Передкарпаття забезпечило одержання  

11,1–21,9 тис. грн/га чистого прибутку, 151–210 % – рівень рентабельності, 1,6–

2,0 тис. грн – собівартість 1 т кормових одиниць, 2,8–3,7 – окупність витрат 

енергії виходом обмінної енергії в розрахунку на 1 га (БЕК) і 6,4–8,5 – вихід 

валової енергії (КЕЕ) при затратах енергії на 1 т кормових одиниць 3,1–

4,3 ГДж. На дерново-підзолистому ґрунті за трирічного використання найкращі 
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показники економічної та енергетичної ефективності забезпечило вирощування 

лядвенцю рогатого в одновидовому та сумісних посівах, а на темно-сірому 

ґрунті – люцерно-злакових травостоїв. Поміж варіантів удобрення найкращі 

показники економічної ефективності забезпечило внесення Р60К60 у поєднанні з 

застосуванням інокуляції з чистим прибутком і рентабельністю відповідно 

10,8–14,3 тис. грн/га та 85–107 % та собівартістю 1 т кормових одиниць 3,4–

2,8 тис. грн. Внесення Р60К60, Р90К90 та N30Р60К60 погіршувало показники 

економічної та енергетичної ефективності, 

За вирощування багаторічних злакових травостоїв поміж поживних 

елементів найефективнішим було внесення азотних добрив. Так, за внесення 

N75 та різних доз і співвідношень фосфору і калію чистий прибуток збільшився 

від 3,0–4,4 до 9,4–10,8 тис. грн/га, рентабельність – від 33–93 до 69–123 % і 

окупність затрат енергії виходом з 1 га обмінної енергії – від 1,6–1,9 до 2,4–2,7,  

та валової – 3,7–4,4 до 5,5–6,2, а за внесення N150 відповідно – до 13,7–15,4 тис. 

грн/га, до 77–119 %, до 2,7–3,0 і до 6,2–6,9. Собівартість 1 т кормових одиниць   
за внесення N75 і N150  зменшилась від 2,6–3,8 до  2,2–2,9 тис. грн., а затрати 

енергії на 1 т кормових одиниць – від 6,0–7,0 до 3,8–4,6 ГДж, від зазначених доз 

азоту змінювалася мало. Поміж видів багаторічних злакових трав на всіх фонах 

удобрення в середньому за перші три роки користування травостоями найкращі 

показники економічної ефективності забезпечило вирощування пажитниці 

багаторічної, а найнижчі – костриці червоної.   

При застосуванні заходів поверхневого поліпшення вироджених луків 

гірсько-лісового поясу Карпат (внесення 15 т/га гною і N60P30K60 та підсівання 

багаторічних трав) сприяло збільшенню чистого прибутку та окупності затрат 

енергії, окрім внесення P30K60. За сінокісного використання найкращі показники 

економічної та енергетичної ефективності одержано на варіанті внесення 

N60P30K60 + підсівання злаків з найбільшими чистим прибутком (6455–

8070 грн/га), БЕК (1,9–2,0) і КЕЕ (4,1–4,3) та найменшими собівартістю 1 т 

кормових одиниць (2583–2743 грн) і сукупними затратами енергії на 1 т 

кормових одиниць (6,50–6,89 ГДж). За багатоукісного і пасовищного 

використання найкращими ці показники були за внесення P30K60 + підсівання 

конюшини повзучої, де одержано найбільший чистий прибуток (відповідно 

7745–8849 грн/га і 8955–10181 грн/га) та БЕК (відповідно 2,3 і 2,9) і КЕЕ (4,9–

5,3 і 6,6) та найменші затрати енергії на 1 т кормових одиниць (5,16–5,28 і 4,18–

4,19 МДж) і собівартість 1 т кормових одиниць (2405–2452 і 2245–2504 грн). 

Поміж режимів використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення 

найвищі показники енергетичної ефективності одержано за пасовищного 

використання. За цього режиму одержано найменші сукупні витрати енергії як 

в розрахунку на 1 га, так і на 1 т кормових одиниць, а також найбільшу 

окупність витрат енергії, про що свідчать значення БЕК та КЕЕ. 

Для дерново-підзолистого і темно-сірого ґрунту Передкарпаття на основі 

кращих різностиглих злакових, бобових і бобово-злакових агроценозів 

розроблено зелені та сировинні конвеєри, які забезпечують рівномірне 

надходження високоякісної кормової біомаси протягом 61–143 днів, а на основі 

кращих варіантів поверхневого поліпшених луків гірсько-лісового поясу 

Карпат з природним травостоєм – пасовищний конвеєр рівномірного 

надходження пасовищного корму тривалістю 122 дні. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми зміцнення кормової бази тваринництва шляхом 

встановлення фітоценотичних і агротехнологічних основ формування й 

раціонального використання багаторічних кормових фітоценозів на лучних 

угіддях та орних землях Карпатського регіону та розроблено рекомендації 

виробництву щодо їх поліпшення, які дозволяють збільшити кількість та 

покращити якість трав’яних кормів, а також екологічний стан довкілля. 

1. За формування стабільних високопродуктивних сіяних трав’янистих 

агрофітоценозів на лучних угіддях та орних землях Передкарпаття найкращі 

результати забезпечуються за умов добору компонентів у процесі залуження з 

врахуванням фітоценотичних та еколого-біологічних особливостей видів 

багаторічних трав, їх реакції на агроприйоми, а для фітоценозів луків гірсько-

лісового поясу Карпат з природним травостоєм – за умов правильного вибору 

заходів поверхневого їх поліпшення з врахуванням сучасних уявлень про 

видове біорізноманіття лучних рослин, екологічні ніші тощо. 

2. В умовах Передкарпаття бобово-злакові агрофітоценози з різним 

видовим складом бобових і злакових компонентів формуються зі щільністю 

976–1528 пагонів/м
2
 та часткою бобового компонента 15–69 % й лінійним 

ростом 38–128 см. На дерново-підзолистому ґрунті найщільнішими та 

стабільними за роками користування є лядвенце-злакові агрофітоценози, а на 

темно-сірому – люцерно-злакові. Найвищими серед злаків є стоколос безостий і 

стоколос прибережний, а поміж бобових – козлятник східний.  

Включення багаторічних бобових трав до злаків збільшує середній 

лінійний ріст злаків на 12–16 %, а внесення мінерального азоту в дозі N60 на 

злаковий травостій – на 29–31 %. Стабільно за роками користування 

утримується в бобово-злакових травостоях козлятник східний, водночас 

конюшина лучна – лише протягом перших трьох років життя трав із часткою 

від 44 до 65 %. Внесення Р60К60 в поєднанні з інокуляцією насіння бобових трав 

штамами азотфіксувальними бактеріями збільшує частку бобового компонента 

на 5–6 %. 

3. В одновидових посівах багаторічних бобових трав добре утримується 

лядвенець рогатий зі щільністю пагонів 1185–1201 шт./м
2
 та часткою висіяної 

культури 81–84 %, а конюшина лучна й гібридна – лише впродовж перших двох 

років користування. Лінійний ріст багаторічних бобових трав у першому укосі 

коливається в межах 50–85 см з найбільшою висотою конюшини лучної. 

4. Багаторічні злакові травостої, які сформовані на основі одновидових та 

сумісних посівів, добре утримуються в агроценозах на достатньому рівні зі 

щільністю пагонів 1440–2726 шт./м
2
, часткою висіяних культур 64–95 % та 

лінійним ростом у першому укосі на безазотних фонах 31–100 см. Найвищим 

лінійним ростом характеризується очеретянка звичайна, а найменшим –

 костриця червона. За внесення N25 лінійний ріст злаків збільшується в 1,3, а N50 

 – в 1,7 рази. На третьому році користування агрофітоценоз, сформований з 

суміші злакових трав, перетворюється в угруповання з домінуванням стоколосу 

безостого, частка якого збільшується залежно від підвищення дози азоту. 

5. Включення різних видів багаторічних бобових трав, зокрема 

конюшини лучної, люцерни посівної, лядвенцю рогатого чи козлятнику 
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східного до суміші злаків без внесення азотних добрив збільшує 

продуктивність сіяних травостоїв від 3,32–3,71 до 5,25–8,85 т/га сухої маси та  

від 0,35–0,39 до 0,81–1,38 т/га сирого протеїну або в 1,4–3,3 рази, поліпшує 

рівномірність розподілу урожаю за укосами, виражену коефіцієнтом варіації від 

45–48 % до 16–44 %. На дерново-підзолистому ґрунті найвищу продуктивність 

забезпечують лядвенце-злакові травостої, а на темно-сірому – люцерно-злакові. 

Найрівномірніший розподіл урожаю за укосами мають лучноконюшино-злакові 

агроценози з часткою 1-го укосу 38–42 %, 2-го – 32–34 % і 3-го – 25–29 %. 

Інокуляція насіння бобових трав у поєднанні з внесенням N30Р60К60, 

Р60К60 чи Р90К120 підвищує продуктивність конюшино- та люцерно-злакових 

травостоїв на 12–19 % порівняно з варіантом без добрив. 

6. Продуктивність одновидових посівів багаторічних бобових трав на 

кислому дерново-підзолистому ґрунті у варіантах без добрив та за внесення 

Р60К60 коливається в межах 5,03–6,47 т/га сухої маси, 3,62–4,98 т/га кормових 

одиниць, 0,79–1,08 т/га сирого протеїну, 43,3–58,2 ГДж/га обмінної енергії, що 

в 1,3–2,5 рази більше порівняно зі злаковим стоколосовим травостоєм. 

Найвищу і стабільну за роками користування урожайність забезпечує 

одновидовий посів лядвенцю рогатого, а найнижчу – люцерни посівної. 

Конюшина лучна та гібридна високу продуктивність (відповідно 7,10–8,14 т і 

5,57–7,44 т/га сухої маси) мають лише протягом перших двох років 

користування.  

7. Продуктивність різних видів багаторічних злакових трав і їх сумісних 

посівів на безазотних фонах становить 2,53–3,71 т/га сухої маси, 1,81–2,67 т/га 

кормових одиниць, 0,27–0,42 т/га сирого протеїну і 20,4–30,4 ГДж/га обмінної 

енергії. Залежність продуктивності злакового травостою, сформованого із 

суміші тимофіївки лучної, стоколосу безостого і костриці лучної від доз і 

співвідношень азоту, фосфору й калію, описується рівнянням другого ступеня. 

Найвпливовішим мінеральним елементом на продуктивність злакових 

травостоїв є азот. За внесення Р60К60  порівняно з контролем (без добрив) 

продуктивність збільшується на 3–23 %, N75 за різних доз фосфору та калію – в 

1,8–2,1 рази, N150 – у 2,5–2,9 рази з окупністю 1 кг діючої речовини добрив, 

відповідно – 5–14, 38–41 і 33–36 кг сухої маси трав’яного корму. 

Найпродуктивнішими є пажитниця багаторічна, костриця східна, 

стоколос безостий та очеретянка звичайна, а найменш продуктивною – 

костриця червона. Середнім рівнем врожайності характеризуються грястиця 

збірна та тимофіївка лучна. Рівномірний розподіл урожаю за трьома укосами  

забезпечує грястиця збірна з коефіцієнтом варіації 6–12 %, а найменш 

рівномірний – тимофіївка лучна (нерівномірність 29–35 %). Різниця в настанні 

збиральної стиглості між ранньо- й середньостиглими травостоями в 1-му укосі 

становить 12 днів, а між ранньо- і пізньостиглими – 22 дні, у 2-му укосі 

відповідно – 13 і 27 днів і в 3-му – 17 і 34 дні. 

8. Найвищі показники добового приросту сухої маси (75–206 кг/га), площі 

листкової поверхні (30,3–43,1 тис. м
2
/га) та чистої продуктивності фотосинтезу 

(1,16–4,78 г/м
2
 добу) в першому укосі припадають на період гілкування-

бутонізації домінуючих бобових компонентів бобово-злакових травостоїв та 

трубкування-початок колосіння переважаючих злаків злакових травостоїв. 

Наростання продуктивності сухої біомаси, площі листкової поверхні та чистої 
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продуктивності фотосинтезу відбувається до фази цвітіння багаторічних 

бобових і злакових трав. 

9. Використання багаторічних бобових трав в одновидових та сумісних 

посівах зі злаками дає можливість поліпшити білковість, мінеральний склад, 

поживність та енергоємність корму. Порівняно зі злаковим травостоєм без 

внесення азотних добрив за триукісного використання в сухій масі корму вміст 

сирого протеїну збільшується на 4,8–6,1 %, білка – 3,3–4,2 %,  сирої золи – 0,8–

1,0 %, кальцію – 0,12–0,18 %, магнію – 0,13–0,17 %, кормових одиниць – до 

72 %, обмінної енергії на 0,3–0,8 МДж/кг сухої маси. Збільшується 

перетравність сухої маси корму in vitro на 2–5 %, забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном – 37–55 г та відношення кальцію до фосфору 

від 1,1–1,2 до 1,3–1,5, а вміст сирої клітковини зменшується на 1,1–3,0 %, БЕР –

 3,4–5,1 %, а відношення калію до суми кальцію і магнію від 4,8–5,0 до 3,0–3,6.  

10. На хімічний склад злакового травостою найбільш позитивно впливає 

азот. За внесення N75 вміст сирого протеїну в сухій масі збільшується від 10,8–

11,5 % до 13,0–13,8 %, а N150 – до 15,0–16,9 %. Одночасно за внесення азоту 

добрив збільшується вміст білка, кальцію, магнію, перетравність сухої маси, 

вміст кормових одиниць корму, обмінної енергії, забезпеченість кормової 

одиниці корму перетравним протеїном і зменшується вміст БЕР, калію та 

відношення калію до суми кальцію й магнію. Спостерігається також 

збільшення у траві вмісту калію за внесення калійних добрив. 

11. При проходженні фаз вегетації домінуючих компонентів травостоїв у 

першому укосі кількість сирого протеїну в сухій масі зменшується, а сирої 

клітковини – збільшується. За період від фази пагоноутворення бобових –

 кущіння злаків до фази цвітіння-початок плодоносіння бобових і злаків 

бобово-злакових та злакових травостоїв одночасно зі зменшенням частки листя 

в біомасі від 95–97 до 24–30 % вміст сирого протеїну в сухій масі корму 

знижується від 23,3–26,4 до 9,2–15,2 %, а сирої клітковини – збільшується від 

15,4–19,4 до 30,0–37,1 %. Найшвидшими темпами середньодобове зниження 

вмісту в сухій масі сирого протеїну (на 0,30–0,45 %) відбувається в фазі 

трубкування-початок колосіння злаків та гілкування-бутонізації бобових. 

Середньодобове збільшення вмісту сирої клітковини у травостоях коливається 

в межах 0,28–0,38 %. Частка листя в біомасі перебуває в сильному позитивному 

кореляційному зв'язку з умістом сирого протеїну (r = 0,926) та від’ємному – з 

умістом сирої клітковини (r = -939).  

12. У корінні сіяних злакових, бобових та бобово-злакових травостоїв у 

0–20 см шарі ґрунту без внесення азоту мінеральних добрив нагромаджується 

5,21–8,86 т/га сухої маси,  57–130 кг/га азоту, 12–20 кг/га фосфору і 50–90 кг/га 

калію з коефіцієнтом продуктивної дії коріння 0,49–1,02, тривалістю  

розмивання моноліту 7 : 25–10 : 20 хв та целюлазною активністю ґрунту        

11–18 %. Під дією мінерального і симбіотичного азоту ці показники 

збільшуються.  

Багаторічні бобові трави в бобово-злакових травостоях та одновидових 

посівах нагромаджують 109–217 кг/га симбіотичного азоту. На дерново-

підзолистому ґрунті більше його накопичують лядвенце-злакові та лядвенцевий 
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травостої, ніж люцерно-злакові й люцерновий, а на темно-сірому – люцерно-

злаковий, ніж конюшино-злаковий агроценози. 

13. Бобово-злакові, бобові та злакові лучні травостої виносять з урожаєм 

56–224 кг/га азоту, 13–38 кг/га фосфору і 85–223 кг/га калію. Під дією 

мінерального та симбіотичного азоту винесення їх збільшується. Баланс азоту 

на всіх бобово-злакових і бобових травостоях на безазотних фонах удобрення 

(завдяки нагромадженню симбіотичного азоту) позитивний (до 48 кг/га), а на 

злакових, окрім варіантів із внесенням N75 чи N150 – від’ємний з дефіцитом (-

5) – (-38) кг/га); калію – від’ємний із дефіцитом (-1) – (-205) кг/га, крім варіантів 

з внесенням K90 на безазотних фонах на злаковому травостої, із найбільшим 

дефіцитом на бобово-злакових і бобових травостоях без внесення калію та 

фосфору, у варіантах з внесенням калійних добрив позитивний (2–70 кг/га), за 

виключенням контролю (без добрив), де він був від’ємним з дефіцитом (-8) – (-
33) кг/га. 

14. Застосування комплексу заходів поверхневого поліпшення злаково-

різнотравних низькопродуктивних (у межах 1,39–2,15 т/га сухої маси) 

заплавних та схилових лучних угідь гірсько-лісового поясу Карпат зумовлює 

покращення їх видового складу, підвищення продуктивності і поліпшення 

хімічного складу кормів. За внесення P30K60 на 2–5 % збільшується вміст 

дикорослих бобових, а N60P30K60 – на 9–10 % несіяних злаків. Частка  підсіяних 

в дернину тимофіївки лучної і костриці лучної за сінокісного використання на 

фоні внесення N60P30K60 в урожаї збільшується до 43 %, а частка підсіяної 

конюшини повзучої за багатоукісного використання на фоні внесення P30K60  –

 на 32 %.  

За сінокісного режиму використання найбільшу продуктивність за 

виходом з 1 га кормових одиниць гірських луків забезпечує підсівання суміші 

злакових трав на фоні N60P30K60 (2,86–3,34 т), а за багатоукісного – підсівання 

конюшини повзучої на фоні P30K60 (3,04–3,41 т), що відповідно на 12 і 85 % 

більше порівняно з варіантами без підсівання та 122 і 111 % – порівняно з 

контролем. Внесення N60P30K60 підвищує продуктивність угідь на 70–95 %, а 

гною в дозі 15 т/га на 81–82 %.  

15. Найбільший вплив на хімічний склад корму гірських схилових і 

заплавних лучних угідь при їх поверхневому поліпшенні справляє внесення 

N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків за сінокісного використання та P30K60 + 

конюшини повзучої за багатоукісного використання та внесення  15 т/га гною, 

коли порівняно з варіантами без добрив вміст сирого протеїну в сухій масі 

збільшується на 2,3–4,1 %, білка – 1,2–3,4 % та зменшується вміст БЕР на 2,0–

3,6 %. За багатоукісного використання гірських луків порівняно з сінокісним у 

сухій масі збільшується вміст сирого протеїну на 3,9–4,3 %, білка – 2,4–3,8 %, а 

також кормових одиниць та обмінної енергії, забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном і перетравність сухої маси корму in vitro та 

зменшується вміст сирої клітковини на 2,9–3,2 %, безазотистих екстрактивних 

речовин на 2,5–2,6 %.  

16. Вирощування багаторічних бобових трав та бобово-злакових 

травостоїв без внесення мінеральних добрив в умовах Передкарпаття  

забезпечує одержання 11,1–21,9 тис. грн/га чистого прибутку, з рентабельністю 
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–151–210 %,  собівартістю 1 т кормових одиниць – 1,6–2,0 тис. грн, БЕК – 2,8–

3,7, КЕЕ – 6,4–8,5 і затратами енергії на 1 т кормових одиниць – 3,1–4,3 ГДж. 

На дерново-підзолистому ґрунті за трирічного використання найкращі 

показники економічної та енергетичної ефективності забезпечує вирощування 

лядвенцю рогатого в одновидовому та сумісних посівах, а на темно-сірому 

ґрунті – люцерно-злакових травостоїв. Серед варіантів удобрення найкращі 

показники економічної та енергетичної ефективності забезпечує внесення 

Р60К60 у поєднанні із інокуляцією насіння бобових штамами бульбочкових 

бактерій. Внесення Р60К60, Р90К90 і N30Р60К60 знижує показники економічної та 

енергетичної ефективності. 

17. За вирощування багаторічних злакових травостоїв серед поживних  

елементів найефективнішим є азот мінеральних добрив. Порівняно з 

варіантами без азоту та за внесення N75 з різними дозами і співвідношеннями 

фосфору й калію чистий прибуток збільшується від 3,0–4,4 до 9,4–10,8 тис. 

грн/га, рентабельність – від 33–9 до 69–123 %, БЕК – від 1,6–1,9 до 2,4–2,7 і 

КЕЕ – від 3,7–4,4 до 5,5–6,2, а N150 відповідно – до 13,7–15,4 тис. грн/га, 77–

119 %, 2,7–3,0 і 6,2–6,9. Одночасно за внесення N75 чи N150 собівартість 1 т 

кормових одиниць зменшується від 2,6–3,8 до  2,2–2,9 тис. грн, а затрати енергії 

на 1 т кормових одиниць – від 6,0–7,0 до 3,8–4,6 ГДж. Найкращі показники 

економічної ефективності забезпечує вирощування пажитниці багаторічної, а 

найгірші – костриці червоної.   

18. Внесення 15 т/га гною і N60P30K60 та підсівання багаторічних трав за 

поверхневого поліпшення луків гірсько-лісового поясу Карпат покращує 

економічну та енергетичну ефективність. За сінокісного використання при 

внесенні N60P30K60 з підсіванням злаків чистий прибуток становить 6,5–

8,1 тис. грн/га, БЕК – 1,9–2,0 і КЕЕ – 4,1–4,3, собівартість 1 т кормових одиниць 

 – 2,6–2,7 тис. грн та затрати енергії на 1 т кормових одиниць – 6,50–6,89 ГДж, а 

за багатоукісного використання та імітації пасовищного використання при 

внесенні P30K60 з підсіванням конюшини повзучої – відповідно 7,7–8,8  і 10,0–

10,2 тис. грн/га, 2,3 і 2,9, 4,9–5,3 і 5,16–5,28 і 4,18–4,19 МДж, 2,4–2,5 і 2,3–

2,5 тис. грн/га. Серед режимів використання найкращі показники економічної 

та енергетичної ефективності забезпечує пасовищне використання. 

19. Розроблені зелені та сировинні конвеєри на основі різностиглих 

сіяних агроценозів Передкарпаття забезпечують рівномірне надходження 

високоякісної кормової біомаси протягом 61–143 дні, а пасовищний конвеєр на 

поверхнево поліпшених луках гірсько-лісового поясу Карпат – 122 дні. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для поліпшення кормовиробничого значення кормових угідь з метою 

надійного забезпечення тваринництва високоякісними трав’яними кормами, а 

також для зменшення ерозійних процесів, поліпшення рослинного 

біорізноманіття та екологічного стану довкілля в Передкарпатті необхідно 

створювати високопродуктивні, стабільні за роками користування сіяні бобові, 

злакові та бобово-злакові травостої на лучних угіддях та на орних землях в 

ерозійно небезпечній зоні агроландшафтів із запровадженням комплексних 

технологій з системою заходів, які передбачають ефективне удобрення та 

раціональне використання, правильний добір компонентів з урахуванням 
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екологічної відповідності видів багаторічних трав умовам місцезростання, 

еколого-біологічним і ценотичним властивостям компонентів у травостоях, а 

також реакції їх на агротехнологічні умови вирощування.  

2. В умовах недостатнього забезпечення господарств азотними добривами 

з метою одержання з 1 га 5,0–6,5 т/га кормових одиниць і 12–21 тис. грн/га 

чистого прибутку за економії 150–200 кг/га мінерального азоту та 20–30 % й 

більше коштів і енергії на луках з рН ґрунту 5,0–7,0 необхідно створювати 

бобово-злакові та одновидові бобові агрофітоценози три- і двоукісного 

використання. 

Для короткотермінового (2–3 роки) користування в якості бобового 

компонента бобово-злакових травостоїв доцільно висівати конюшину лучну з 

нормою висіву насіння 10 кг/га, а для тривалішого використання (3–4 роки) –

 лядвенець рогатий (6 кг/га) або козлятник східний (20 кг/га), а на луках з 

близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину (темно-сірий ґрунт) та 

за внесення вапна –  люцерну посівну (10 кг/га) у суміші з малоконкурентними 

злаковими травами у складі: стоколос прибережний (10 кг/га) + костриця східна 

(12 кг/га) + пирій середній (10 кг/га) або стоколос безостий (12 кг/га + па-

житниця багатоквіткова (12 кг/га) + костриця червона (10 кг/га). 

Одновидові посіви багаторічних бобових трав доцільно створювати на 

орних землях у кормових і польових сівозмінах, а за дефіциту насіння злакових 

трав – на лучних угіддях. Для короткотермінового (2–3 роки) користування 

доцільно висівати конюшину лучну з нормою висіву насіння 18 кг/га, на кислих 

ґрунтах конюшину гібридну (14 кг/га), для тривалішого використання (3–

4 роки) лядвенець рогатий (12 кг/га), а на луках з близькою до нейтральної 

реакцією ґрунтового розчину та при вапнуванні – люцерну посівну (18 кг/га).  

3. За достатнього забезпечення мінеральними добривами і, насамперед 

азотними, для отримання з 1 га відповідно 4,54–6,38 т кормових одиниць і 10,8–

15,4 тис. грн чистого прибутку доцільно створювати сіяні інтенсивного типу 

злакові агрофітоценози триукісного використання з одновидових посівів та 

сумішей багаторічних злакових трав, проведенням основного обробітку ґрунту 

при залуженні на глибину 16–22 см. Для створення травостоїв з тривалістю 

користування три і більше роки слід висівати в одновидових посівах 

пажитницю багаторічну (26 кг/га), кострицю східну (26 кг/га), стоколос 

безостий (26 кг/га), очеретянку звичайну (14 кг/га), грястицю збірну (16 кг/га) 

та тимофіївку лучну (14 кг/га), а також суміш злакових трав з тимофіївки 

лучної (6 кг/га), стоколосу безостого (12 кг/га) і костриці лучної (10 кг/га). 

4. Дози мінеральних добрив визначати на заплановану (прогнозовану) 

продуктивність кормових ценозів із застосуванням балансово-розрахункового 

методу з урахуванням надходження симбіотичного азоту багаторічних бобових 

трав. На бобово-злакових, бобових травостоях за низького і середнього 

забезпечення ґрунту фосфором й калієм вносити мінеральні добрива у дозі 

Р60К60 та поєднання з інокуляцією насіння бобових трав, а за високого 

забезпечення та органічного виробництва сільськогосподарської продукції 

мінеральні добрива не вносити.  

На злакових травостоях за достатнього ресурсного забезпечення щорічно 

вносити добрива в економічно та екологічно доцільних дозах – N150P30K45, а за 
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недостатнього – N75P30K45 з внесенням азоту рівними частинами під кожен з 

трьох укосів.   

5. Для одержання зеленої маси, яка за якісними показниками, згідно з 

чинними Державними стандартами України, придатна для виготовлення 

висококласних зелених кормів, сіна та сінажу, скошування сіяних злакових 

травостоїв у першому укосі проводити не пізніше фази колосіння домінуючих 

злакових компонентів, а бобово-злакових – на початку цвітіння бобових, в 

отавах – через 40–50 днів після відчуження травостою в попередньому циклі 

використання. 

6. Для покращення рівномірності надходження зеленої маси впродовж 

вегетаційного періоду при заготівлі різних видів високоякісних трав’яних 

кормів для тваринництва, подовження оптимальних агротехнічних строків 

використання в кожному укосі та раціональнішого використання збиральних 

машин і трудових ресурсів необхідно створювати різнотипні за скоростиглістю 

бобово-злакові, бобові та злакові лучні агрофітоценози та на їх основі – зелені 

чи сировинні конвеєри. 

Ранньостиглі травостої створювати з домінуванням грястиці збірної та 

лядвенцю рогатого, середньостиглі – костриці східної, стоколосу безостого, 

очеретянки звичайної, пажитниці багаторічної, конюшини лучної та гібридної й 

люцерни посівної, пізньостиглі – на основі тимофіївки лучної та козлятника 

східного. 

7.  На вироджених заплавних та схилових лучних угіддях гірсько-лісового 

поясу Карпат з метою покращення видового рослинного біорізноманіття та 

хімічного складу корму, а також збільшення продуктивності на 81–122 % у 

системі заходів поверхневого поліпшення необхідно щорічно вносити 

економічно та екологічно обґрунтовані дози мінеральних добрив (N60P30K60) або 

гній (15 т/га з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог), за сінокісного 

використання – N60P30K60  в поєднанні з підсіванням навесні раз у кілька років 

суміші злаків у складі тимофіївки лучної (6 кг/га) і костриці лучної (10 кг/га), а 

багатоукісного чи пасовищного використання – P30K60 з підсіванням навесні 

конюшини повзучої (6 кг/га).  

Для покращення якості трав’яних кормів на гірських луках застосовувати 

багатоукісне використання (дворазове скошування на зелений корм, сіно чи 

сінаж + випасання останньої отави), а для збільшення чистого прибутку на 13–

16 % – пасовищне використання в усіх циклах. 
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АНОТАЦІЯ 

Карбівська У. М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи 

підвищення продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь 

Карпатського регіону. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і 

луківництво. – ННЦ «Інститут землеробства НААН», Чабани, 2021. 

У дисертації наведено результати досліджень за 2008–2019 рр. з 

установлення еколого-біологічних, фітоценотичних та агротехнічних 

особливостей формування сіяних і природних кормових фітоценозів на лучних 

угіддях і орних землях Передкарпаття та на луках гірсько-лісового поясу 

Карпат залежно від їх видового складу, глибини основного обробітку ґрунту, 

удобрення та раціонального використання.  Встановлено вплив цих чинників на 
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ботанічний склад, щільність і лінійний ріст та продуктивність за виходом з 1 га  

сухої маси, кормових одиниць, сирого протеїну та обмінної енергії лучних 

фітоценозів; хімічний склад корму за вмістом у ньому органічних речовин, та 

макроелементів; показники родючості ґрунту за вмістом гумусу, основних 

поживних елементів та рН, нагромадженням кореневої маси та симбіотичного 

азоту, винесенням з урожаєм та балансом азоту, Р2О5 і К2О, протиерозійною 

стійкістю дернини травостоїв та целюлозною активністю мікрофлори ґрунту; 

економічну та енергетичну ефективність формування, удобрення та 

раціонального використання сіяних та природних лучних фітоценозів. 

Включення різних видів багаторічних бобових трав, а саме конюшини 

лучної, або люцерни посівної, або лядвенцю рогатого, або козлятнику східного 

до суміші злаків без внесення азотних добрив збільшувало продуктивність 

сіяних травостоїв від 3,32–3,71 до 5,25–8,85 т/га сухої маси та від 0,35–0,39 до 

0,81–1,38 т/га сирого протеїну або в 1,4–3,3 рази, поліпшувало рівномірність 

розподілу урожаю за укосами, яка виражена коефіцієнтом варіації від 45–48 до 

16–44 %. На дерново-підзолистих ґрунтах найпродуктивнішими були лядвенце-

злакові травостої, а на темно-сірих – люцерно-злакові.  

На заплавних та схилових лучних угіддях гірсько-лісового поясу Карпат  

з природним травостоєм за сінокісного режиму використання найбільшу 

продуктивність за виходом з 1 га кормових одиниць гірських луків забезпечило 

підсівання суміші злакових трав на фоні N60P30K60 (2,86–3,34 т), а за 

багатоукісного – підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60 (3,04–3,41 т).  

Ключові слова: бобові, злакові і бобово-злакові багаторічні 

агрофітоценози, ботанічний і хімічний склад корму, продуктивність, сінокісне, 

багатоукісне та пасовищне використання, строки скошування, удобрення. 
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Карбивская У. М. Фитоценологические и агротехнологические основы 

повышения продуктивности естественных и сеяных травостоев луговых угодий 

Карпатского региона. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.12 – кормопроизводство и луговодство. – ННЦ 

«Институт земледелия НААН», Чабаны, 2021. 

В диссертации приведены результаты исследований за 2008–2019 гг. по 

установлению эколого-биологических, фитоценотических и агротехнических 

особенностей формирования сеяных и естественных кормовых фитоценозов на 

луговых угодьях и пахотных землях Передкарпатья и на лугах горно-лесного 

пояса Карпат в зависимости от их видового состава, глубины основной 

обработки почвы, удобрения и рационального использования. Установлено 

влияние этих факторов на ботанический состав, плотность и линейный рост 

компонентов, продуктивность луговых фитоценозов по выходу с 1 га сухой 

массы, кормовых единиц, сырого протеина, обменной и валовой энергии; 

химический состав корма по содержанию в нем органических веществ и 

макроэлементов; показатели плодородия почвы по содержанию гумуса, 

основных питательных элементов и рН, накоплению корневой массы и 

симбиотического азота, выносах с урожаем и балансом азота, Р2О5 и К2О, 

противоэрозионной устойчивостью дернины травостоев и целлюлозной 
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активностью микрофлоры почвы; экономическую и энергетическую 

эффективность формирования, удобрения и рационального использования 

сеяных и естественных луговых фитоценозов. 

Включение клевера лугового, или люцерны посевной, или лядвенца 

рогатого или козлятника восточного в смеси злаков на фонах без внесения 

азотных удобрений увеличивало продуктивность сеяных травостоев от 3,32–

3,71 до 5,25–8,85 т/га сухой массы и от 0,35–0,39 до 0,81–1,38 т/га сырого 

протеина или в 1,4–3,3 раза, улучшало равномерность распределения урожая по 

укосах, выраженная коэффициентом вариации от 45–48 до 16–44 %, улучшало 

белковость, минеральный состав, питательность и энергоемность корма. На 

химический состав злакового травостоя наибольшее положительное влияние 

оказывал азот. При внесении N75  содержание сирого протеина увеличивается от  

10,8–11,5 до 13,0–13,8 % или на 2,9–3,2 %, а при N150  – до 14,6–16,0 или на 4,2–

5,4 %. На дерново-подзолистых почвах лучшими были лядвенце-злаковые 

травостои, а на темно-серых – люцерно-злаковые. 

Установлена математическая зависимость продуктивности злакового 

травостоя, сформированного из смеси в составе тимофеевки луговой, костра 

безостого и овсяницы луговой, от доз и соотношений азота, фосфора и калия, 

которая описывается уравнением второй степени. Наиболее влиятельным  

питательным элементом на продуктивность злаковых травостоев был азот. По 

продуктивности лучшими были райграс многолетний, овсяница восточная, 

костер безостый и канареечник тростниковидный, а худшей – овсяница 

красная. 

В корнях сеяных злаковых, бобовых и бобово-злаковых травостоев в 

пахотном слое почвы без внесения азота минеральных удобрений 

накапливалось 5,21–8,86 т/га сухой массы, 57–130 кг/га азота, 12–20 кг/га 

фосфора и 50–90 кг/га калия с коэффициентом продуктивного действия корней 

0,49–1,02, продолжительностью размывания монолита 7 : 25–10 : 20 мин : сек и 

месячной целлюлозной активностью почвы 11–18 %. Под действием 

минерального и симбиотического азота эти показатели увеличивались. 

Многолетние бобовые травы в бобово-злаковых травостоях и одновидовых 

посевах накапливали 109–217 кг/га симбиотического азота. На дерново-

подзолистых почвах больше его накапливал лядвенце-злаковые и лядвенцевый 

травостои, чем люцерно-злаковые и люцерновые, а на темно-серых – люцерно-

злаковый, чем клеверо-злаковый агроценозы. 

На пойменных и склоновых луговых угодьях горно-лесного пояса Карпат 

с естественным травостоем при сенокосном режиме использования 

наибольшую продуктивность по выходу с 1 га кормовых единиц горных лугов 

обеспечил подсев смеси злаковых трав на фоне внесения N60P30K60 (2,86–3,34 т), 

а при многоукосном – подсевание клевера ползучего на фоне P30K60 (3,04–

3,41 т). 

Ключевые слова: бобовые, злаковые и бобово-злаковые многолетние 

агрофитоценозы, ботанический и химический состав корма, продуктивность, 

сенокосное, многоукосное и пастбищное использование, сроки скашивания, 

удобрение. 
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ABSTRACT 

Karbivska U. M. Productivity increasing of natural and sown meadows in 

Carpathian region: phytocenological and agrotechnological bases. – On the 

rights of manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree Doctor of Agricultural Sciences on a 

specialty 06.01.12 – forage production and meadow cultivation. – NRC «Institute of 

Agriculture NAAS», Chabany, 2021. 

This doctoral thesis represents the results of research during 2008–2019 on the 

establishment of ecological-biological, phytocenotic and agrotechnical formation 

features of sown and natural meadows on Precarpathian arable lands and meadows of 

Carpathian Mountain-Forest Belt depending on composition of grass species, tillage 

depth and fertilizer usage. The influence of these factors on botanical composition, 

density, linear growth, productivity of dry mass from 1 ha, fodder units, crude protein 

and metabolic energy of meadow phytocenoses were established. This work also 

show chemical composition of fodders (organic substances and macronutrients), soil 

humus content, basic nutrients, pH, accumulation of root mass and symbiotic 

nitrogen, nitrogen removal and it balance, P2O5 and K2O, anti-erosion resistance of 

grass turf, cellulose activity of soil microflora, economic and energy efficiency of 

sown and natural meadows. 

Inclusion of various perennial legumes, namely Trifolium pratensе, Medicago 

sativa, Lotus corniculatus or Galega orientalis to cereal grass mixtures without 

application of nitrogen fertilizers increased productivity of sown grass stands in 1,4–

3,3 times: dry mass from 3,32–3,71 to 5,25–8,85 t/ha and crude protein from 0,35–

0,39 to 0,81–1,38 t/ha. Adding legumes to cereal mixtures improved the variation 

coefficient of yield from 45–48 to 16–44 %. Cereal mixtures with Lotus corniculatus 

were the most productive on sod-podzolic soils and mixes with Medicago sativa – on 

dark gray soils. 

On floodplain and slope meadow lands of Carpathian mountain-forest belt with 

natural grass stand under haymaking mode, the highest productivity of fodder units 

per 1 ha provided cereal grass mixture upon the application of N60P30K60 (2,86–

3,34 t), and during multiple mowing – by sowing of Trifolium repens on the 

background of P30K60 (3,04–3,41 t). 

Key words: legume, cereal and legume-cereal perennial agrophytocenoses, 

botanical and chemical composition of fodders, productivity, haymaking, mowing 

and grazing use, mowing dates, fertilizers. 
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