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                                                  АНОТАЦІЯ 

 

Карбівська У.М. Фітоценологічні й агротехнологічні основи підвищення 

продуктивності природних і сіяних травостоїв лучних угідь Карпатського 

регіону – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальностю 06.01.12 – кормовиробництво і 

луківництво – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 

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

встановлення фітоценотичних, еколого-біологічних 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, удобрення та раціонального використання. 

Досліджено вплив цих чинників на ботанічний склад, щільність і висоту та 

продуктивність за виходом з 1 га сухої маси, кормових одиниць, сирого протеїну 

та обмінної енергії бобово-злакових, бобових та злакових багаторічних 

агрофітоценозів в умовах Передкарпаття та природних поверхнево поліпшених 

фітоценозів гірських луків Карпат; 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 травостоїв та целюлозною активністю мікрофлори; 

економічну та енергетичну ефективність формування, удобрення та 

раціонального використання сіяних та природних лучних фітоценозів. 

Наукова новизна одержаних результаті полягає в поглибленні уявлень про 

особливості формування багаторічних бобово-злакових, бобових і злакових 

багаторічних кормових агрофітоценозів, способи управління їхньою 

стабільністю; удосконалено принципи добору трав і травосумішей, розвинуто 

еколого-біологічний і фітоценотичний напрям у кормовиробництві й 
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луківництві на відновлених природних кормових угіддях та орних землях, 

застосування яких дозволить ефективніше використати біологічний та ґрунтово-

кліматичний потенціали Карпатського регіону і на цій основі суттєво поліпшити 

кормову базу тваринництва та екологічний стан довкілля.  

З’ясовано роль багаторічних бобових трав в одновидових та сумісних 

посівах зі злаками в підвищенні продуктивності кормових агрофітоценозів, у 

поліпшенні якості трав’яних кормів, нагромадженні симбіотичного азоту та 

економії енергії. Встановлено дію способів основного обробітку ґрунту у 

процесі залуження та удобрення багаторічних кормових агрофітоценозів з 

різним видовим складом на основні показники їх продуктивності, хімічний 

склад за вмістом органічних і мінеральних речовин, поживність і енергоємність 

трав’яних кормів та відповідність їх за якістю зоотехнічним нормам для годівлі 

худоби та Державним стандартам України на трав’яні корми.  

Удосконалено принципи формування різнотипних за скоростиглістю  

сіяних травостоїв та зелених і сировинних конвеєрів різного господарського 

призначення. На підставі встановлених експериментальних даних розподілу та 

строків надходження урожаю за укосами вдосконалено принципи формування 

різнотипних за скоростиглістю сіяних травостоїв та зелених і сировинних 

конвеєрів виробництва різних видів трав’яних кормів. Науково обґрунтовано та 

удосконалено заходи сінокісного, багатоукісного та пасовищного використання 

луків гірсько-лісового поясу Карпат.  

Набули подальшого розвитку уявлення про особливості формування та 

прогнозування урожаю і якості кормів та оптимізовано строки скошування 

травостоїв для виготовлення різних видів трав’яних кормів. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в розробленні науково-

обґрунтованих енергозберігаючих, екологічно безпечних прийомів і технологій 

створення та раціонального використання високоврожайних 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-
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лісового поясу Карпат за сінокісного, багатоукісного та пасовищного 

використання. Це дає можливість без порушення екологічної рівноваги довкілля 

підвищити продуктивність кормових угідь порівнянно з досягнутим рівнем у 

виробництві в 2–3 рази й більше щоб 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.  

Під час формування стабільних високопродуктивних сіяних трав’янистих 

агрофітоценозів на лучних угіддях та орних землях Передкарпаття найкращі 

результати забезпечує правильний добір компонентів у процесі залуження з 

урахуванням еколого-біологічних та фітоценотичних особливостей видів 

багаторічних трав, а також їх реакції на агроприйоми, а фітоценозів луків 

гірсько-лісового поясу Карпат з природним травостоєм – правильний вибір 

заходів поверхневого їх поліпшення з урахуванням сучасних уявлень про видове 

біорізноманіття лучних рослин, екологічні ніші тощо. 

В умовах Передкарпаття бобово-злакові агрофітоценози з різним видовим 

складом бобових і злакових компонентів формувалися зі щільністю 976–

1528 пагонів/м
2
 з часткою бобового компонента 15–69 % та лінійним ростом 38–

128 см. Багаторічні злакові травостої, які сформовані в одновидових та сумісних 

посівах, добре утримувалися в агроценозах на достатньому рівні з щільністю 

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

ростом у 1-му укосі на безазотних фонах 31–100 см.  

Включення різних видів багаторічних бобових трав, а саме: конюшини 

лучної, люцерни посівної, лядвенцю рогатого та козлятнику східного до суміші 

злаків без внесення азотних фонів 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 нерівномірність 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.  
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Продуктивність посівів багаторічних бобових трав на контролі 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 1,3–2,5 рази більше порівняно зі злаковим стоколосовим травостоєм.  

Продуктивність різних видів багаторічних злакових трав та їх сумісних 

посівів на безазотних фонах коливалась у межах 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 залежність продуктивності злакового травостою, 

сформованого із суміші у складі тимофіївка лучна, стоколос безостий і костриця 

лучна, від доз і співвідношень азоту, фосфору й калію, яка  описується 

рівнянням другого ступеня. Дієвим поживним елементом, що впливав на 

продуктивність злакових травостоїв був азот, найпродуктивнішою поміж трав 

була пажитниця багаторічна, костриця східна, стоколос безостий та очеретянка 

звичайна, а найменш продуктивною – костриця червона.  

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) в 1-му укосі припадали на період гілкування-бутонізації 

домінувальних бобових компонентів бобово-злакових травостоїв та 

трубкування-початок колосіння у злакових травостоях.  

Використання багаторічних бобових трав в одновидових та сумісних 

посівах зі злаками дає можливість поліпшити білковість, мінеральний склад, 

поживність та енергоємність корму. На хімічний склад злакового травостою  

позитивно впливає азот. Проте внесення N75 вміст сирого протеїну збільшується 

на 2,9–3,2 %, а при N150  – 4,2–5,4 %.  

Упродовж проходження фаз вегетації домінувальних компонентів 

травостоїв у 1-му укосі кількість сирого протеїну в травах зменшувалась, а сирої 

клітковини збільшувалась. За період від фази пагоноутворення бобових–

кущіння злаків до фази цвітіння–початок плодоносіння бобових і злаків бобово-

злакових і злакових травостоїв одночасно зі зменшенням частки листя в біомасі 

від 95–97 до 24–30 % вміст сирого протеїну в сухій масі корму зменшився від 
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23,3–26,4 до 9,2–15,2 %, а сирої клітковини збільшився –  від 15,4–19,4 % до 

30,0–37,1 %.   

Сіяні злакові, бобові та бобово-злакові травостої в шарі 0–20 см на 

агрофонах без внесення азоту добрив нагромаджували 5,21–8,86 т/га сухої 

кореневої маси з коефіцієнтом продуктивної дії коріння 0,49–1,02 та умовною 

протиерозійною стійкістю, вираженою часом, за який моноліт ґрунту розмився 

7,25–10,20 хв.   

Багаторічні бобові трави в складі сіяних бобово-злакових травостоїв  або в 

одновидових посівах нагромаджують 109–217 кг/га симбіотичного азоту, у тому 

числі – 51–159 кг/га або 46–73 % в надземній масі. На дерново-підзолистому 

ґрунті найбільше симбіотичного азоту нагромаджують лядвенце-злакові та 

лядвенцевий травостої, а на темно-сірому – люцерно-злаковий. 

Під лучними травостоями целюлазна активність шару ґрунту 0–20 см 

місячної витримки становила 11–18 %. У злакових травостоях за умови внесення 

азоту та в бобово-злакових і бобових за участі різних видів багаторічних трав 

порівняно зі злаковим травостоєм, який не удобрено азотом вона була на 3–7 % 

більшою. З урожаєм бобово-злакові, бобові та злакові багаторічні травостої 

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

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

удобрення завдяки нагромадженню симбіотичного азоту був позитивним, 

калію – від’ємним фосфору у варіантах при внесенні його з добривами –

 позитивним.  

Завдяки застосуванню комплексу заходів поверхневого поліпшення 

злаково-різнотравних, із часткою до 28 % малоцінного в кормовому відношенні 

біловусу стиснутого, низькопродуктивних (у межах 1,39–2,15 т/га сухої маси або 

1,14–1,46 т/га кормових одиниць) заплавних та схилових лучних угідь гірсько-

лісового поясу Карпат покращувався їх видовий склад, підвищувалася 

продуктивність та поліпшувався хімічний склад кормів. За сінокісного режиму 

використання найбільшу продуктивність за виходом з 1 га кормових одиниць 

гірських луків забезпечувало підсівання суміші злакових трав на фоні N60 P30 K60 
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(2,86–3,34 т), а за багатоукісного – підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60 

(3,04–3,41 т).  

Найбільший позитивний вплив на хімічний склад корму гірських лучних 

угідь мало внесення N60P30K60, 15 т/га гною, N60P30K60 + підсівання злаків за 

сінокісного використання та конюшини повзучої за багатоукісного 

використання. У порівнянні з варіантами без добрив та з внесенням P30K60 

збільшувався вміст сирого протеїну, білка та зменшувався вміст БЕР. За 

багатоукісного використання гірських луків у порівнянні з сінокісним у сухій 

масі також збільшувався вміст сирого протеїну, білка, а також вміст кормових 

одиниць та обмінної енергії, забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном та перетравність сухої маси корму in vitro і зменшувався вміст сирої 

клітковини та безазотистих екстрактивних речовин.  

Вирощування багаторічних бобових трав та бобово-злакових травостоїв 

без внесення мінеральних добрив в умовах Прикарпаття забезпечувало 

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. На 

дерново-підзолистих ґрунтах за трирічного використання найкращі показники 

економічної та енергетичної ефективності забезпечило вирощування лядвенцю 

рогатого в одновидовому та сумісних посівах, а на темно-сірих ґрунтах –

 люцерно-злакових травостоїв. Для вирощування багаторічних злакових 

травостоїв серед поживних елементів найефективнішим є внесення азотних 

добрив. Поміж 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.   

Застосування 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 умови сінокісного використання найбільший  

прибуток одержано завдяки внесенню N60P30K60 + підсівання злаків, а за 
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багатоукісного та за пасовищного використання P30K60 + підсівання конюшини 

повзучої. Серед варіантів поверхневого поліпшення найкращі показники 

економічної та енергетичної ефективності одержано завдяки пасовищному 

використанню.  

Ключові слова: бобові, злакові та бобово-злакові багаторічні 

агрофітоценози, ботанічний і хімічний склад корму, економічна й енергетична 

ефективність, продуктивність, родючість ґрунту, сінокісне, багатоукісне та 

пасовищне використання, строки скошування, удобрення 

 

ABSTRACT 

Karbivska U. M. Productivity improvement of Carpathian natural pastures: 

ecological, biological and agrotechnological bases. Qualifying scientific work on the 

rights of manuscript. 

Dissertation on the obtaining of a doctor of agricultural sciences specialty 

06.01.12 Forage production and meadow management. Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University. Ivano-Frankivsk, 2021.  

This paper presents ecological, biological, phytocenotic and agrotechnical 

features of natural pasture formation depending on species composition, fertilizers and 

rational use on the Carpathian region. Throughout 2008–2019 made an experiment of 

sown and natural plant communities on Precarpathian meadows and arable lands and 

meadows of Carpathian mountain-forest belt. 

Botanical composition, density, height, productivity (t/ha of dry mass), number 

of fodder units (per ha), crude protein amount and exchangeable energy of natural and 

sown legume, cereal, legume-cereal perennial phytocenoses in the Carpathian region 

have been investigated. Organic matter and trace elements content of fodders, pH, 

humus and nutrient content of soil, root mass and symbiotic nitrogen accumulation, 

nitrogen, phosphorus and potassium losses, anti-erosion ability, microflora cellulose 

activity, economical and energetic efficiency and fertilizer application analyzed as 

well. 
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Scientific novelty of experimental results consist on deep insight about 

formation peculiarities of artificial perennial legume, cereal and legume-cereal fodder 

plant communities and managing ways of their stability. Selection principle of grasses 

and grass mixtures were improved. Ecological, biological and phytocenotic direction 

in fodder production and meadow management on the restored natural pastures and 

arable lands is developed. The obtained information will allow to more effective 

biological and soil-climatic potential use of Carpathian region and significantly 

improve the fodder base of livestock and ecological state of environment. 

Formation principles of polytypic precocious sown herbages, green and raw 

material conveyors for different type production of forage grasses improved based on 

obtained data. Meadow use as a hayfield, multiple mowing area and pasture in 

Carpathian mountain-forest belt have been improved and scientifically validated. 

Herbage formation features, yield prognostication and optimal terms of grass 

mowing for obtaining various fodder kinds were investigated. 

Practical value of experiment. Obtained findings make it possible to increase 

pasture productivity moreover on 2-3 times, which is going to provide 5,0–6,5 t/ha and 

2,5–3,4 t/ha of fodder units on Precarpathian and Carpathian lands respectively, 

without violation of ecological balance. Achieving such a level was possible by the 

development of scientifically based, energy saved, environmentally friendly 

technologies of creation and rational used sown high yield legume, cereal and legume-

cereal grass mixtures on Precarpathian degenerated natural pastures and arable lands 

and surface improved meadows of Carpathian mountain-forest belt. 

The right choosing of alkalization components is very important in order to 

obtain stable and high yield sown herbages on Precarpathian meadows and arable 

lands. These components should fit to ecological, biological, phytocentotic and 

agrotechnical features of different perennial grasses species. Natural herbage meadows 

of Carpathian mountain-forest belt requires soil surface improving with an allowance 

for up-to-date data about meadow plant species and its biodiversity, ecological niches, 

etc. 
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Density of legume-cereal plant communities with different species composition 

of legume and cereal components fluctuated on the range of 976–1528 sprouts/m
2
 in 

the Precarpathian conditions. The linear growth was 38–128 cm and proportion of the 

legume component reached 15–69 %. However, perennial grasses with single and 

consistent species had density level on the range of 1440–2726 sprouts/m
2
. The cereal 

proportion was 64–95 %, linear growth on 1-slope and without nitrogen background 

was 31–100 cm. Linear growth, on the first mow with no fertilizers application was 

31–100 cm. Proportion of cereal component was 64–95 %. 

Adding one of perennial legumes (Trifolium pratense, Medicago sativa, Lotus 

corniculatus or Galega orientalis) to the sown cereal grass mixture (without fertilizers) 

caused productivity increase on 1,4–3,3 times: from 3,32–3,71 to 5,25–8,85 t/ha of dry 

mass and from 0,35–0,39 to 0,81–1,38 t/ha of crude protein. The uneven crop 

distribution by the mowing decreased from 45–48 % to 16–44 %. On sod-podzolic 

soils, the most productive was cereal grass mixture with Lotus corniculatus. In the 

same time on dark-gray soils, the best was cereal grass mixture with Trifolium 

pratense. 

Single-species crops of perennial legume grasses in variants without fertilizers 

and with application of P60K60 had productivity in the range of 5,03–6,47 t/ha of dry 

weight, 3,62–4,98 t/ha of fodder units, 0,79–1,08 t/ha of crude protein and 43,3–

58,2 GJ/ha of metabolic energy. These figures in 1,3–2,5 times higher than Bromus 

inermis herbage. 

Different types of cereal perennial grasses and their consistent species (without 

fertilizers) had productivity in the range of 2,53–3,71 t/ha of dry weight, 1,81–

2,67 t/ha of fodder units, 0,27–0,42 t/ha of crude protein and 20,4–30,4 GJ/ha of 

metabolic energy. Quadratic equation describing productivity dependence of Phleum 

pratense, Bromus inermis and Lolium pratense on introduction of nitrogen, 

phosphorus and potassium. Nitrogen had the highest effect on productivity of cereal 

herbage. Lolium perenne, Festuca orientalis, Bromus inermis and Phalaris arundinacea 

were the most productive among cereal grasses. The least productive was Festuca 

rubra. 
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The highest daily dry mass growth (75–206 kg/ha), leaf surface area (30.3–

43.1 thousand m
2
/ha) and clear photosynthesis productivity (1,16–4,78 g/m

2
 per day) 

during the first mow in dominant legume components of leguminous-cereal herbages 

occurred to the ramification and budding stages. In the dominant cereal herbages, this 

process revealed on stooling and heading stages. 

Fodders protein content, mineral composition, nutrient and energic content have 

increased by sowing of perennial legume grasses with cereals. Nitrogen had the most 

effect on chemical composition of cereal herbages. Introduction of N75 increased 

amount of crude protein from 10,8–11,5 to 13,0–13,8 % or in 2,9–3,2 %, and N150 – to 

14,6–16,0 or in 4,2–5.4 %. 

Observed decreasing of crude protein and increasing of crude fiber in the 

dominant herbage components during the first mowing. Legumes between the 

ramification and budding stages lost the share of herbages in the dry mass by 71 % 

(from 95 to 24 %) and the crude protein content in the dry mass from 23,3 % to 9,2 %, 

but increased the crude fiber content from 15,4 to 30,0%. Cereal grasses between 

stooling and beginning of heading stages lost the share of leaves in the dry mass by 

67 % (from 97 to 30 %) and the crude protein content in the dry mass from 26,4 to 

15,9 %, but increased the crude fiber content from 19,4 to 37,1 %. 

Sown cereal, legume and legume-cereal herbage in 0–20 cm layer of soil 

without fertilizers accumulated 5,21–8,86 t/ha of dry root mass with a coefficient of 

productive root action (0,49–1,02) and anti-erosion resistance, expressed by time for 

which the soil monolith was washed away (7,25–10,20 min respectively). 

Perennial legume grasses accumulated 109–217 kg/ha of symbiotic nitrogen, 

including 51–159 kg/ha in the aboveground mass. On sod-podzolic soils, the most 

symbiotic nitrogen accumulated by cereal grass mixture with Lotus corniculatus and 

on the dark gray soil by cereal grass mixture with Medicago sativa. 

Under meadow grasses, 0–20 cm layer of soil had, cellulose activity during 

monthly exposure was 11–18 %. Nutrient consumption with yield of legume, cereal 

and legume-cereals perennial grasses was 56–224 kg/ha of nitrogen, 13–38 kg/ha of 

phosphorus and 85–223 kg/ha of potassium. Nitrogen balance in all legume and 
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legume-cereal grasses (without fertilizer application) was positive due to the 

accumulation of symbiotic nitrogen, potassium – negative, phosphorus – positive in 

the variants of phosphorus fertilizers application. 

Application of surface improvement complex of cereal and motley grasses, with 

a share of up to 28 % of low-value fodder, low-yielding (within 1,39–2,15 t/ha of dry 

mass or 1,14–1,46 t/ha of fodder units) on inundation and slope meadow lands of 

Carpathian mountain-forest belt, improved their species composition, productivity and 

fodder chemical composition. In haymaking mode, the highest productivity of fodder 

units per/ha on mountain meadows was provided by sowing mixture of cereal grasses 

and application of N60P30K60 (2,86–3,34 t/ha), during the multiple mowing by sowing 

of Trifolium repens and P30K60 use (3,04–3,41 t/ha). 

Application of N60P30K60, 15 t/ha of manure and additional sowing to cereal 

grasses Trifolium repens for the multiple mowing positively effects on chemical 

composition of fodders from mountain meadows. P30K60 increasing crude protein 

content and decreasing of non-protein nitrogen compounds. The content of crude 

protein, feed units, metabolic energy, supply of fodder unit with digested protein and 

dry feed in vitro increased by the multiple mowing use of mountain meadows 

compared to haymaking use. The content of crude fiber and non-protein nitrogen 

compounds decreased. 

Perennial legume and legume-cereal grooving without application of mineral 

fertilizers in Precarpathian conditions provide 11,1–21,9 thousand uah/ha of net profit 

or 151–210 % of profitability. One tonne of fodder units cost 1,6–2,0 thousand 

hryvnias. Lotus corniculatus cultivation in single-species and compatible crops 

provide the best indicators of economic and energy efficiency on sod-podzolic soils 

with three years of use. On dark gray soils, the best economic efficiency achieved by 

cultivation of cereal grass and Medicago sativa. Among perennial grasses with 

different fertilizer rates, on average for the first three years the best indicators of 

economic efficiency provided by Lolium perenne, and the worst – Festuca rubra. 

Surface improvement of degenerate meadows in Carpathian mountain-forest 

belt (application of 15 t/ha of manure and N60P30K60 and sowing of perennial grasses) 
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causing profit increasing and return on energy costs (except P30K60). During 

haymaking use the highest net profit obtained from the application of N60P30K60 + 

additional sowing of cereals, and for the multiple mowing and pasture use applying of 

P30K60 + additional sowing of Trifolium repens. The best indicators of economic and 

energic efficiency obtained during the pasture use. 

Key words: cereal, legume, legume-cereal, plant communities, botanical and 

chemical fodder compound, energetic and economic efficiency, productivity, soil 

fertility, hayfield, multiple mowing, pasture, mow term, fertilizers 
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                                               ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливим резервом у забезпеченні тдостатньою 

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 
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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 

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 
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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;  
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– 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 

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 



30 

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 

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;  



31 

– 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;   
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– 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. 

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 
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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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ  

ФІТОЦЕНОЗІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ (огляд літератури) 

 

1.1 Сучасний стан та історичні аспекти вивчення природних кормових 

угідь 

Луківництво – це галузь кормовиробництва, що займається покращенням 

природних і створенням сіяних травостоїв та їх сінокісним або пасовищним 

використанням на природних кормових угіддях. Проте, в Україні цій галузі 

надто мало приділяється уваги, а це невикористаний резерв найдешевших 

трав’яних кормів і локомотив тваринництва, про що свідчить досвід економічно 

розвинених країн [1, 2, 3]. 

Природні кормові або лучні угіддя в Україні займають близько 6,6 млн. га 

або 17 % від площі сільгоспугідь, а з перелогами – 10 млн. га. Вони дуже 

різноманітні як за рослинним, так і ґрунтовим покривом [1]. У багатьох країнах 

вони становлять понад половину території і на них виробляється основна 

частина грубих кормів. Розораність сільськогосподарських угідь в Україні 

налічує 78,84 %, тоді як у Німечинні – 32 %, у США – 20 %, у Англії – 18,5 %. 

Частина пасовищ у нас нараховує 13,19 %. (рис.1.1) (рілля – 78,84 %, багаторічні 

насадження – 2,21 %, сіножаті – 5,76 %, пасовища – 13,19 %) [1]. 

 

Рис.1.1.Структура сільськогосподарських угідь України, % 
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За А. М. Дмитрієвим, луками називаються ділянки земної суші, зайняті 

багаторічною мезофітною трав’янистою рослинністю, яка утворює трав’яний 

покрив або травостій, а пасовища – ділянки, травостій яких використовується 

шляхом випасання (стравлювання) тварин.  

На сучасному етапі розвитку кормовиробництва в загальному балансі 

виробництва кормів частка кормів сіножатей та пасовищ залишається низькою і 

становить близько 5–7 %. Це пояснюється тим, що значні площі природних 

кормових угідь знаходяться в незадовільному стані й мають дуже низьку 

продуктивність. Заходи щодо поліпшення природних кормових угідь 

поверхневим та докорінним способом майже не проводяться, не створюються 

сіяні культурні пасовища [5].  

За рельєфом, ґрунтами, складом флори й господарським використанням 

природні кормові угіддя Івано-Франківщини відзначаються значною 

розмаїтістю. Вони поширені по всій території області в різних районах, умови  

середовища яких зумовлюють формування певного типу лук, їх сезонний 

розвиток, динаміку нагромадження фітомаси, що, у свою чергу, потребує 

відповідних заходів щодо їх використання та поліпшення.  

За даними управління сільського господарства, загальна площа пасовищ 

області становить 128,61 тис. га.  В окремих адміністративних районах площа їх 

коливається в межах від 5,73 до 18,91 тис. га. Найменші площі пасовищ у 

Городенківському, Рогатинському, Галицькому, Тисменицькому районах, 

територія яких дуже розорана, а площа ріллі досягає 70-80 % 

сільськогосподарських угідь. Найбільші площі пасовищ у Коломийському, 

Рожнятівському, Долинському, Верховинському  районах – 9,97 і 18,91 тис. га. 

Великі площі пасовищ сконцентровані в гірських та передгірських районах 

області, де головним напрямком сільського господарства є тваринництво 

(Додаток А). 

Гірські угіддя в Карпатах сягають 278 тис. га, з них гірських пасовищ – 

138 тис. га. Гірським природним кормовим угіддям притаманна значна 

розчленованість рельєфу, наявність ерозійних процесів, строкатість умов 
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зростання. Тут переважають мезофіти та близькі до них групи: мезоксерофіти, 

гігромезофіти, галомезофіти. Провідна роль  у формуванні травостоїв природних 

кормових угідь належить злаковим рослинам, на які припадає 25 % всієї 

рослинної маси, причому вони представлені багаторічними травами. Частка 

однорічних трав у травостоях сіножатей і пасовищ не більше 10–14 % рослинної 

маси [5]. 

Створення міцної кормової бази було й залишається одним із основних 

заходів для розвитку тваринництва, у чому значну роль відірають природні луки 

та пасовища. Проте, до 1930-х років в Україні луківництву приділялося надто 

мало уваги, а це невикористаний резерв найдешевших трав’яних кормів і 

локомотив тваринництва, про що свідчить досвід економічно розвинених країн. 

Провідне місце у формуванні травостоїв природних кормових угідь в 

Карпатському регіоні належить багаторічним злаковим травам, на які припадає 

25 % всієї рослинної маси. Частка однорічних трав у травостоях сіножатей і 

пасовищ не більше 10–14 % [4]. 

У 1932–1934 рр. Наркомземом УРСР, Інститутом ботаніки АН УРСР, 

Українськими науково-дослідними інститутами рослинництва, ґрунтознавства, 

кафедрами ботаніки вузів здійснено геоботанічне й ґрунтове обстеження 

природних кормових угідь у різних зонах України. 

На початку 1940-х років велика робота проводилася Всесоюзним науково-

дослідним інститутом кормів з інвентаризації природних сіножатей та пасовищ, 

зокрема Карпатського регіону. Матеріали були використані для розробки заходів 

щодо поліпшення кормових угідь, які впроваджували у своїй діяльності  

Чернівецька (1940), Закарпатська (1946) обласні державні та зональна Гірсько-

Карпатська сільськогосподарські дослідні станції. У зміцненні кормової бази в 

цей період велику роль відіграло освоєння зеленого конвеєра в господарствах і 

широке поширення польового травосіяння. Проте найбільшого розвитку наукове 

луківництво набуло з 1951 р., коли у Львові створено Інститут агробіології АН 

УРСР, а в 1956 р. – Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва 

західного регіону УРСР. Учені С. В. Бегей, В. Д. Горб, В. С. Добрянський, 
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Г. С. Кияк, Г. В. Козій, О. І. Мацьків, З. М. Павлик, О. М. Фаворов та інші 

вивчали рослинні ресурси Карпат і Передкарпаття, розробляли технології 

поліпшення природних кормових угідь, створення та використання культурних 

сіножатей і пасовищ, насінництва й селекції лукопасовищних трав. Упродовж 

1960–1966 рр. кандидатом с.-г. наук С. В. Бегеєм та старшими науковими 

співробітниками В. М. Кухарем, В. К. Онищуком та М. М. Радчуком проведено 

досліди зі створення культурних пасовищ на природних кормових угіддях, 

визначено ефективність застосування мінеральних добрив на урожайність та 

якість корму [6, 7, 8, 9, 10]. 

У 1950–1970-х рр. природні луки українських Карпат стали об’єктом 

дослідження Д. Я. Афанасьєва, М. І. Бедея, Г. І. Білика, Є. М. Брадіс, 

В. О. Грабара, О. О. Зап’ятової, К. А. Малиновського, С. С. Фодора, 

П. Д. Ярошенка та інших. Їхні праці присвячені вивченню формацій різних типів 

рослинності, методів охорони та покращення угруповань, підвищення 

продуктивності гірських сіножатей і пасовищ. Зокрема Д. Я. Афанасьєв 

студіював післялісові луки, Г. В. Козій та С. М. Стойко – рослинність лісів, 

полонин, зв’язок з геоморфологічною будовою, К. А. Малиновський – 

біловусові пасовища, М. І. Бедей – асоціації костричників [6]. 

У 1976–1980 рр. учені Д. Г. Дуда та Н. І. Бобильова здійснили комплексні 

дослідження в системі «ґрунт-рослина-тварина», у результаті яких встановлено 

вплив мінеральних добрив на продуктивність лучних травостоїв, зміну 

родючості ґрунту, екологічну безпеку. 

Під керівництвом професора Я. І. Мащака в 1980–1990 рр. була 

розроблена технологія відновлення вироджених травостоїв шляхом прямого 

всівання трав у дернину за допомогою спеціального агрегату. Стрічкове всівання 

трав без обробітку ґрунту й застосування гербіцидів є перспективним 

протиерозійним заходом на схилових природних кормових угіддях. Також 

дослідження лабораторії луківництва були спрямовані на підбір найбільш 

продуктивних злакових і бобово-злакових трав для пасовищного й сінокісного 
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використання, вивчення екологічних аспектів використання мінеральних 

добрив. 

Науковцями гірсько-Карпатської зональної СГДС В. С. Ющаком та 

Я. І. Нагорним обґрунтовано оптимальні дози азотних добрив на злаковому 

травостої, з'ясовано види і сорти багаторічних трав для багатоукісного 

використання. Дослідженнями встановлено, що на пасовищах найбільш 

ефективним є роздрібне внесення азотних добрив у чотири строки, на сіяних 

сіножатях – у два прийоми. Найвищу урожайність за такої технології 

забезпечили злакові трави. 

Упродовж 1940–1990 рр. у комплекс науково-дослідних фундаментальних 

робіт Чернівецької обласної ДСГДС входили розробка та впровадження заходів 

зі створення, використання й догляду за гірськими культурними пасовищами й 

луками. Установлено високу ефективність використання лядвенцю рогатого на 

луках як у чистому вигляді, так і в травосумішках і при всіванні його в 

старосіяний злаковий травостій. 

Шляхи покращення продуктивності сіяних лук та природних кормових 

угідь в гірсько-лісовому поясі Карпат вивчали А. Г. Дзюбайло, Г. М. Моспан, 

С. С. Чепур. Особливо позитивні наслідки зафіксовано після внесення 

мінеральних та органічних добрив [6]. 

Зональні дослідження проводяться також і в навчальних закладах 

аграрного спрямування. З’ясовано, що нині в Карпатському регіоні, де 

збереглося близько 1 млн. га природних кормових угідь, невідкладною 

проблемою є інтенсифікація луківництва, адже, сьогоднішня ситуація у 

виробництві кормів віддзеркалює стан галузі тваринництва загалом. 

Таким чином, дослідження розвитку наукового луківництва в історичному 

аспекті дадуть можливість не тільки відновити й покращити стан природних 

угідь в Карпатському регіоні, а й визначити перспективні напрями вивчення, 

запобігти повторенню помилок минулого. 
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1.2 Природоохоронна роль лучних фітоценозів в агроландшафтах  

З перших років виникнення землеробства існує тісний зв'язок 

біогеоценозів поля і біогідроценозів, між якими в перехідній зоні знаходяться 

лучні, болотні й лісові біогеоценози. Лучні угіддя в агроландшафті 

розглядаються нами як своєрідні складні цілісні саморегулювані термодинамічні 

відкриті екологічні системи – біогеоценози, у яких усі компоненти абіотичні 

(ґрунт та підґрунтя) і біотичні (фітоценоз, зооценоз і мікробоценоз) утворюють 

взаємопроникну внутрішньосуперечливу єдність і тісно взаємодіють між собою 

[11, 12, 13, 14]. Основним постачальником енергії лучних біогеоценозів є 

фітоценози. 

Лучні екосистеми – це своєрідні екотони, які перебуваючи в ерозійно 

найнебезпечнішій зоні, відіграють значну природоохоронну роль своєрідних 

біофільтрів, що затримують поверхневий стік, і завдяки акумулювальній 

здатності виконують роль буфера. Їх фітоценози навіть на крутих схилах 

оберігають ґрунти від ерозії та разом з лісами та чагарниками захищають береги 

річок від замулення й забруднення [15, 16, 17, 18, 19, 20, 14], є складовими 

елементами відтворення річкової іхтіофауни [21].  

Лучні екосистеми порівняно з польовими агрофітоценозами значно більше 

залучають у біологічний кругообіг мінеральних та органічних речовин і надійно 

утримують їх у кругообігу, таким чином не допускаючи виходу їх за межі цих 

екосистем [22, 23, 24]. Завдяки щільному травостою становлять собою, надійну 

перепону для поверхневої міграції мулистих часточок ґрунту і агрохімікатів з 

орних земель, яка часто виникає під час злив [24, 12 ].  

Рослинний покрив лучних угідь значно поліпшує ґрунт. У результаті 

накопичення кореневих залишків та збільшення кількості дощових черв'яків у 

ґрунті підвищується вміст гумусу і його біологічна активність, поліпшується 

структура та запобігання ерозії [17]. Зона розміщення лук є відносно екологічно 

чистою територією, де майже повністю за умови догляду за ними виключається 

застосування хімічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб. Тому їх 

розміщення поблизу населених пунктів сприяє поліпшенню екологічних умов 
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проживання людей, а поблизу тваринницьких ферм зменшує витрати на 

експлуатацію цих угідь [24].  

Щодо водних екосистем, стан яких є індикатором екологічного 

благополуччя в басейні річок, то лучні біогеоценози очищають весняний стік під 

час повені, захищають русло й регулюють рівень води в річці. У період повені 

лучна заплава приймає на себе з річкового русла мул і донні відкладення, 

інтенсивно їх переробляє, формує врожай біомаси, здійснюючи енергетичний 

обмін між річкою й заплавою [24].  

Віками складена система землеробства базувалася на збереженні лучних 

угідь, черезсмужжя, які обмежували енергію потоків та виникнення інтенсивних 

ерозійних процесів, забезпечували очищення поверхневого стоку та переведення 

його в ґрунтовий [25]. Безсистемне поступове розорювання лучних угідь для 

вирощування інтенсивних просапних культур призвело до виникнення в Україні 

умов для розвитку ерозії ґрунтів, збільшення поверхнево-схилового стоку, 

забрудненого продуктами змиву ґрунту й агрохімікатами. Така тривала 

господарська діяльність завдала значної шкоди орному клину, так деградовано 

28 % орних земель, а в деяких басейнах малих річок – 60–70 %, замулилось 

більше 50 % малих річок та четверта частина інших водойм, що спричиняє 

повторне підтоплення та заболочування заплавних лучних угідь. Усе це в 

поєднанні з постійним тиском засобів хімізації призводить до забруднення 

водних джерел, зокрема питної води, що негативно позначається на здоров'ї 

людини [25].  

На стан лучних екосистем, основою автотрофного блоку яких є мезофітна 

рослинність, значний вплив має обводненість території, а саме – наявність боліт. 

У західному регіоні України вона найсприятливіша там, де випадає найбільше 

опадів. У зв'язку зі сприятливими гідрологічними особливостями в процесі 

еволюції на лучних угіддях сформувалися переважно рослинні угруповання з 

домінуванням цінних мезофітних кормових рослин. Однак через 

необґрунтоване, майже повсюдне осушення боліт, які є природним резервуаром 

води, не тільки різко погіршилась обводненість всієї території України, а й 
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істотно знизилась зволоженість кореневмісного шару ґрунту, і зокрема на 

лучних угіддях, які безпосередньо прилягають до боліт, що на 20–30 % знижує 

їх продуктивність [26]. Таким чином, прогноз впливу меліорації на ґрунтовий 

покрив регіону та багато числені свідчать про певну аридизацію ландшафтів 

регіону загалом, що несприятливо впливає на умови росту рослин у лучних 

фітоценозах [27, 28]. Зокрема, відбувається трансформація рослинного покриву 

в напрямку його ксерофітизації, що приводить до зникнення цінних видів трав 

гігрофітного ряду [29, 30, 31].   

Лучні екосистеми відіграють значну позитивну роль в агроландшафті 

лише тоді, коли в них не порушений баланс акумулятивно деструктивних 

процесів, а біологічний кругообіг речовин та енергії добре збалансований [13, 

20, 14, 23, 33, 34, 35]. Насправді лучні угіддя в Україні, перебуваючи в 

недалекому минулому під впливом інтенсивного, до того ж часто 

нераціонального використання з порушенням інших агротехнічних вимог, дуже 

деградовані, малопродуктивні й тому не завжди відповідають своїм потенційним 

природоохоронним і кормовиробничим можливостям [13, 20, 33, 34, 35]. 

Тривале надмірне безсистемне пасовищне використання травостою худобою, що 

широко поширене в цьому регіоні, може призводити не тільки до вищеназваних 

негативних явищ, а й до порушення лучних екосистем загалом. Дуже 

деградованими є луки басейнів більшості малих річок Західного регіону. 

Зменшенню зазначених порушень, значною мірою, сприяє відпрацювання таких 

технологічних прийомів, які підвищували б не тільки кормовиробничу, а й 

природоохоронну роль лучних екосистем у агроландшафті.  

Виходячи з екологічного мінімуму, в основу якого покладено необхідність 

збільшення площі природних кормових угідь і проведення залуження захисних 

зон уздовж річок та інших водоймищ, а також ерозійно небезпечних схилів, 

30 % наявної залуженості (наявність площі природних кормових угідь) території 

Європи [36] ряд авторитетних екологів [37, 38] вважають оптимумом і для 

України. Таким чином, прийнявши оптимальне значення залуження рівним 30 % 

і допустиме співвідношення непорушених і порушених територій як 50:50 % з 
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урахуванням 20 % залісення, площа лук Карпатського регіону становить близько 

1,0 млн. га або 35 % від  площі сільськогосподарських угідь, що відповідає 

екологічному оптимуму.  

Критичність становища ускладнюється погіршенням обводненості 

територій у зв’язку з глобальним потеплінням клімату, що привело до 

виникнення проблем із якістю води.  

Екологічна роль лучних екосистем в агроландшафті ще недостатньо 

вивчена, зокрема не відпрацьоване поняття ємкості, яке є одним з 

фундаментальних. Воно відображає вбірну здатність їх, як і інших систем, під 

дією антропогенних і природних факторів. У науковій літературі трапляються 

різні трактування  поняття "ємкість" [38, 39, 40, 41, 42]: екологічна, буферна, 

прийомна, фізична, біологічна. Кургак В. Г. [13]  вважає, що найбільш вдалими, 

із фундаментальних і прикладних значеннь в луківництві, є «екологічна і 

буферна ємкості».  

Екологічна ємкість являє собою максимальну кількість енергії і речовини, 

яке залучається екосистемою в кругообіг за одиницю часу без істотного 

порушення її структури й функціонування. Р. Рафлекс [39] визначає ємкість як 

розмір популяції, чисельність якої забезпечується ресурсами середовища. 

І. Г. Емельянов, В. І. Лаврик та ін. [41] характеризують її як кількість енергії у 

вигляді ресурсів біома, що реалізується як екологічні ніші. 

Буферна ємкість по відношенню до речовин та енергії, що надходять 

переважно з поля, включає в себе як косну (неживу) речовину – іонообмінні 

процеси в ґрунті і нейтралізацію атмосферних опадів та поверхневих стоків, так 

і живу, яка визначає поглинаючу до цих речовин і енергії потужність лучних 

екосистем. Вона значною мірою залежить від здатності ґрунту поглинати 

(затримувати) мінеральні й органічні речовини, мікроорганізми й суспензії 

(поглинальна здатність) та протистояти зміні реакції ґрунтового розчину 

(буферність ґрунту). Органо-мінеральний комплекс лучних біогеоценозів щодо 

водних джерел є могутнім зовнішнім буфером. Від нього залежить якість 

поверхневого стоку, 60 % якого надходить з площі водозбору в водоймища [43]. 
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Він визначається поглинальною та обмінною потужністю ґрунту й масою 

синтезованої органічної речовини. Таким чином, буферна ємкість – це захисна 

здатність ґрунтів протистояти ерозії та водних джерел – забрудненню лучними 

екосистемами, що визначається кількістю речовини й енергії, яку система може 

нейтралізувати і розсіяти без порушення її структури та біопродуктивності.  

Якщо враховувати оцінку Ю. Одума [1975] якості ландшафту, згідно з 

якою система обезцінюється і деградує, коли порушення екологічних зв'язків 

перевищує  40 % та умовний оптимум співвідношення порушених (розораних) і 

непорушених, зайнятих луками й лісами територій 50х50 %, тобто розораність 

території перевищує 50 %, а залуженість менше 30 %, то фактичний стан із 

забезпеченням буферної ємкості  в Карпатському регіоні є  сприятливим. Його 

територію можна вважати умовно порушеною, бо надмірна розорюваність 

лучних угідь трохи компенсується більшою площею лісів.  

Таким чином, поняття екологічна й буферна ємкість характеризують різні 

аспекти функціонування лучних екосистем і доповнюють одне одного. Буферна 

ємкість визначає ступінь захищеності насамперед водних екосистем від 

замулення і забруднення та ґрунту від ерозії внаслідок зовнішнього впливу 

(природних і антропогенних факторів, що відбуваються на прилеглих елементах 

агроландшафту); екологічна – масу речовини й енергії, яке залучається 

екосистемою в кругообіг. Буферна ємкість функціонує в органо-мінеральному 

комплексі біогеоценозу лук, екологічна – у живій речовині (біоценозі) лучних 

екосистем. Буферна ємкість обумовлена обмінною та сорбційною ємкістю 

ґрунтів, карбонатно-кальцієвою буферністю, поглинальною потужністю 

органічного комплексу лучного біоценозу, екологічна – пластичністю 

екосистеми і різномаїттям видів живих організмів, спроможністю до синтезу 

органічної маси, яке лімітується елементами косного середовища. Буферна 

ємкість характеризується реакцією ґрунтового розчину, кількістю гумусу та 

біогенних речовин тощо, екологічна – продуктивністю екосистеми, 

різноманітністю видів живих організмів на всіх трофічних рівнях, фотосинтезом. 

Буферна ємкість поліпшується раціональним функціонуванням лучних 
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екосистем та їх площею в агроландшафті, екологічна – заповненням екологічних 

ніш, уведенням нових видів рослин і поліпшенням умов для їх функціонування.  

Теоретичне обґрунтування зовнішньої буферної і тісно пов'язаної з нею 

екологічної ємкості лучних екосистем може бути використано з метою 

підвищення їх природоохоронної ролі шляхом їх окультурення та збільшення 

питомої ваги в агроландшафті. Однак для вирішення цього завдання необхідно 

провести поглиблені екологічні дослідження та простежити баланс 

енергопотоків не лише в біогеохімічному, але й в потужнішому 

агробіогеохімічному циклах міграції біогенних елементів, порушення яких 

призводить до погіршення стабільності агроландшафтів, зокрема й лучних 

екосистем.  

Лучним екосистемам у ній відводиться в основному природоохоронне 

значення, водночас вони також повинні інтенсифікуватись і виконувати значну 

кормовиробничу роль. З підвищенням продуктивності рослинних угруповань 

лучних угідь, наприклад, шляхом внесення добрив та застосування інших 

агротехнічних заходів, зростає їх екологічна й тісно пов'язана з нею зовнішня 

буферна ємкість, що підвищує захисну функцію лучних екосистем в 

агроландшафті [44, 45, 46, 15, 17]. Тривале (протягом шести років) використання 

повного мінерального удобрення на сіяному злаковому травостої порівняно з 

внесенням лише фосфорно-калійних туків сприяло в розрахунку на 1 га не 

тільки збільшенню накопичення в 1,2 кореневої і в 1,7–2,1 раза сухої речовини 

надземної біомаси, а й зростанню стійкості ґрунту до розмиву на 20–37 %.  

Гармонійно лучні екосистеми будуть функціонувати в агроландшафті 

лише тоді, коли вони одночасно  повною мірою виконують як кормовиробничу, 

так і природоохоронну роль. Не випадково в кормовому балансі країн Європи з 

розвиненим луківництвом корми з лучних угідь становлять не менше 40 %, 

зокрема в країнах ЄЕС – 43 %, у Східній Європі (без країн колишнього 

Радянського Союзу) – 31 %, у Північній Америці – 44 %, в Австралії і Новій 

Зеландії – 82 % [47, 48]. На лучних угіддях України виробляють до 12 млн. т. 

кормів, що дорівнює лише 10 % від загального їх виробництва.  
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1.3 Наукові основи формування лучних фітоценозів 

Наукові основи формування високопродуктивних сіяних лучних 

травостоїв забезпечує науково обґрунтований підхід до розробки й застосування 

на практиці ефективних прийомів їх створення та раціонального використання. 

Лучні фітоценози відіграють значну роль у зміцненні кормової бази 

тваринництва, зокрема вони забезпечують велику частку потреби в кормах для 

сільськогосподарських жуйних тварин як у вигляді зелених кормів з пасовищ та 

сіна із сіножатей, так і у формі силосу та сінажу [49, 50, 51, 52, 53]. 

Сіяні луки, як і природні, є складною цілісною системою, у якій живі 

(рослини, тварини, мікроорганізми), і неживі (грунт, ґрунтові води та ін.) 

компоненти тісно пов'язані між собою обмінними процесами речовини і потоків 

енергії. Закономірності,  характерні для природних луків, є основою існування 

сіяних луків [54]. Однак їх рослинний компонент не завжди відповідає 

екологічним умовам місцезростання, унаслідок чого він значно змінюється, 

особливо на початкових стадіях розвитку. Створений сіяний травостій сумішшю 

видів, не характерних для цих екологічних умов, як і мікрофлора після 

польового періоду використання. Тому потрібен час, щоб травостій, мікрофлора 

та грунт знову досягли стану рівноваги, яка характерна для природних луків 

[55]. 

Процес трансформації сіяних луків у напрямку наближення їх до 

природних, залежно від набору і ступеня відповідності висіяних трав умовам 

місцезростання й рівню агротехніки, може протікати стрімко, коли зміни 

рослинних угруповань, зниження їх продуктивності має швидкий і руйнівний 

характер у зв'язку з невідповідністю висіяних культур певним екологічним 

умовам, абож відбувається повільно за умови тривалого збереження високої 

продуктивності, що відбувається за відповідності сіяних компонентів умовам 

місцезростання, які характеризуються широким екологічним об’ємом. Тому 

сіяні ценози можуть повністю, частково, або зовсім не відповідати 

господарському призначенню. Агромеліоративні й агротехнічні прийоми 
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(удобрення, зрошення, система використання тощо) здатні істотно впливати на 

адаптивність рослин і їх господарські показники. 

Залежно від екологічних умов, ступеня відповідності їм лучних трав, рівня 

агротехніки, видового складу сіяні луки можуть бути короткотерміновими (до 5 

років) [56, 57, 58], середньодовгорічними (6–8 років) [59] і довгорічними, які 

продуктивно використовуються більше п'яти років [56] і 7–8 років [60, 61, 58]. 

Короткотермінові сіяні луки створюють переважно на основі бобово-злакових і 

довгорічні – злакових травостоїв. Про основні напрямки створення штучних 

ценозів мова буде йти в наступних розділах. 

Однією з основних умов створення на сіножатях і пасовищах та інших 

угіддях високопродуктивних сіяних травостоїв – найважливіших енергетичних 

компонентів лучних біогеоценозів (екосистем) є правильний добір трав і 

травосумішок відповідно до біологічних особливостей компонентів, екологічних 

та агротехнічних факторів. 

Проведені дослідження свідчать про перевагу змішаних посівів 

(травосумішок) перед посівами багаторічних трав у чистому виді. За умови  

вдалого добору компонентів, з урахуванням еколого-біологічних, ценотичних і 

агротехнічних принципів травосумішки дають вищі й стійкіші за роками урожаї, 

ніж одновидові посіви [61, 62, 63, 64, 65]. Це зумовлено [66, 67] тим, що в 

сумісних посівах трави повніше використовують гіпероб’єм екологічних ніш 

підземний і надземний простір й життєво необхідні абіотичні фактори 

середовища (вологу, поживні речовини, сонячну енергію, вуглекислоту). 

Різна тривалість життя у великому біологічному циклі, різниця в 

максимумах урожайності за роками та взаємозаміна багаторічних трав на різних 

етапах дає можливість створити сіяні лучні сумісні посіви, найповніше 

пристосовані до несприятливих погодних та ґрунтових умов місцезростання 

[59]. Сумісні посіви трав завдяки більшій екологічній і буферній ємкостям 

ефективнше  впливають на закріплювальну дію ґрунту і тому надійніше 

захищають його від ерозії та дефляції, особливо на  схилах і в заплавах річок [15, 

16, 68], сприяють утворенню більшої кількості гумусу і водостійких агрегатів у 
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ґрунті [69, 70, 71], забезпечують одержання корму кращої якості [72, 73, 65] 

порівняно з одновидовими посівами. Однак слід мати на увазі, що майже завжди 

можна підібрати вид, для якого ті або інші абіотичні умови середовища 

(звичайно в межах його географічного ареалу) знаходяться в оптимумі [74, 75]. 

Тому в таких умовах за урожайністю ці види трав у чистому посіві не 

поступаються або навіть переважають травосумішку. Таку перевагу вони мають 

зазвичай в умовах середнього та високого агрофону. 

У першій четверті ХХ століття, коли ще панували організмові уявлення, 

згідно з якими фітоценози розглядались як більш-менш чітко обмежені в 

просторі угруповання, що утворились еволюційно, як сукупність видів одного 

організму, тобто коли еколого-біологічні особливості багаторічних трав були 

вивчені ще недостатньо, в умовах екстенсивного ведення лукопасовищного 

господарства перевагу надавали складним травосумішкам з включенням 10–15 

видів із нормою висіву насіння 60–80 кг/га [76, 77, 78, 79]. 

Вважалось, що зі збільшенням компонентів травосумішок підвищується 

стійкість угруповання незалежно від погодних факторів, навіть в екологічних 

умовах, які не повністю відповідають потребі трав, висіяним в чистому виді. 

Наступними дослідженнями [77, 78] було встановлено, що в сіяних 

угрупованнях, які формуються з багатокомпонентних сумішок, уже з перших 

років основну роль відіграють 2–3 найбільш пристосованих до певних 

екологічних умов види  й травосумішки з 4–5 вдало підібраних компонентів за 

продуктивністю не поступаються складним сумішкам, що значно скорочує 

затрати насіння, спрощує ведення товарного насінництва. Зменшення кількості 

компонентів у травосумішках стало можливим унаслідок повнішого вивчення 

біологічних і, зокрема, фітоценотичних особливостей трав, їх вимог до 

абіотичних умов середовища, появи нової парадигми про рослинні угруповання, 

де вони розглядаються як безперервне явище, що називається контініумом 

(рослинні угруповання поступово переходять одне в інше), а також наявності 

високоякісного насіння та підвищення загальної культури землеробства. На 
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основі експериментальних досліджень були сформульовані теоретичні 

положення, основні принципи складання травосумішок.  

Так, І. С. Травін [78] вважав, що основні агробіологічні особливості видів і 

сортів, характерні для чистих посівів, у тих же агроекологічних умовах 

зберігаються і в травосумішках. Однак у цьому положенні не достатньо 

враховувався взаємовплив одних компонентів на інші, який визначається не 

тільки абіотичними умовами середовища, системою удобрення, догляду та 

використання, а й ценотичними особливостями, що відображають поведінку 

компонентів у сіяних фітоценозах [78, 80, 81, 82, 83]. 

Е. Клап [54] з цього приводу приводить декілька емпіричних положень, які 

зводяться до наступного: 1) недовговічні види зазвичай відрізняються раннім і 

швидким ростом, схильні пригнічувати довговічні види, що ростуть повільно й 

пізніше після себе залишають зріджені травостої, які швидко заростають 

бур'янами; 2) верхові злаки схильні пригнічувати низові та створювати нещільні 

травостої; 3) зі зменшенням кількості укосів і збільшенням висоти відчуження та 

за умови поліпшення стимулювання високорослих видів шляхом внесення 

азотних добрив усі низькорослі види витісняються інтенсивніше. Ці емпіричні 

висновки підтвердилися пізнішими експериментальними дослідженнями. 

Верхові трави, зокрема грястиця збірна, стоколос безостий, а в сприятливих 

едафічних умовах у межах ареалу й тимофіївка лучна, а також деякі інші трави 

можуть домінувати в травостоях, пригнічуючи низові трави, звичайно за 

укісного режиму при сприятливому забезпеченні азотом набагато більше 

звичайних строків використання [54, 84, 85, 86, 87, 33]. Було встановлено, що 

екологічний оптимум азотного живлення верхових трав знаходиться на вищому 

рівні, ніж у злаків. За умови послаблення азотного живлення кількість верхових 

злаків зменшується і підвищується кількість низових. Тому в цих умовах, коли 

низові злаки не передбачені в травосумішках, замість верхових злаків, що 

випадають із травостоїв, з’являються малоцінні в кормовому відношенні трави, і 

таким чином сіяний травостій знецінюється. На цій основі С. П. Смілов [87] 

візначив, що під час створення сіяних сінокосів і особливо пасовищ доцільно в 
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травосумішки разом з верховими включати й низові злаки, які повинні 

відігравати роль буфера, який захищає сіяні травостої від появи небажаних 

дикорослих трав і різнотрав’я та сприяти зміцненню дернини й збереженню 

високої якості корму. Тому низові злакові трави часто рекомендують включати 

до складу травостоїв переважно пасовищного використання [87, 88, 89, 90, 91]. 

Однак включення їх повинно бути обґрунтоване екологічними факторами. 

Інші автори [92, 68] не рекомендують включати в травосумішки під час 

створення сіяних сіножатей і навіть пасовищ такі низові злаки, як тонконіг 

лучний, кострицю червону. Це пояснюється тим, що у процесі створення 

травостоїв три-, чотирирічного користування ці злаки не встигають розростись, а 

на довгорічних луках вони з'являються за рахунок насіння, яке є в ґрунті. Тому у 

вищеназваних умовах травосумішки повинні складатись із верхових злаків і 

бобових трав. 

Дослідженнями А. В. Боговіна [74, 88], І. П. Мініної [58, 92] установлена 

чітка залежність кількісного складу травосумішок від абіотичних умов 

середовища. Доказано, що в сприятливих умовах із широким гіпероб’ємом 

екологічних ніш, де абіотичні фактори не є лімітуючими (луки з нормальним 

зволоженням і родючими ґрунтами), урожайніші травосумішки з 5–7 видів 

верхових нещільнокущових та кореневищних злаків і бобових трав. У таких 

травосумішках завдяки більшій повночленності та взаємозамінності 

недовговічних урожайних видів довговічнішими повніше використовуються 

абіотичні фактори середовища, підвищується стійкість сіяних травостоїв до 

проникнення дикорослих малоцінних видів. Навпаки в несприятливих умовах 

(еродовані схили з бідними сухими та луки із засоленими або кислими грунтами, 

місця з надмірним зволоженням) урожайніші прості травосумішки або навіть 

один якийсь вид, найбільш пристосований до цих умов. Однак продуктивне 

довголіття, цих травостоїв у більшості випадків не перевищує 3–4 років [74, 88, 

58, 92]. 
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Таким чином, від складу травосумішок значною мірою залежить не тільки 

продуктивність сіножатей і пасовищ, їх довголіття, але й видовий склад 

травостою, його стійкість до проникнення дикорослих видів, якість корму. 

Узагальнивши проведені дослідження, І. П. Мініна [58] і Б. М. Міркіна 

[102], які зазначають, що еколого-біологічні основи створення догляду й 

раціонального використання цільових травосумішок базуються на вченні про 

рослинні угруповання. Основним принципом під час добору видів і сортів для 

злакових чи бобово-злакових травосумішок є відповідність компонентів 

комплексу фізичних (абіотичних) умов середовища (рівню зволоження, 

кліматичним і ґрунтовим умовам), конкурентним властивостям ценопопуляцій 

видів. Елементи, з яких складається певне лучне угруповання, повинні 

характеризуватися приблизно однаковим стратегічним типом виживання, а 

також знаходитись у відповідності з певним режимом використання, системою 

удобрення, догляду, тощо. 

Вдало підібрати компоненти без знання їх взаємодії в рослинних 

угрупованнях неможливо. Значний вклад у вивчення цього питання внесли 

А. П. Шенников [94, 95] та В. Н. Сукачов [96]. В. Н. Сукачов зазначав, що 

з’ясування взаємодії між рослинами необхідно проводити по трьох напрямках: 

1) вивчення зовнішнього середовища; 2) дослідження біологічних особливостей 

рослин; 3) вивчення впливу однієї рослини на іншу [96]. 

Основу взаємовпливу організмів у рослинних угрупованнях складає те, що 

кожен вид щодо інших видів є фактором зовнішнього середовища [98, 95, 96, 99, 

100, 101, 102].  

Переваги в лучних угрупованнях одних рослин над іншими 

А. П. Шенніков [94], Л. Г. Раменський [98] пояснюють вищою інтенсивністю 

фізіологічних процесів, швидкістю й розмірами реакції на позитивні фактори 

(темпи розвитку надземних органів і коренів, більшою витривалістю до 

несприятливих умов). У цьому плані не можна не згадати вчення про життєві 

стратегії ценопопуляцій, згідно з яким є певна інтегральна оцінка поводження 

ценопопуляції в угрупованні, що називається типом стратегії. Л. Г. Раменський 
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[98], розуміючи під стратегією сукупність пристосувань, які забезпечують виду 

рослин можливість рости разом з іншими рослинами й займати відповідне 

становище в тих або в інших фітоценозах, виділив три основні типи стратегії, 

або ценотипи, як їх називає І. П. Мініна [58]: 1) К – віоленти ("агресори") –

 рослини, які енергійно розповсюджуються в угрупованні, швидко захоплюють 

територію та стають домінантами; з’являються тільки в умовах, коли 

середовище достатньо стабільне, не зазнає порушень і водночас сприятливе; 2) 

S – патієнти (“виносливці”) – рослини, як стійко утримуються в рослинному 

угрупованні завдяки значній витривалості в жорстких умовах існування (це, як 

правило, довгорічні види, пристосовані до стресових ситуацій, затінення  тощо і 

можуть існувати за обмеженості кількості ресурсів; 3) R – ексклеренти 

(“виповнюючі”) – рослини, що швидко заповнюють вільну площу за умови 

зрідження інших, але також швидко їм поступаються під час відновлення 

щільності перших; ці рослини відрізняються високою насіннєвою, а часто й 

вегетативною енергією розмноження, до них відносяться насамперед рудеральні 

види (бур’яни). 

При складанні травосумішок слід мати на увазі, що ці три  типи стратегії 

швидше виняток ніж правило. У природі частіше трапляються типи стратегії, які 

– перехідними між двома і навіть трьома типами [103, 104, 105]. 

Т. А. Работнов [97] підкреслює, що віолентність, патієнтність та 

ексклерентність притаманні всім популяціям і ценопопуляціям, але неоднаковою 

мірою, бо, певний ряд віолентності буде характерним тільки для сортів певних 

видів для даного району, за певних умов (норм добрив, режиму зрошення чи 

використання, погодних умов і року життя угруповання), оскільки різні види 

розвиваються з неоднаковою швидкістю, і тому досягають найбільшої 

віолентності неодночасно. 

Отже, у процесі добору компонентів до травосумішок, як відзначає 

Б. М. Міркін [104], необхідно брати до уваги віолентність видів і сортів трав з 

урахуванням змін її за роками. Виконання цієї умови дає змогу підтримати 

стійкість штучного угруповання, не допускаючи проникнення малоцінних 
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дикорослих видів і забезпечувати високу врожайність ценозів якомога довше, 

що дуже важливо для економії насіння та енергії [104]. 

Знання особливостей поведінки (ценотичної активності) того чи іншого 

виду в сумішках з іншими у відповідних абіотичних умовах, тобто на різних 

агрофонах і режимах використання, як вказує І. П. Мініна [58], є основою для 

добору травосумішок та регулювання чисельності та розміщення компонентів 

під час конструювання лучних фітоценозів. Водночас слід враховувати 

обізнаність із потенційною протяжністю життя компонентів, які мають велике 

значення в процесах зміни одних видів іншими в змішаних посівах. 

Дослідження, проведені в різних зональних і кліматичних умовах [83, 93], 

показують, що зміна йде в напрямку зменшення видів, які швидко розвиваються, 

і заміни їх рослинами з тривалішим періодом онтогенезу. У лісовій зоні цей 

процес звичайно супроводжується зміною в сіяних травостоях багаторічного 

користування бобових нещільнокущовими злаками, а останніх –

 кореневищними. Відповідно, у житті багаторічного сіяного угруповання можна 

виділити три етапи: 1) початковий (2–3 роки) з високим вмістом малорічних 

трав; 2) перехідний (до 5–6 років), коли злаки середнього довголіття після 

найбільшої присутності в травостої починають поступатись довговічнішим; 3) 

етап стабілізації угруповання відповідно до режиму використання й догляду, 

коли й визначаються основні ценотипи (види – едифікатори, які формують 

середовище) під час створення багаторічного культурного лучного угруповання. 

Формування такого угруповання може відбуватися: а) на основі 

збереження в ньому багаторічних сіяних трав з довгим періодом онтогенезу 

завдяки домінувальному вегетаційному поновленню (кореневищні злаки, 

грястиця збірна) і розмноженню за рахунок трав, що легко поновлюються 

шляхом розповсюдження насіння; б) на основі поступової заміни сіяних та 

пристосованішими дикорослими, що спостерігається на невисокому агрофоні. 

Таким чином, проводячи добір домінувальних на різних етапах життя 

угруповання видів трав, визначення оптимального співвідношення з правильним 
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розміщенням різних ценотипів, можна в значній мірі уникнути зниження 

щільності сіяного травостою в критичні періоди його життя. 

Взаємодію рослин у лучних угрупованнях не слід розглядати  ізолювано 

не беручи до уваги ценопопуляційний напрямок, що передбачає вивчення 

особливостей видів і сортів трав у межах різних угруповань [98]. Згідно з цим 

вченням, популяція – це об'єднання генетично подібних організмів одного виду, 

що формується під впливом потоку генів і відбору. Ценопопуляція – це частина 

популяції у межах якогось угруповання. Вона має екологічну нішу, популяція, 

місцезростання в умовах ландшафту. У різних угрупованнях між рослинами 

виникає взаємодія, характер якої визначається не лише генетичними потенціями 

ценопопуляцій об'єднаних в угруповання, а й комплексом абіотичних факторів 

середовища. Різні стратегічні типи рослин мають різну здатність до 

диференціації екологічних ніш. Формування рослинного угруповання зводиться 

до процесу диференціації екологічних ніш, який ще називають "упакуванням" 

екологічних ніш.  

Одним з важливих факторів диференціації екологічних ніш є різна потреба 

видів в елементах мінерального живлення. Не випадково в останні роки 

підвищилась увага дослідників до вивчення біологічних особливостей трав та їх 

взаємодії в травосумішках у зв'язку із застосуванням підвищених доз добрив, 

вивчення яких відкриває можливості для більш вдалого добору видів і сортів у 

сумішках, конструювання складу й будови сіяних агрофітоценозів. Взаємодія 

видів і сортів, як зазначалось вище, неоднаково складається в різних екологічних 

умовах. На думку Т. А. Работнова [97], для кожного виду є відповідні межі 

поєднання екологічних факторів, за яких вид найбільш активний і стійкий, що 

називається циркумоптимальним синекологічним ареалом виду. Поліпшення 

умов росту за рахунок забезпечення рослин елементами живлення підвищує 

потребу в різних факторах (волозі, світлі, інших елементах живлення). Це 

призводить до посилення напруги взаємодії в угрупованні, тому флористична 

насиченість фітоценозів збіднюється [95, 97, 98]. Рослини, які одержують 

перевагу в  угрупованнях, відрізняються, як правило, більш раннім початком 
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вегетації, вищою енергією наростання вегетативної маси, швидшим ростом, 

розгалуженішою кореневою системою [106, 107, 97, 74]. 

Ценопопуляції зв'язані в угрупованні досить складними конкурентними 

взаємодіями, унаслідок чого вони диференціюють екологічні ніші. Істотне 

значення у визначенні складу і особливостей життя штучного або природного 

рослинного угруповання має біохімічний взаємовплив рослин унаслідок 

виділення ними різних речовин, тобто алелопатія [108, 109]. Водночас хімічні 

речовини безпосередньо або побічно можуть впливати на рослини, що ростуть 

разом, стимулюючи або  пригнічуючи їх.  

Одночасно стверджується, що екологічне значення алелопатичного впливу 

в природних умовах лучних екосистем незначне і його важко виокремити від 

інших форм конкуренції за чинниками, які формують будову, стійкість та 

продуктивність агрофітоценозів [82, 74]. 

Для підвищення продуктивності сіяних лучних травостоїв необхідно в 

насамперед покращити азотне живлення. Середня доза азоту на 1 га поліпшених 

сіножатей і пасовищ в Україні не перевищує 15–20 кг/га. Тому навіть з 

урахуванням надходжень азоту з органічних добрив, екскрементів тварин і 

біологічного азоту луківництво України характеризується гостродефіцитним 

його балансом. Витрати його з урожаєм у декілька разів перевищує повернення, 

що несумісно з завданням збільшення виробництва кормів. 

Традиційна практика застосування високих доз азотних добрив під злакові 

травостої в західноєвропейських країнах зазнає змін: знижується залежність 

луківництва від мінерального азоту шляхом використання потенціалу бобових 

трав [110, 111, 112, 113]. Це зумовлено необхідністю охорони навколишнього 

середовища, оскільки за останні 15 років на лучні травостої в країнах з 

розвиненим луківництвом, зазвичай роздрібно, вноситься доза азоту на рівні 

300–350 кг/га [114], яка, безперечно, забруднює довкілля.  

Дослідженнями, проведеними в різних географічних, кліматичних, 

едафічних умовах із різними видами бобових трав, виявлено, що включення  

бобових трав до складу бобово-злакових ценозів без внесення мінерального 
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азоту підвищує продуктивність лучних угідь у 1,5–2,5, а по збору протеїну – у 2–

3 рази порівняно зі злаковими травостоями на тому ж фоні РК [114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124]. Водночас використання бобових трав у 

складі бобово-злакових травостоїв  заміняє  внесення азоту на злакові травостої 

відповідно 100–200 і 150–300 кг/га. У Новій Зеландії конюшина повзуча в 

умовах тривалого періоду вегетації здатна накопичувати у ґрунті 224–280 кг/га в 

рік, а в тепліших північних районах – 448–560 кг/га [125]. В Англії та США, де 

широко використовується в луківництві азот бобових трав, конюшино-злаковий 

травостій щорічно збагачує грунт 112–168 кг/га азоту [126]. 

Продуктивність бобово-злакових травостоїв і рівень компенсації 

мінерального азоту симбіотичним залежить, як засвідчили дослідження, від 

чисельності в них бобових. У дослідах з конюшиною лучною й повзучою в 

центральних районах лісової зони зміна врожайності на 86 % визначалася 

відносним вмістом бобових [120]. Збільшення вмісту бобових у травостої на 1 % 

сприяє підвищенню продуктивності на 79 корм. од., а збору азоту – на 3,1 кг/га. 

Отже, цілеспрямованим формуванням структури бобово-злакового травостою 

можна програмувати його продуктивність і якість корму. 

Бобові трави характеризуються більшим вмістом кормового білка, 

кальцію, магнію, деяких мікроелементів (міді, кобальту, сірки), незамінних 

амінокислот (лізину, метионіну) [127], що,  позитивно впливає на якість молока 

й молочних продуктів, а також на приріст живої маси великої рогатої худоби. 

Основна мета використання бобових рослин у змішаних бобово-злакових 

травостоях – збагатити грунт та забезпечити злаки азотом. 

Бобово-злаковий фітоценоз не можна розглядати ізольовано від 

абіотичного середовища й гетеротрофних компонентів. Бобові завдяки їх 

позитивним консортивним зв'язкам з симбіотрофами (бульбочковими 

бактеріями) не тільки самі живляться симбіотичним азотом, а й нагромаджують 

азот у ґрунті. Це позитивно впливає на злаки, які в фітоценозах ростуть разом з 

ними. 
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Бобові трави інтенсивно використовують атмосферний азот і висока 

урожайність їх забезпечується лише за умови ефективного симбіозу з 

азотфіксуючими бульбочковими бактеріями. Якщо в ґрунті мало бульбочкових 

бактерій або дикі форми мало активні, бобові не накопичують біологічний азот, 

споживають ґрунтовий. Тому в практику ввійшов агротехнічний прийом 

інокуляції або нітрагінізації насіння бобових. Найперспективнішою формою 

інокулянтів є ризоторфін, який виготовляється на торфовій основі [128]. Дані 

про ефективність інокуляції бобових трав у складі сіяних бобово-злакових 

травостоїв протилежні [128]. 

Одним з основних факторів, що знижують ефективність ризобіального 

симбіозу бульбочкових бактерій з бобовими, є кисла реакція ґрунтів. За умови 

широкого діапазону кислотності (рН 4,0–7,5) нормально протікає симбіоз у 

лядвенцю рогатого й конюшини гібридної. Найнижчою кислотністю ґрунту 

характеризується симбіоз у люцерни (оптимальне рН 6,0–7,5). Конюшина лучна 

й повзуча мають оптимум рН 5,5–7,0 [129, 130, 131]. Для подолання негативного 

впливу кислотності ґрунтового розчину на симбіотичну азотфіксацію бобових 

трав рекомендується проводити поліпшення хімічних властивостей ґрунту 

шляхом вапнування. 

В останні роки у зв'язку з появою кислотостійких штамів бульбочкових 

бактерій застосування їх на конюшині, навіть на кислих ґрунтах, виявилось 

ефективним: урожайність сіна підвищувалася на 6,6–8,7 ц/га [130, 132, 133]. 

Дуже ефективним виявилося застосування кислотостійких штамів за кордоном, 

вдалося забезпечити зростання урожаю до 42 %. Дані про розміри 

нагромадження біологічного азоту за рахунок вільноживучих мікроорганізмів, 

зокрема азотобактеру, досить суперечливі. Як правило, наводять такі дані: 5,5–

6,0 кг/га в рік азоту [134, 135] на багаторічних травах і до 13 кг/га азоту на 

пасовищах [136]. Підвищенню діяльності вільноживучих ґрунтових 

азотфіксаторів сприяє внесення органічних добрив, а зниженню – внесення 

азотних добрив. 
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Фіксація азоту злаковими травами за рахунок діяльності ризосферних 

бакерій і в першу чергу азоспірили у країнах помірного клімату може покривати 

їх потребу в цьому елементі до 10–20 % [137] або 15–40 кг/га [138]. Проте 

існують і зворотні дані, які свідчать про низьку ефективність культури 

азоспіріли [139].  

Таким чином, роль вільноживучих і ризосферних бактерій у поповненні 

азотного балансу лучних екосистем незначна, проте нехтувати ними не можна. 

Отже, у комплексі ефективних заходів щодо вирішення важливої 

народногосподарської проблеми збільшення виробництва дешевих трав'яних 

кормів та поліпшення екологічної ситуації в Україні чільне місце посідає 

створення сіяних високопродуктивних луків на вироджених природних 

кормових угіддях і деградованих орних землях, зокрема на схилах і в заплавах, 

тобто в ерозійно небезпечній зоні агроландшафтів. Це зумовлено тим, що лучні 

вгіддя як своєрідні екотони, перебуваючи в ерозійно небезпечній зоні, 

виконують значну природоохоронну роль в агроландшафті. Вони є своєрідними 

біофільтрами, які затримують поверхневий стік, та завдяки великій 

поглинальній здатності виконують роль буфера. Тому, навіть на крутих схилах 

вони оберігають ґрунти від ерозії та захищають береги річок від замулення й 

забруднення біогенними елементами. З підвищенням продуктивності 

фітоценозів більше залучається живою речовиною у кругообіг елементів і 

енергії без порушення структури, біопродуктивності й екологічної рівноваги, 

тобто з підвищенням їх екологічної місткості (ємкості) зростає зовнішня 

буферна місткість (кількість речовини й енергії, які здатні нейтралізувати та 

розсіяти всю систему). Унаслідок цього підвищується водо- і ґрунтозахисна роль 

лучних екосистем в агроландшафті. 

Лучні екосистеми відіграють значну позитивну роль в агроландшафті 

лише тоді, коли в них не порушений баланс акумулятивно-деструктивних 

процесів, а біологічний кругообіг речовин та енергії добре збалансований. 

Насправді ці вгіддя під впливом необґрунтованого розорювання, переосушення, 

нерегульованого, а часто й надмірного випасу, недостатнього удобрення та 
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насичення ценозів цінними травами за агрогосподарським та екологічним 

станом не відповідають вимогам людини. 

Еколого-біологічні основи формування високопродуктивних сіяних 

лучних ценозів, що базуються на вченні з екосистемним (екологічним) підходом 

про рослинні угруповання, зокрема про їх вертикальну й горизонтальну 

структуру, про життєві стратегії й ценопопуляції, екологічні ніші видів тощо, 

дають можливість ґрунтовніше підходити до розробки та застосування на 

практиці ефективних агротехнічних прийомів їх створення та догляду за ними. 

Лучний фітоценоз розглядається як сукупність ценопопуляцій лучних рослин, 

які акумулюють сонячну енергію, і є частиною складної, цілісної, 

саморегулювальної, термодинамічної, відкритої екосистеми. Під час 

формування сіяного ценозу необхідно враховувати не тільки екологічні умови, 

режим догляду за ними та використання, а й характер взаємодії між 

компонентами з різною тривалістю онтогенезу. Кожен із них для інших є 

фактором зовнішнього середовища, від чого значною мірою залежить 

стабільність і склад ценозів 

 

1.4 Удобрення природних кормових угідь 

Застосування добрив на природних кормових угіддях є одним з основних 

факторів інтенсифікації лучного кормовиробництва. За умови достатнього 

забезпечення елементами мінерального живлення трави набувають здатності  

краще використовувати фактори зовнішнього середовища: температуру, 

освітлення, воду тощо. Тобто,  удобрені лучні травостої за однакових зовнішніх 

екологічних умов нагромаджують більше органічної речовини й тому 

забезпечують вищу урожайність порівняно з неудобреними [94, 68]. 

Мінеральні добрива суттєво впливають на ріст і розвиток компонентів 

травосумішок, що позитивно позначається на їх продуктивності. Аналіз 

експериментальних даних і світового досвіду свідчать про можливість 

підвищення врожаю на луках за допомогою мінеральних добрив до 8,0–12,0 т/га 

сухої маси, а застосування їх у науково обґрунтованих нормах і співвідношеннях 
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за умови нормального зволоження ґрунту і температурному режимі підвищує 

продуктивність багаторічних травостоїв у рази порівняно із неудобреним [140].  

За нетривалий час без внесення добрив сіяні лучні травостої 

перетворюються, як стверджує Т. А. Работнов  [1984],  в угрупування, близькі за 

ботанічним складом і продуктивністю до тих, які існували до їх докорінного 

поліпшення [141]. 

Під час внесення добрив зі збільшенням врожайності спостерігається 

збіднення ботанічного складу рослинних угруповань, а також не відбувається 

заселення нових видів трав [105, 141]. Усе це пояснюється посиленою  

конкуренцією окремих видів рослин за елементи мінерального живлення та 

пригнічення конкурентноздатнішими травами менш конкурнетноздатних. 

Незабезпечені належним чином елементами мінерального живлення трави 

мають не тільки низьку продуктивність, а й з'являється проблема 

незбалансованості їх за протеїновим та мінеральним складом. Наприклад, на 

злакових травостоях без внесення азотних добрив виникає до 25 % дефіцит 

перетравного протеїну в раціонах жуйних тварин, унаслідок чого недобирається 

30–34 % тваринницької продукції, витрати кормів зростають у 1,3–1,4 рази. 

Собівартість продукції тваринництва збільшується в 2,5 рази у разі додавання  

до злаків бобових компонентів як джерела симбіотичного азоту [142]. Така 

відмінність злаків і бобових зумовлена неоднаковою потребою в поживних 

речовинах, що обумовлено різною кореневою системою, а звідси – й  здатністю 

засвоювати поживні речовини з ґрунту та темпами їх використання.  

Зокрема, бобові трави завдяки наявності на кореневій системі 

симбіотичного азотфіксувального апарату або симбіозу з бульбочковими 

бактеріями, потребують внесення лише фосфорних і калійних добрив. Азотом 

вони забезпечують себе самі, і певною мірою – злакові компоненти,  що спільно 

ростуть з бобовими травами в лучних угрупованнях. Тому, якщо в травостої 

злаково-бобових травостоїв бобові займають 40–50 %, то в західному регіоні не 

менше – 25–30 % від загальної кількості компонентів, для одержання з 1 га 4–5 т 

і більше кормових одиниць достатньо вносити лише фосфорні й калійні добрива 
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[143, 94, 144, 14, 57, 145, 146, 147 ]. Для отримання з 1 га більш високих урожаїв 

(понад 5 т кормових одиниць) необхідно, щоб бобових компонентів було більше, 

або ж вносити поряд із фосфорними та калійними добривами – азотні. 

Багаторічні бобові трави в основному засвоюють атмосферний азот 

завдяки їх симбіозу з бульбочковими бактеріями [124, 14]. Коли ж симбіоз не 

активний,  бобові трави мало або зовсім не накопичують симбіотичного азоту як 

складової частини біологічного азоту, а споживають, зазвичай, його ґрунтові 

запаси чи азот добрив [124]. 

Ефективність застосування добрив, значною мірою, зумовлюється 

забезпеченням ґрунту вологою. Коефіцієнт використання поживних мінеральних 

елементів добрив підвищується в добре зволожених регіонах країни завдяки 

повнішому їх засвоєнню кореневою системою рослин. У посушливих умовах дія 

добрив послаблюється [148, 149, 150, 147]. Тому в першому випадку дози 

добрив збільшують, у другому – зменшують та вносять їх у кілька прийомів. 

Невисокі дози азотних добрив бажано вносити одноразово рано навесні, середні 

й високі – роздрібнено: навесні та після 1-го та наступних циклів використання 

травостою. Середні економічно обґрунтовані та екологічно безпечні сумарні 

дози азотних добрив залежно від ґрунтово-кліматичної зони, типу лук, видового 

складу, ґрунтових запасів азоту в Україні складають 60–140 кг/га діючої 

речовини з роздрібним внесенням. Фосфорні та калійні добрива вносять, восени 

або навесні разом із азотними. Калійні добрива в дозах більше, ніж 100 кг діючої 

речовини,  як і азотні рекомендується також вносити роздрібно. Дози фосфорних 

і калійних добрив  установлюють з урахуванням виносу їх з урожаєм, вмісту в 

ґрунті та коефіцієнтів використання їх з добрив та ґрунту. Найбільшу 

ефективність від добрив на злакових травостоях одержують під час внесенні я 

повного (за умови  недостатнього забезпечення ґрунту фосфором і калієм), або 

азотно-калійного (за дефіциту калію), або азотно-фосфорного (за недостатнього 

забезпечення ґрунту фосфором)  удобрення [14]. 

Поміж багаторічних трав найкраще на азот реагують грястиця збірна й 

пажитниця багаторічна [124]. У західно-европейських економічно розвинених 



62 

країнах з інтенсивним веденням лукопасовищного господарства дози 

мінеральних добрив значно вищі, ніж в Україні. У цих державах у виробничих 

умовах за умови роздрібного внесення застосовують дози азоту на рівні 200–300 

кг діючої речовини, а проводять дослідження – за значно вищих доз (300-720) 

[151]. Проте в ґрунтово-кліматичних умовах із гіршим забезпеченням вологою 

та коротшим вегетаційним періодом, зокрема в нечорноземній зоні Росії за 

підвищення дози азоту до 120 кг/га під укіс швидко випадають культурні трави  і 

травостій зріджується [152]. В Естонії за внесення 400 кг/га річної дози азоту 

[153] компоненти травосумішок добре утримувались і травостій залишався 

повноцінним тільки на варіантах з внесенням під один цикл до 80 кг/га азоту. 

Схожі результати отримані і в деяких інших країнах Європи [83]. 

Дослідженнями  доведено, що під час внесення азотних добрив у травостої 

частка злакових збільшується, а фосфорно-калійних – зменшується. Встановлено 

нормативні витрати добрив, рівні продуктивності, математичні моделі 

продуктивності та якості кормів тощо [94, 154, 124, 14, 155, 156]. 

За даними Р. І. Томмре [1966] , лучні рослини краще реагують на внесення 

мінеральних добрив, ніж польові культури. Майже на всіх луках з природним чи 

сіяним травостоєм на мінеральних ґрунтах з переважанням у рослинному 

покриві злакових трав та різнотрав’я найбільшу віддачу забезпечує повне  

мінеральне удобрення, потім в спадному порядку – азотно-калійне, азотно-

фосфорне, азотне, калійно-фосфорне, калійне, фосфорне [35]. 

По різному впливає на розвиток травостою дефіцит одного з елементів 

мінерального живлення рослин. За умови недостатньої забезпеченості калієм 

випадають цінні види трав та поширюються види, які здатні засвоювати його з 

важкодоступних форм [35]. Низький вміст фосфору в ґрунті призводить до 

збільшення росту кореневої біомаси і зменшення надземної маси [120]. 

Відповідно й ефективність внесення з добривами тих елементів, які дефіцитні в 

ґрунті. Так, ефективність фосфорних і калійних добрив підвищується на луках, з 

торфовими ґрунтами, бідних на калій і фосфор. На суходільних луках з дерново-

підзолистими ґрунтами фосфорно-калійні добрива діють слабше [35]. 
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Проведеними дослідженнями доведено, що за однотипного удобрення 

(внесення лише азоту чи азоту і фосфору) травостій може засмічуватись 

різнотрав’ям та малоцінними злаками, унаслідок чого погіршується якість 

кормів [157]. За умови внесення азотних добрив у ботанічному складі лучного 

травостою в більшості випадків збільшується кількість злаків. Фосфорні добрива 

сприяють зменшенню, а калійні – збільшенню частки різнотрав'я. 

На бобово-злакових травостоях слід оцінювати ефективність добрив не 

тільки за продуктивністю, а й за збереженням бобового компонента [158]. 

Аналіз досліджень засвідчив, що нині сформувалися три основні системи 

удобрення пасовищ і сінокосів: мінеральна, органічна та низькозатратна, яка 

передбачає використання симбіотичного азоту бобових. На базі цих систем 

удобрення розроблено ресурсо- та енергозберігальні технології поліпшення лук, 

які дозволяють зекономити до 40–50 % енергетичних ресурсів [137].  

За умов мінеральної системи залежно від складу травостою та 

забезпечення  ґрунту поживними елементами удобрення можливе повне 

(присутні всі три основні елементи, а саме азот, фосфор і калій), фосфорно-

калійне, азотно-калійне, азотно-фосфорне, чи й навіть азотне, фосфорне чи 

тільки калійне удобрення. Проте найбільш діючим елементом, на злаковому 

травостої є азот. 

Отже, застосування добрив є обов’язковим заходом зі створення та 

використання високопродуктивних культурних і природних лучних травостоїв. 

Без добрив підвищення продуктивності злакових трав за умови частого 

використання травостою в ранніх фазах росту неможливе [158]. Ця 

загальноприйнята тепер концепція була опрацьована в Західній Європі ще в 50 

роках ХХ століття. Особливо чітко вона продемонстрована на культурних 

пасовищах, які у зв’язку з частим відчудженнням та великими виносами NPK з 

урожаєм  потребують посиленого мінерального живлення, незважаючи на певне 

повернення їх з екскрементами тварин. 

Про допустимі дози азотних добрив і їх вплив на урожайність іде  наукова 

дискусія  між вченими агрономами та екологами. Було встановлено, що невисокі 
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дози азоту (N60)  підвищують продуктивність лише на 0,5–1,3 т/га сухої речовини 

[144, 145]. 

На суглинистих ґрунтах Прибалтики та низинних луках 

найефективнішими виявилися середні дози азоту (N120), які здатні збільшити 

вихід з 1 га до 5 т сухої речовини при 1,8 т  у варіанті без азоту на одному й тому 

ж фоні РК з окупністю 1 кг азоту і приростом урожаю сухої речовини 16–30 кг 

[122, 155, 159, 160].  

Аналогічні дані отримані в умовах Лівобережного Лісостепу України на 

схилових землях [161]. За даними російських вчених, в умовах достатнього 

зволоження оптимальною дозою азоту вважається та, яка знаходиться в межах  

N160-180, а з недостатнім зволоженням – N120-160 [162]. Подібні результати були 

одержані й в Інституті землеробства і тваринництва західних районів НААН 

України [163, 164]. 

Підвищені дози добрив, особливо незбалансоване удобрення не тільки 

знижує стійкість трав, послаблює дернину, погіршує видовий склад травостою, а 

й збільшує ймовірність ураження лучних рослин хворобами [165, 166]. 

Максимальна ефективність добрив визначається за умов внесення їх в 

оптимальних дозах, що залежить від типу лук, складу травостою, забезпечення 

ґрунту рухомими формами елементів мінерального живлення  тощо. Такі дози 

визначають різними методами. Найбільш відомими з них є балансово-

розрахунковий, економіко-математичний, метод хімічної діагностики, який 

ґрунтується на даних хімічного аналізу рослин і метод, застосований на 

рекомендаціях науково-дослідних установ [94, 124, 14]. Головним критерієм 

визначення доз добрив для сіножатей і пасовищ під час використання будь-якого 

методу є дані польових дослідів. Ці дані беруться за основу у процесі розробки 

рекомендацій і визначення економічної й екологічної доцільності внесення 

добрив.  

Узагальненнями результатів багатьох дослідів, які були проведені в 

Україні під час розробки нормативних показників ефективності застосування 

добрив, було доведено, що за внесення N50-60Р45-55К40-60 урожайність лучних 
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травостоїв збільшується від 2,20 до 3,99 т/га сухої речовини, N180-230Р65-95К80-100 –

 до 5,77 т/га. При дозах N100-150Р60К70 спостерігається найбільша оплата одного 

кілограма добрив, що і є найбільш оптимальним удобренням [94, 124, 14]. 

Ефективність застосування добрив була вищою на вологих сінокісно-

пасовищних угіддях, ніж на сухих. 

У багатьох країнах Європи через екологічні проблеми  оптимальна доза 

азоту в останні роки зменшилась від N300-350 до N120-180. Зокрема, низка науковців 

Чехословаччини на основі численних дослідів встановили, що на дозу азоту N120 

добре реагують всі травостої, за винятком білоусових. За внесення N240 

збільшення врожаю травостою з посухостійких видів призупиняється водночас  

вологолюбні види реагують на дозу N480  [166]. 

Добрива поліпшують отавність травостоїв. За інтенсивного використання 

урожайність і отавність травостою в кінці літнього періоду значно зменшується, 

але ці показники істотно поліпшуються коли вносити азотні добрива [167, 168, 

157, 90].  

Аналізуючи різні варіанти роздрібного внесення азотних добрив за умов 

стабільного забезпечення вологою встановлено, що найбільш рівномірне 

надходження зеленої маси протягом вегетації трав забезпечує внесення під 

кожний з чотирьох циклів використання. Такий спосіб дозволяє продовжувати  

тривалість періоду використання пасовища на 15 діб [45]. Однак слід мати на 

увазі, що як свідчать дослідження Латвійського НДІ землеробства [169], під час 

поступового підвищення доз азоту протягом періоду вегетації трав, рослини 

краще  зимують та легше переносять осінні й весняні заморозки і доужніше 

відростають навесні. Водночас коренева система накопичує азот, внесений 

восени, який використовується навесні [164]. 

Доведено, що регулярне застосування добрив в оптимальних дозах у 

співвідношеннях, які відповідають характеру травостою та ґрунтовим 

особливостям, створює надійні умови для збереження високої продуктивності 

лучних угідь протягом тривалого періоду [155, 104].  
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Слід мати на увазі, що в країнах Євросоюзу помітно знижується  

залежність луківництва від мінерального азоту завдяки використанню 

потенціалу бобових трав [168]. Зокрема, розроблено детальний регламент 

застосування основних видів мінеральних добрив залежно від частки в 

травосумішці бобових, планованого рівня продуктивності та забезпечення 

ґрунту рухомими формами фосфору й калію. Так, за наявності в травосумішці до 

10 % бобових і збиранні з 1 га від 4,5 до 10,5 т/га сухої речовини рекомендується 

застосовувати відповідно від 125 до 375 кг/га азоту, при 11–20 % бобових – 110–

240, 21–40 % – 60–175 і 31–40 % бобових – тільки 40–100 кг/га азоту. 

Відомо, що азотні добрива на бобово-злакових травостоях менш 

ефективні, ніж на чисто злакових. Це зумовлено симбіотичним типом азотного 

живлення бобових [169, 157]. 

Для того, щоб ефективно застосовувати азотні добрива важливо не тільки 

правильно розподіляти їх протягом сезону, а й вносити в оптимальні строки. 

Встановлено, що найкращим строком є внесення азоту через день після 

скошування травостою. Роздрібне внесення великої сезонної дози азоту 

підвищує не тільки урожайність, а й запобігає надлишковому накопиченню 

нітратів у кормі [35, 167]. 

За даними Інституту кормів [168], бобово-злакові травосумішки, у які 

вводили два бобові компоненти, забезпечили майже такий вихід сухої маси, як і 

злакові травосумішки без бобових, але під які вносили 180 кг/га азоту. Навіть на 

засолених луках включення в травостій бобових трав дає можливість 

компенсувати 60–160 кг/га азоту мінеральних добрив [169]. За даними деяких 

іноземних дослідників [175, 176], урожайність бобово-злакових травосумішок 

без внесення азотних добрив еквівалентна урожайності злакових трав, під які 

вносили 112–250 кг/га діючої речовини азоту. Інші дослідники стверджують, що 

N-фіксуючі бобові трави виявляють високу активність кореневої фосфатази, 

особливо за умов низької доступності фосфору в ґрунтах [177]. Бобові та 

бобово-злакові травостої в структурі багаторічних трав, на думку білоруських 

науковців [178], повинні становити 90 %. Вони здатні формувати без азотних 
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добрив врожайність зеленої маси від 32 т/га (супіщані ґрунти) до 50–55 т/га 

(суглинисті ґрунти) з вмістом обмінної енергії 9,8–10,5 МДж/кг і сирого 

протеїну 18,8–21,0 %. Створення сировинного конвеєра з багаторічних бобових і 

бобово-злакових травостоїв на ріллі, перехід на 2–3 укісних використання 

дозволить виробити сирого протеїну на рівні 540 тис. тонн. Підвищення 

врожайності травостоїв, до складу яких входять переважно злакові трави, 

пов’язане, насамперед із внесенням мінеральних азотних добрив, сьогодні 

значно збільшує собівартість вирощеної продукції. Тому часткова заміна 

мінерального азоту симбіотичним є важливим резервом скорочення затрат 

енергії у виробництві трав’яних кормів [179]. 

 

1.5 Оптимізація режимів використання лучних фітоценозів 

Важливим фактором, який суттєво впливає на формування та 

продуктивність лучних ценозів, а також на якість корму, що визначається його 

хімічним складом, поживністю, енергонасиченістю, поїданням тощо є режими їх 

використання. Режими використання (скошування чи втравлювання), а звідси 

продуктивність та якість корму, залежать від багатьох факторів, зокрема від 

складу травостою, рівня удобрення, екологічних умов, цільового призначення 

трав’яної біомаси. 

Раціональне використання лучних трав базується на врахуванні 

біологічних особливостей трав, які за багаторазового відчуження по-різному 

відростають та нагромаджують і витрачають запасні поживні речовини. Проте 

для всіх трав часте відчуження є негативним, тому чергування короткочасного 

спасування з тривалим періодом відпочинку на пасовищах та раннього й 

пізнього відчуження – основа лучних травостоїв [90].  

Оптимальні режими використання залжать від багатьох чинників, зокрема 

від ботанічного й видового складу, рівня удобрення, екологічних умов, 

цільового призначення трав’яної біомаси [170, 171]. Режими використання, 

рекреаційна та меліоративна діяльність, монокультурне сільське господарство, 
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внесення отрутохімікатів безпосередньо позначаються на видовому складі, 

трофічній структурі різних груп тварин, а отже, і рослин [180]. 

Використання (стравлювання чи скошування) багаторічних трав належить 

до найбільш складних технологічних елементів в усьому процесі виробництва 

трав’яних кормів. Режими використання травостою включають оптимальну 

частоту, черговість і строки відчуження. У зв’язку з цим дуже важливо знати 

деякі біологічні особливості трав, зокрема специфіку формування врожаю за 

фазами вегетації. Від них значною мірою залежать зміни світлового й теплового 

режимів, а також забезпечення елементами мінерального живлення, що, 

призводить до істотних як позитивних, так і негативних змін у рослинному 

покриві [143, 104, 140, 86, 147, 158, 124].   

Використання травостою, зокрема скошування має не тільки побічний 

вплив, а й безпосередній, який виявляється в катастрофічно швидкому 

порушенні нормального ритму сезонної вегетації та накопиченні запасних 

речовин. Відчуження надземних органів, що перешкоджає реутилізації енергії і 

речовин, які містяться в них призводить до скорочення і навіть припинення 

розмноження за допомогою насіння тощо [181]. 

Теоретичне обґрунтування впливу зрізання, до якого неминуче вдаються в 

процесі експлуатації природних кормових угідь, на лучні трави зроблено 

С. П. Сміловим [1966]. Виявлено [182, 183, 184], що шкідливий вплив частого 

відчуження, який виявляється у зменшенні накопичення надземної і підземної 

біомаси,  яка притаманна всім видам лучних трав. Зрізання, навіть на рівні 

нижньої частини генеративного органа, мало впливає на  відростання пагона, а 

зрізання нижче цього органу призводить до його загибелі та створення нових 

пагонів із бруньок, тобто – до посилення кущіння. Зі збільшенням частоти 

відчуження трав зменшуються можливості сонячної енергії, оскільки значна 

частина вегетаційного періоду використовується для відростання їх тоді, коли 

вони ще не мають оптимальної листкової поверхні  для максимального 

фотосинтезу. За частого скошування більше виснажуються корені і в органах 

запасу менше відкладається “запасних речовин”. Багатьма травами ці речовини 
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починають інтенсивно накопичуватися лише у фазах стеблування, колосіння, 

бутонізації і навіть цвітіння. Тому для них часте відчуження є особливо 

небезпечним, рослини слабше відростають, гірше зимують і дають менший 

урожай. 

Негативна дія зрізання на лучні рослини залежить не тільки від частоти, 

але й від висоти його застосування. Реакція різних видів трав на частоту й 

висоту відчуження різна, що зумовлюється особливостями розміщення робочих 

зелених органів трав над рівнем ґрунту. Низові трави (тонконіг лучний, 

костриця червона, конюшина повзуча та інші), у яких листя зосереджено біля 

поверхні ґрунту, найкраще витримують часте й низьке відчуження, верхові 

(стоколос безостий, райграс високий, тимофіївка лучна, люцерна посівна тощо) 

 – найгірше реагують на це, напівверхові (грястиця збірна, костриця лучна та 

ін.) – займають проміжне місце між попередніми типами трав. Проте в певних 

умовах і верхові трави, зокрема стоколос безостий в умовах підвищеного 

азотного фону можуть забезпечувати високе продуктивне довголіття за умови 

багатоукісного режиму використання [33, 94]. 

Застосування багаторічних трав є найбільш складною технологічною 

фазою в усьому процесі виробництва трав'яних кормів. Режими використання 

включають оптимальну частоту відчуження за сезон, черговість і строки, які 

визначаються багатьма факторами, зокрема видовими й сортовими 

особливостями трав, екологічними умовами, цільовим призначенням біомаси 

тощо. Тому дуже важливо знати деякі біологічні особливості трав, зокрема 

формування врожаю за фазами вегетації. Урожайність сухої маси основних 

багаторічних бобових і злакових трав продовжує зростати до повного їх цвітіння 

[182]. З метою одержання високого загального збору поживних речовин 

рекомендується бобові трави скошувати на початку цвітіння, а злакові – під час 

колосіння. 

В умовах південної та середньої частини зони конюшиносіяння травостої з 

люцерною посівною придатні до триразового, зокрема сінокісно-пасовищного 

режиму відчуження, а з конюшиною лучною, гібридною та повзучою стійко 
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утримуються в травостоях за інтенсивнішого режиму використання – до 

чотирьох разів за сезон [184]. Для виготовлення сінажу з бобово-злакових 

травостоїв доцільно проводити три укоси за сезон, сіна – два, а для підвищення 

стійкості бобових рекомендується чергувати режими скошування за роками 

[185]. За кордоном бобово-злакові ценози з участю верхових трав традиційно 

використовують для виготовлення сіна й сінажу з наступним інтенсивним 

випасом в осінній період [186, 187],  а  ценози з конюшиною лучною, зокрема 

великолистих сортів типу Blanka, та пажитницею багаторічною інтенсивно 

випасають [188]. 

Лучні рослини негативно реагують не лише на частоту, але й на висоту 

травостою. Реакція різних видів трав на відчуження надземної біомаси різна. 

Вона зумовлюється особливостями розміщення листя трав над рівнем ґрунту. 

Низові трави  (тонконіг лучний, костриця червона, конюшина повзуча та ін.), у 

яких листя зосереджено біля поверхні ґрунту, найкраще витримують часте й 

низьке відчуження, верхові (стоколос безостий, райграс високий, тимофіївка 

лучна, люцерна посівна) – найгірше. Напівверхові (грястиця збірна, костриця 

лучна та ін.) за реакцією на відчуження займають проміжне місце між 

попередніми видами трав. Проте й стоколос безостий як верхова трава в умовах 

підвищеного азотного фону може забезпечувати високе й продуктивне 

довголіття за умов багатоукісного режиму використання [89, 94]. 

Вважається, що в зоні конюшиносіяння травостої з люцерною посівною 

придатні до триразового, зокрема сінокісно-пасовищного режиму відчуження, а 

з конюшиною лучною, гібридною та повзучою стійко утримуються в травостоях 

за інтенсивнішого режиму використання – до чотирьох разів за сезон [189, 184, 

58]. Бобово-злакові травостої доцільно скошувати три рази за сезон, а для 

підвищення стійкості бобових – чергувати режими скошування за роками [185]. 

Найбільші зміни в напрямку погіршення якості корму, зокрема зі 

зменшення вмісту протеїну, золи, жиру, спостерігаються в період найбільш 

інтенсивного росту трав (фази трубкування-колосіння злаків, галуження-

бутонізації бобових) [94, 14]. 
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Визначальний вплив на вміст у рослинах протеїну, клітковини, 

мінеральних елементів, вітамінів та інших речовин мають строки стравлювання. 

Найкращий за якістю корм одержують під час скошування трав у ранні фази 

вегетації, коли рослини використовують основні поживні речовини, на 

збільшення вегетативної маси. У міру старіння рослин, як зауважує 

С. П. Смілов, зокрема в період цвітіння й дозрівання насіння, коли ростові 

процеси сповільнюються, а поживні речовини відкладаються в органи запасу, 

якість трави значно погіршується. Це супроводжується зменшенням вмісту в 

траві сирого протеїну, каротину, мінеральних речовин та збільшенням найменш 

поживної частини корму – сирої клітковини [189, 154]. 

З погіршенням хімічного складу корму відбувається зниження 

перетравності та зменшення поживності й енергонасиченості корму [94].  

Під час старіння рослин відбуваються негативні зміни хімічного складу 

зеленої маси, що виявляється в погіршенні її поживної цінності. У міру старіння 

рослин не тільки стебла, а й листя, хоч, і в неоднаковій мірі стають грубшими й 

менш поживними. За даними Г. В. Благовещенского, вміст протеїну в листках 

конюшини червоної у фазу початку цвітіння порівняно з фазою бутонізації 

знижується на 3,5 %, каротину – з 340 до 280 мг/кг, вміст клітковини, навпаки, 

зростає на 2 %. У стеблах за цей же період кількість протеїну зменшується у 

2,5 рази, а клітковини збільшується на 17 %, з одночасним зниженням 

перетравності сухої біомаси загалом від 53 до 42 % [102]. 

Бобові трави повільніше проходять фази вегетації за один і той же 

проміжок часу й  тому довше зберігають кращу якість корму (вміст клітковини 

не більше 25–28 %). Тому поїдання, а також перетравність корму бобово-

злакових лучних травостоїв, на відміну від злакових, довше залишається 

кращою [188]. 

Отже, аналіз літературних джерел засвідчує, що, незважаючи на значний 

обсяг досліджень з  оптимізації режимів використання лучних травостоїв, багато 

питань цього важливого технологічного процесу ще не відпрацьовано, зокрема 

виявлення кращих режимів для ценозів з участю різних видів і сортів бобових 
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трав, їх реакції на частоту відчуження, якість корму, особливості формування 

врожаю першого укосу, що в сучасних умовах екологічної й енергетичної кризи 

набуває надзвичайно великого значення для сільськогосподарського виробництва. 

Крім того, поява нових сортів та новітніх уявлень про рослинні лучні 

угруповання, стратегію лучних трав в агроценозах тощо змусило нас провести 

актуальні спеціальні дослідження з добору кращих бобових і злакових 

компонентів для бобово-злакових травостоїв. 

Матеріали досліджень висвітлено в наукових працях [3, 4, 5]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, УМОВИ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови та характеристика природних 

кормових угідь Карпатського регіону 

Карпатський регіон України має складний ландшафт і включає чотири 

типи природно-кліматичних зон (Лісостеп, Полісся, передгірна і гірська зона). 

Тут природою створені сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для 

пріоритетного розвитку кормовиробництва й луківництва як кормової бази 

тваринництва [1]. До цього регіону відносять територію Івано-Франківської, 

Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей.  

Згідно з природно-сільськогосподарським районуванням України, за 

характером рослинності, рельєфу, клімату та зволоження територія 

Карпатського регіону виразно поділяється на дві частини – гірську й рівнинну 

[2]. 

Карпатська гірська область простягається в довжину з північного заходу 

на південний схід на 280 км, а в ширину – з північного сходу на південний захід 

на 100–110 км. Загальна її площа становить близько 3,0 млн. га, у тому числі 

сільськогосподарських угідь – 1,4 (40 %), з них рілля – 0,8 (21 %), сіножаті –

 0,2 (6,8 %), пасовища – 0,4 (10,3 %), ліси – 1,8 млн. га. Загальна площа провінції 

Карпати становить 1880,6 тис. га, зокрема сільськогосподарські угіддя – 544,5, 

рілля – 193,5, сіножаті – 147,0, пасовища – 188,4, ліси – 1237,9 тис. га.  

На рівнинній частині Прикарпаття, куди входить частина Івано-

Франківської, Львівської, Чернівецької областей, ґрунтоутворення відбувається 

в умовах теплого та достатньо вологого клімату. Материнські породи тут давні 

та сучасні алювіальні, меншою мірою делювіальні відклади переважно важкого 

механічного складу. Рівнинність рельєфу та неглибоке залягання ґрунтових вод 

спричиняють значне оглеєння ґрунтів, а їх залягання під лісовою рослинністю 

накладає на ґрунтоутворення ще й підзолистий процес. Спостерігається 
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формування різних видів ґрунтів підзолистого й дернового типів. Зокрема, під 

покривом лісової рослинності утворилися дерново-підзолисті поверхнево 

оглеєні, а під трав’янистою рослинністю – дернові ґрунти. По всій підзоні 

поширені також ґрунти болотного типу, раціональне використання потребує 

низки заходів: осушення, ліквідації кислотності, постійного та значного 

внесення органічних і мінеральних добрив.  

Серед усіх вищезгаданих агровиробничих груп ґрунтів найбільш поширені 

дерново-підзолисті поверхнево оглеєні. Ці ґрунти мають неглибокий гумусовий 

горизонт (30–40 см), ненасичені основами, кислі, містять багато сполук 

рухомого алюмінію, шкідливого для рослин, і мало доступних для рослин азоту і 

й фосфору, оглеєні. Вміст гумусу в них буває від 1,85 до 5,7 %. Верхні 

горизонти перезволожені внаслідок слабкої водопроникності ґрунтів. До цієї 

групи, крім дерново-опідзолених глибоких слабо- і сильно оглеєних, ще 

відносять дерново-буроземно-глеюваті, лучні, дернові та торфово-болотні 

ґрунти. Трапляються на Прикарпатті також темно-сірі опідзолені осушені ґрунти 

з рН близько 5,0 та вмістом гумусу  – 2,0 %. 

У гірській частині Карпатського регіону ґрунтоутворення відбувається за 

буроземним типом. Основний фактор – гірський рельєф, який перерозподіляє 

рослинний покрив, тепло й вологу, викликає висотну ґрунтову поясність або 

вертикальну зональність, яка ускладнюється поперечним розчленуванням 

Українських Карпат давніми й сучасними річковими долинами. Давні долини 

мають значну ширину й поздовжнє простягання. У сучасних долинах виділяють 

7–8 цокольних терас, які піднімаються на 200–220 м над зрізом води в річках. 

Ґрунтоутворення на гірських схилах зумовлює абсолютну та відносну молодість 

ґрунтів, незначну потужність, розвиток природної денудації, прискорює 

викликану людською діяльністю площинну та лінійну ерозію,  характеризується 

структурно-ерозійними пологосхиловими низькогірними ландшафтами з 

дерново-буроземними та бурими й сіро-бурими гірсько-лісовими ґрунтами під 

ялиново-смерековими, смереково-буковими лісами та переважно вторинними 
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(післялісовими) луками. Також трапляються буроземно-підзолисті поверхнево 

глейові  ґрунти на алювії.  

Клімат  Прикарпаття належить до помірно континентального типу. Зима 

відносно тепла, з частими відлигами. Середня температура найхолоднішого 

місяця (січня) становить мінус 5–6°С, абсолютний мінімум температури – мінус 

32–36°С. Майже щороку найнижча температура буває мінус 21– 26°С. Середня 

температура лютого наближається до середньої січневої.  

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання кореневої шийки 

багаторічних трав дорівнює переважно 5–7°С морозу. Повторюваність 

температури ґрунту, за якої можливе пошкодження посівів, становить 5–21 %, 

тобто 1–2 рази на десятиріччя. Відлиги та льодова кірка є типовими явищами. 

Починаючи з березня, температура підвищується спочатку на 4–5°С, а 

влітку – на 1–2°С за місяць. Найтеплішим є липень, середня його температура 

становить 18–19°С. Абсолютний максимум температури спостерігається в липні 

й сягає 35–38°С. За багаторічними даними, перехід середньої добової 

температури через 0°С, навесні на території області припадає на кінець першої – 

початок другої декади березня. 

Сума активних температур з 1 липня до переходу середньодобової 

температури повітря восени нижче плюс 10°С становить 1500–1600°С. Період із 

температурами вище 10°С на Прикарпатті починається в кінці квітня й триває 

майже до середини першої декади жовтня. Середньодобова температура вище 

15°С настає в кінці травня й утримується до початку вересня, а тривалість цього 

періоду становить 90–100 днів. 

Прикарпатська зона має середню багаторічну суму температур 2200–

2500°С. Середня тривалість вегетаційного періоду – 200–210 доби.  

Кількість опадів за рік на Івано-Франківщині становить 570–800 мм. У 

холодний період року (листопад – березень) опадів випадає лише 25–30 % річної 

суми, що становить близько 140 мм. Починаючи з квітня, місячна кількість 

опадів істотно зростає. У теплий період року (квітень – жовтень) їх випадає 450–

500 мм. Максимум опадів спостерігається в літній період, червень, липень – 90–
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100 мм. На Прикарпатті буває від 90 до 115 доби на рік з опадами 1 мм за добу. 

За вегетаційний період (квітень – жовтень) кількість днів із такими опадами 

становила: у першій половині (квітень – липень) – від 35 до 50, у другій 

(серпень – жовтень) – 20–25 доби. Кількість днів з опадами 5 мм за добу складає 

відповідно 15–20 і 10–15 діб. Максимальна інтенсивність злив припадає на літні 

місяці, особливо на липень. Найбільші добові суми опадів коливаються від 70 до 

110 мм. 

Клімат гірських районів Карпат є помірно-континентальним і 

характеризується надмірним зволоженням і досить значним запасом тепла. 

Формується він під дією трьох основних чинників: географічного положення, 

циркуляції атмосфери та рельєфу. Тут у 60 % річних випадків переважають 

вологі західні морські повітряні маси, з 25 % – сухі східні сибірські, які зазвичай 

зимою холодні, а влітку сухі, у 8 % –  тропічні (азорські) і в 7 % – арктичні. 

Однак важливим кліматоутворювальним фактором Верховинщини є 

рельєф. На клімат району впливає не тільки абсолютна висота й експозиція 

схилів, але й форма самої поверхні. Витягнуті в південно-східному напрямі 

хребти є перепоною на шляху руху повітряних мас. Під час перевалювання 

холодного повітря з північного сходу спостерігаються фонові явища, які 

сприяють підвищенню температури в міжгірних котловинах. Південно-західні 

схили одержують вологи значно більше, ніж північно-східні. Крім того, приріст 

опадів на кожні 100 метрів підняття складає 1 % від кількості опадів на висоті 

300 метрів. Найбільш дощовими є літні місяці (особливо червень – липень), на 

які припадає від 33 до 44 % річної кількості опадів.  

Весна в горах на висотах 600–800 метрів наступає всередині березня й 

триває до кінця червня, літо дощове (особливо його перша половина), опади 

зазвичай у вигляді проливних дощів, часто з грозами, у теплу пору року  

спостерігається близько 80 % річної суми опадів. Середня температура липня в 

горах – 7–13°С, у Передкарпатті  – +18–19°С. З підняттям на кожні 100 м в 

Карпатах літо «запізнюється» на 8–9 днів і на 5–6 днів раніше закінчується, тому 

з 850–900 м літній період не фіксується. Гори й передгір'я надмірно 
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зволожуються: за рік в передгір'ях спостерігається 800–1000 мм, а в горах –

 1500–1600 мм опадів; більшість їх припадає на теплий період. У горах 

максимальну кількість вологи одержує високогір’я, мінімальну – міжгірні 

котловини, зокрема 720–740 мм. на рік. 

На початку серпня зазвичай встановлюється суха погода, але в середині 

місяця вже наявні перші ознаки осені – холодні ранкові тумани, а в останніх 

днях серпня в Чорногорі випадає перший сніг, який згодом тане і стабільний 

сніговий покрив у високогір’ї встановлюється тільки в кінці жовтня. Осінь у 

міжгірних котловинах починається в кінці серпня. З її настанням спостерігається 

часте вторгнення на територію теплих повітряних мас із півдня й південного 

сходу, тому більша частина осені тепла і суха. У першій половині грудня тут 

з’являється сніговий покрив. який затримується інколи до середини березня, 

хоча протягом зими він є нестабільним. Висота його досягає  в середньому 10–

15 см, хоча взимку буває і по 40–50 см. Морози  перевищують 20-ти градусну 

позначку.  Зима у високогір’ї набагато суворіша.  

Луки й пасовища цього регіону займають близько 1 млн. га (35 % площі 

сільськогосподарських угідь), з них майже 396 тис. га – низинні пасовища та 

сінокоси, які залишаються важливим фактором стійкої кормової бази для 

галузей молочного та м’ясного тваринництва [3]. Природна рослинність 

Карпатського регіону представлена зазвичай трав’янистою та деревною 

рослинністю. За узагальненнями А. В. Боговіна [2005], луки цього регіону 

поділяють на передгірні та гірські. Останні поділяють на луки гірсько-лісового 

поясу й високогірні, або альпійські та субальпійські) [4]. 

Луки гірсько-лісового поясу Карпат, на яких проведено дослідження, 

поділяються на гірські, низинні та дрібнозаплавні луки. Спадисті й круті схили 

вкриті різнотравно-злаковою рослинністю: біловус, щучник дернистий, чорниця.  

Серед передгірних луків виділяють рівнинні, пологосхилові та 

крутосхилові. У підніжжях схилів переважає бобово-різнотравно-злакова 

рослинність: костриця лучна, тонконіг лучний, гребінник звичайний, кульбаба 

лікарська, подорожник ланцетолистий, підмаренник мареновидний, чебрець, 
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конюшина повзуча, конюшина лучна, конюшина гірська, лядвенець рогатий. З 

отруйних трав та бур’янів трапляються жовтець їдкий, хвощ лісовий, орляк 

звичайний.  

Низинні луки розміщені на знижених елементах рівнинно-хвилястого та 

горбистого рельєфу. Зволоження їх відбувається як атмосферними, так і 

ґрунтовими водами. Рослинність тут представлена злаками: біловусом, 

щучником дернистим, гребінником звичайним, тонконогом лучним. 

Зустрічається різнотрав’я: жовтець їдкий, перстач гусячий, кульбаба лікарська, 

папороть, подорожник ланцетолистий, щавель карпатський, осока дерниста, 

осока дрібна, ситник каштановий. На дрібнозаплавних луках росте вівсяниця 

лучна, конюшина повзуча, конюшина лучна, люцерна хмелевидна, лядвенець 

рогатий, орляк звичайний, жовтець їдкий та ситник каштановий. 

Природна трав’яниста рослинність не збереглась у непорушному стані, 

оскільки більшість безлісих територій розорана під сільськогосподарські угіддя. 

Вона залишилася, переважно окремими ареалами по схилах балок, ярів та інших 

крутосхилах і представлена в основному трав’янистою формацією. З кущів 

трапляються брусниця, ліщина, калина, глід, терен, шипшина. 

Трав’яниста рослинність у пониженнях представлена щучником 

дернистим, мітлицею собачою, тонконогом болотним, осокою, фіалкою лісовою, 

анемоною дібровною та ін. Рослинність на схилах ярів та балок відіграє 

природоохоронну та рекреаційну роль. 

 

2.2 Місце і умови проведення досліджень та характеристика ґрунтів 

дослідних ділянок 

Польові досліди 1, 2, 4, 5, 6 із добору видів багаторічних бобових і 

злакових трав для вирощування в одновидових і сумісних посівах за умов різних 

варіантів удобрення, а також вивчення ефективності способів основного 

обробітку ґрунту під час залуження та доз й співвідношень азоту, фосфору і 

калію на злакових травостоях нами проведено в Передкарпатті на дерново-

підзолистих грунтах (дендропарк ДВНЗ «Прикарпатський національний 
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університет імені Василя Стефаника», Тисменицький район Івано-Франківської 

області), а дослід 3 з вивчення доз мінеральних добрив у поєднанні зі штамами 

симбіотичних азотфіксувальних бактерій на конюшино- і люцерно-злаковому 

травостої – на темно-сірих осушених ґрунтах «ДГ «Перемога» Івано-

Франківського інституту АПВ, Тисменицький  район Івано-Франківської 

області.  Вивчення ефективності заходів поверхневого поліпшення проведено у 

дослідах 7 і 8 на схилових і заплавних луках з природним травостоєм в гірсько-

лісовому поясі Карпат (с. Красник Верховинського району Івано-Франківської 

області). 

Сучасні дослідження вказують на значні зміни клімату [5], а також 

засвідчують їх вплив на агроценози [6, 7]. Ключові тенденції особливостей змін 

клімату в Європі вказують на вищі температури влітку й взимку, збільшення 

зимових опадів у більшості регіонів і частіші екстремальні погодні умови [8]. 

Від поступових змін середніх кліматичних параметрів, частоти та інтенсивності 

екстремальних кліматичних явищ буде змінюватись і біорізноманіття лук [9], 

оскільки численість багатьох популяцій  значною мірою залежить від погодних 

змін [10, 11, 12]. Погодні умови за даними Івано-Франківської метеостанції в 

роки проведення наших досліджень на дерново-підзолистих та темно-сірих 

ґрунтах Прикарпаття наведено в рис 2.1 – 2.4. Аналіз засвідчує, що природні 

умови зазвичай сприятливими для вирощування багаторічних трав та їх 

сумішей, за винятком деяких місяців вегетаційних періодів окремих років 

(Додаток Б). 

2008 рік характеризувався сприятливими погодними умовами, коли опадів 

було значно більше норми а температура повітря за вегетаційний період лише на 

0,9°С вище норми. Середня ж температура за рік перевищила 

середньобагаторічну на 2,0°С. Однак це перевищення стосувалося насамперед 

зимового та ранньовесняного періоду, особливо лютого, березня та квітня, коли 

середньомісячна температура повітря перевищила норму відповідно на 5,2, 2,7 і 

2,1. Річна сума опадів склала 857 мм, а за вегетаційний період – 725 мм, що 

відповідно на 36 і 46 % вище норми.  
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Рис. 2.1 Температура повітря за 2008–2013 роки, °С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Сума опадів за 2008 – 2013 рр. 
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Рис. 2.3 Температура повітря за 2015–2019 роки, °С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис. 2.4 Сума опадів за 2015–2019 роки, мм 

 

2009 рік характеризувався несприятливими погодними умовами, як період 

із посушливим вегетаційним періодом і тепловим режимом за середньомісячною 
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температурою повітря, лише на 0,6
0
С вище норми. Відносно холодно було в 

травні, червні, вересні й жовтні, коли середня місячна температура була на 0,1–

1,8°С меншою за норму. Середня річна температура повітря перевищила норму 

на 1,1°С. 

Річна кількість опадів склала 637 мм, а за вегетаційний період – 429 мм, 

що відповідно було на рівні 67 мм або 14 % менше за середньобагаторічну. 

Значно менше норми в 1,6–2,6 рази випало опадів у квітні, липні, серпні та 

вересні, в межах норми – у травні та червні. Це, безумовно, негативно вплинуло 

на відростання трав в отавах, і особливо – в 3-му укосі.  

2010 рік характеризувався найкращими погодними умовами для 

багаторічних трав порівняно з усіма роками, які представлено в таблиці 2 з 

найбільшою кількістю опадів за відносно помірної температури повітря. 

Середня температура повітря як за рік, так і за вегетаційний період була вищою 

за норму, відповідно на 0,9 і 1,0°С. Слід відзначити, що нижче за норму на 0,6–

3,3°С середня місячна температура спостерігалася в січні, вересні, жовтні та 

грудні. Однак у весняний та літній періоди і, насамперед у серпні вона була  на 

1,5–3,9°С більшою за норму. Річна кількість опадів склала 1015 мм, а за 

вегетаційний період – 778 мм, що на 387 і 282 мм більше за норму. Найбільше 

перевищення норми опадів (у 1,7–2,3 рази) спостерігалось у травні, червні та 

липні, що негативно впливало на заготівлю сіна. Менше за норму на 10 мм 

опадів випало лише в жовтні.   

Несприятливі для росту й розвитку багаторічних трав, насамперед, через 

дефіцит вологи, погодні умови зафіксовані в 2011 році незважаючи на те, що 

температурний режим повітря протягом вегетаційного періоду був помірним, 

середня температура якого лише на 0,6°С перевищувала норму, а в травні, 

червні, липні – трималися на рівні норми. Середня річна температура була на 

1,3°С більшою за середньобагаторічну. Річна кількість опадів склала 490 мм, а за 

вегетаційний період – 386 мм, що на 138 і 110 мм менше від норми. Майже ввесь 

вегетаційний період характеризувався засушливістю, що рідко трапляється в 

Передкарпатті. Винятком був лише серпень, коли опадів випало в 1,5 разів 
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більше від норми, що, безумовно, позитивно вплинуло на формування 3-го 

укосу. 

Аналізуючи агрометеорологічні показники 2012 року необхідно 

зауважити, що цей період мав помірну морозну зиму. Середньомісячна 

температура в січні становила -3,5°С за норми -4,7°С, у лютому температура 

знизилась до -9,5 °С за норми -3,5°С. Однак у липні вона перевищувала норму на 

3°С. Середня температура повітря як за рік, так і за вегетаційний період була 

вищою за норму на 2,0–2,1°С. Весняний період характеризувався значною 

кількістю опадів, особливо у квітні та травні, що на 48 % та 30 % більше 

порівняно з середніми багаторічними показниками. Річна кількість опадів склала 

691 мм, що на 12 % більше від норми. За вегетаційний період їх випало 509 мм. 

У квітні випало 41 мм, а травні – 77 мм. Вологи було цілком достатньо для 

вегетації трав. Цей період характеризувався помірними середньодобовими 

температурами. 

Гідротермічний режим 2013 року характеризувався значно гіршими 

показниками  порівняно з 2012 роком. Середня температура повітря як за рік, 

так і за вегетаційний період була вищою за норму на 1,6–1,5°С. Нижчою за 

норму на 0,4°С температура повітря спостерігалась лише у вересні. Поєднання 

підвищеної температури повітря зі зменшеною кількістю опадів у порівнянні з 

нормою посилювало посушливість погодних умов, особливо в другій половині 

літа. Річна кількість опадів становила 585 мм, що на 7 % менше за 

середньобагаторічну. За вегетаційний період їх випало 379 мм, що на 24 % 

менше за норму. Проте в першій половині вегетаційного періоду (квітень, 

травень) опадів випало більше на 20–30 %, що позитивно впливало на 

формування урожаю в 1-му укосі. 

Погодні умови 2014 року в період вегетації трав також відрізнялись від 

середньобагаторічних. Цей рік був вологим із відносно помірним 

температурним режимом. Середня температура повітря як за рік, так і за 

вегетаційний період спострегілася вищою за норму, відповідно на 2,0 і на 1,1°С. 

Вищою за норму вона була й за місяцями, окрім травня та червня. Річна 
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кількість опадів склала 699 мм, а за вегетаційний період – 551 мм, що в обох 

випадках на 11 % більше від норми. Однак, опади протягом вегетаційного 

періоду були нерівномірними. Більше за норму на 30–80 % їх випало і в основні  

критичні періоди вегетації багаторічних трав, зокрема в травні, липні, серпні та 

менше норми в 2,0–2,5 рази – у червні та вересні, що не вплинуло негативно на 

ростові процеси трав в отавах. 

Особливо несприятливим був 2015 рік, який характеризувався 

посушливим вегетаційним періодом, що пригнічувало ріст і розвиток рослин 

травостоїв багаторічних трав. Середня річна температура повітря складала 

9,9°С, що на 2,8°С більше від норми, а за вегетаційний період – 15,0°С, що вище 

на 1,4°С. Особливо теплим, безморозним був зимовий період, коли в січні та 

лютому температура була на 4,6–5,4°С вище від норми, що, безумовно, 

позитивно впливало на перезимівлю багаторічних трав. Опадів за рік випало 

526 мм, а за вегетаційний – 354 мм або, відповідно, на 18 і 28 % менше від 

норми. Особливо посушливими були липень, серпень і вересень, коли опадів 

випало 30 % від норми. Це негативно позначилося на відростанні трав в отавах. 

Однак слід зауважити, що завдяки березневим і травневим опадам (їх було на 

30–40 % більше від норми), сформовано повноцінний травостій трав у 1-му 

укосі.  

Погодні умови 2016 року за гідротермічними умовами були сприятливими 

для росту й розвитку багаторічних трав. Середня річна та за вегетаційний період 

температура хоч і перевищувала норму на 1,4°С, проте це не було критичним 

завдяки достатній кількості опадів. Лише в червні температура піднялася на 

2,2°С вище норми, а в жовтні та в листопаді вона була навіть меншою за норму. 

За рік опадів випало 728 мм, а за вегетаційний період – 554 мм або, відповідно, 

на 16 і 12 % більше від норми. Проте опади характеризувалися нерівномірністю. 

Протягом вегетаційного періоду більше від норми на 15–20 % їх випало у 

квітні, травні та червні, а менше на 40–70 % – у липні, серпні й вересні, що 

негативно вплинуло на формування 2-го і, особливо, 3-го укосу.   
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У 2017 році погодні умови загалом були сприятливими для росту й 

розвитку трав. Середня річна температура перевищувала норму на 2,2°С, проте 

за вегетаційний період вона була вищою лише на 1,1°С, що в поєднанні з 

достатньою кількістю опадів сприяло росту трав. Найбільше середня 

температура перевищувала норму на 3,9–6,5°С у лютому та в грудні. Опадів за 

рік та за вегетаційний період випало відповідно 650 і 478 мм, що майже 

наближалось до норми. Проте, вони характеризувались нерівномірністю. 

Більше норми на 25 % їх випало в травні, що позитивно вплинуло на ріст трав. 

У літні місяці (червень, липень, серпень) їх хоч і випало трохи менше норми (на 

20–30 %), проте це не було критичним. Трави формували повноцінні травостої в 

отавах. 

Гідротермічний режим у 2018 році характеризувався посушливістю, що 

зумовлено, з одного боку, підвищеною температурою повітря, з іншого –

 низчим від норми випаданням кількості опадів. Середня температура повітря як 

за рік, так і за вегетаційний період була вищою за норму на 2,4–2,5°С. Особливо 

спекотним був серпень із перевищенням температури на 2,8°С. Дуже теплими 

були також січень і грудень, коли середньомісячна температура перевищувала 

норму на 3,8 і 6,6°С. Негативний вплив підвищеної температури посилював 

дефіцит опадів. Річна кількість опадів склала 586 мм, що на 7 % менше від 

норми. За вегетаційний період їх було 368 мм, що на 26 % нижче від норми. 

Особливо посушливими був квітень та травень, тоді випало в 2,7 і 1,5 рази 

менше норми опадів, що негативно вплинуло на формування першого укосу 

трав. У червні та в липні їх випало на 34 % більше від норми. Це, безперечно, 

позитивно вплинуло на формування 2-го й 3-го укосів. 

2019 рік був надто вологим у першій половині та посушливим в другій 

половині вегетаційного періоду, що, безумовно, позитивно впливало на 

формування урожаю в першому та другому укосі.  

Ґрунтовий покрив дослідного полігону кафедри агрохімії і ґрунтознавства  

дендропарку «Дружба» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», де проведено досліди 1, 2, 4, 5, 6 представлений дерново-
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підзолистим ґрунтом на схилі північно-західної експозиції крутизною 1-3°. У 0–

10 і 10–20 см шарах цього ґрунту міститься 2,0 і 2,4 % гумусу, 

лужногідролізованого азоту – 6,86 і 3,92 мг/кг, P2О5 – 7,8–3,8 мг/кг, К2О – 6,0 і 

5,2, рН сольове – 4,20 і 3,75), гідролітична кислотність – 5,68 і 5,42 мг.-екв./100г 

грунту, сума увібраних основ – 11,2–10,7 мг.-екв./100г грунту (табл. 2.1.).   

Таблиця 2.1 

Агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту на дослідній 

ділянці  

Глибина, 

см 

Гумус, 

% 

pH 

сольо-

вий 

Гідролітична 

кислотність 

Сума 

увібраних 

основ 

Лужно 

гідролізо-

ваний азот, 

мг/кг 

грунту  

Рухомі 

форми, мг/кг 

ґрунту  

мг.-екв./100 г грунту P2О5 К2О 

0–10 2,4 4,20 5,68 11,2 6,86 7,8 6,0 

10–20 2,0 3,75 5,42 10,7 3,92 3,8 5,2 

20–30 1,5 3,90 6,12 11,1 3,22 3,0 4,1 

 

У зв'язку з низьким вмістом гумусу ці ґрунти бідні на азот, а кисла реакція 

пригнічує процеси нітрифікації. Тому нагромадження доступних для рослин 

форм азоту проходить повільно. Будова профілю цього ґрунту наведена на рис. 

2.5. 

Ґрунтовий покрив 0–25 см шару дослідного поля з темно-сірим 

опідзоленим поверхнево-оглеєним важкосуглинковим осушеним ґрунтом, де 

проведено дослід із вивчення доз мінеральних добрив у поєднанні зі штамами  

бульбочкових бактерій на конюшино- і люцерно-злаковому травостої, 

характеризується такими агрохімічними показниками: вміст гумусу становить 

2,12 %, лужно-гідролізованого азоту – 3,5 мг/кг грунту, рухомого фосфору –

 8,3 мг/кг грунту, обмінного калію – 6,9 мг/кг груту, суми увібраних основ –

 1,54 мг/кг грунту, рН (сольовий) – 4,8 (рис. 2.6). 
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Неgl(ор) (0–20 см) – гумусно-елювіальний оглеєний 

орний горизонт. Ґрунт свіжий, темно-сірий з жовтуватим 

відтінком, на стінках агрегатів спостерігаються сталево-

сірий відлив глею. 

Еgl (20–32 см) – елювіальний оглеєний горизонт. Ґрунт 

свіжий, світло-сірий з переходом в білий, присутні тонкі 

сизувато-сірі затьоки глею. 

ІЕgl (32–51 см) – ілювіально-елювіальний оглеєний 

горизонт. Ґрунт вологий, світложовто-бурий з білястою 

кремнієвою присипкою, добре виражені сизувато-зелені 

затьоки глею. 

І (51–115 см) – ілювіальний горизонт. Ґрунт вологий, 

темножовто-бурий з переходом у світлокоричневий, є 

біляста кремнієва присипка, добре виражений зеленувато-

сизий глейовий наліт. 

Рі (>115 см) – материнська порода представлена 

червонувато-жовтими щільними алювіально-елювіальними 

відкладами з бурими прошарками заліза. 

Рис.2.5 Будова профілю дерново-підзолистого середньо-суглинкового ґрунту  

Еколого-агрохімічна оцінка становить 16 балів. За вмістом мікроелементів 

і важких металів (бору, молібдену, марганцю, кобальту, міді, цинку, кадмію, 

свинцю, ртуті) та радіонуклідів (стронцію-90 і цезію-137) ґрунт був цілком 

безпечним для вирощування багаторічних трав для кормових цілей,  зокрема й 

за умови органічного виробництва сільськогосподарської продукції.  

Дослідження з вивчення заходів поверхневого поліпшення схилових луків 

із природним травостоєм у гірсько-лісовому поясі Карпат (с. Красник 

Верховинського району Івано-Франківської області) проведено на другій 

надзаплавній терасі р. Чорний Черемош. 
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He (0–3 см) – гумусовий, елювіальний, слабо структурний 

(грубо грудкуватий, брилистий в орному шарі), збагачений на 

борошнисту крем
,
янку. 

HІlg (3–35 см) – гумусний перехідний до ілювіального,  

темно-бурий з сизуватими плямами, горіхувата чітко виражена, 

середньосуглинковий, щільний, нижня частина горизонту 

слабогумусована. 

Іlg (35–58 см) – ілювіальний, безгумусний, червонобурий, 

дуже щільний, призматичної структури, суглинок важкий, 

новоутворення представлені крем’яною присипкою на окремих 

агрегатах. 

Pilg (58–85 см) – перехідний до материнської породи, 

буровато – палевий, безкарбонатний, дуже щільний, 

безструктурний, різко відділяється від материнської породи, з 

сизими плямами у вигляді затьоків. 

Pk (починається з глибини 85 см) – звичайний карбонатний 

лесовидний суглинок, закипає від НСl на глибині 110 см.  

Рис. 2.6 Будова профілю осушеного темно-сірого опідзоленого поверхнево-

оглеєного ґрунту 

 

Грунтовий покрив представлений дерново-буроземним супіщаним 

глибоким ґрунтом, який характеризується такими агрохімічними показниками 

(0–20 см шар грунту): рН сол. – 3,5, сума увібраних основ  – 8,8 мг-екв./100 г, 

гідролітична кислотність – 9,27 мг-екв./100 г ґрунту з вмістом рухомого 

фосфору – 5,0 і обмінного калію – 8,5 мг-екв. мг/кг грунту, алюмінію –

 13,9 мг/100 г ґрунту. Будову профілю наведено на рис. 2.7. 

Дослідження з вивчення заходів поверхневого поліпшення заплавних 

луків із природним травостоєм у гірсько-лісовому поясі Карпат (с. Красник 

Верховинського району Івано-Франківської області) проведено в заплаві (першій 

надзаплавній терасі) р. Чорний Черемош, ґрунтовий покрив якої складається з 
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дернового (дерново-буроземний мілкий) слаборозвиненого карбонатного 

легкосуглинкового на алювії кальцитів, середньо-кам’янистих на сучасному 

алювії, який підстелено галечником з глибини 0,5–1,0 м. 

         Hd (0–9 см) – дернина (проективне покриття 

трав’янистої рослинності понад 80 %); 

H (9–15 см) – гумусовий горизонт, малопотужний, 

темно сіро-бурого відтінку, свіжий, рихлий, 

легкосуглинковий, пронизаний корінням рослин, перехід 

до наступного горизонту чітко не простежується. 

Hep (15–40 см) – гумусово-елювійований горизонт, 

перехідний до породи, свіжий, світло-сірий з бурим 

відтінком, зернистої структури, слабоущільнений, 

легкосуглинковий, пронизаний корінням трав’янистої 

рослинності, перехід у наступний генетичний горизонт 

поступовий, наявна білясувата присипка. 

        Ph (>65 см) – гірська порода, гумусована, карбонатна. 

 

Рис.2.7 Будова профілю дерново-буроземного глибокого ґрунту на  дослідній 

ділянці схилових лук 2-ї надзаплавної тераси р. Чорний Черемош 

 

У 0–20 см шарі цього ґрунту міститься гумусу – 2,6 %, 

лужногідролізованого азоту – 8,4 мг/кг грунту, рухомого фосфору – 4,3 мг/кг 

грунту, обмінного калію – 7,8 мг/кг грунту з рН сол. – 5,0 та еколого-

агрохімічним балом  – 16. Він характеризується такими зовнішніми ознаками: 

Hol (0–27 см) – дерновий гумусовий горизонт, темно-бурий, свіжий, 

супіщаний, грудочкувато – пилуватої структури, досить рихлий. Пронизаний 

корінням трав’яних рослин. Перехід помітний. 

Нр (27–46 см) – перехідний горизонт, бурий, неміцний, грудкуватої 

структури, рихлий, супіщаний, з включенням жорстви, перехід поступовий. 

Р (48 см і глибше) – порода. Суцільний шар галечнику. 



105 

2.4 Програма і методика проведення досліджень 

В умовах Передкарпаття поставлені на вивчення завдання вирішували в 

шести польових дослідах із добору багаторічних злакових і бобових трав в 

одновидових й сумісних посівах та оптимізації доз добрив, способів основного 

обробітку ґрунту за умов залуження, які наведено нижче. 

Дослід 1. Добір бобових компонентів до злакових травосумішей та їх 

удобрення (види трав, їх суміші й норми насіння компонентів, кг/га) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Схема польового досліду 

Фактор А –  види  трав і норми висіву 

їх насіння, кг/га 

Фактор В – удобрення 

1. Конюшина лучна, 10 + злаки  

(костриця червона, 10 + стоколос 

безостий, 12 + пажитниця 

багаторічна, 10) 

2. Люцерна посівна, 10 + злаки 

3. Лядвенець рогатий, 6 + злаки 

4. Козлятник східний, 20 + злаки 

5. Злаки 

6. Конюшина лучна, 10 + злаки 

(стоколос прибережний, 10 + 

костриця східна, 12 +  пирій середній, 

10) 

7. Люцерна посівна, 10 + злаки 

8. Лядвенець рогатий, 6 + злаки 

9. Козлятник східний, 20 + злаки 

10. Злаки 

Без добрив 

Р60К60 

Р90К90 

N60Р60К60 

 

На бобових  травостоях дослід проведено на  трьох фонах удобрення – без 

добрив, Р60К60, Р90К90, а на злакових – без добрив, Р60К60, N60Р60К60. 
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Розмір посівних ділянок – 15 м
2
, облікових – 10 м

2
. Кількість варіантів –

 27, ділянок – 108. Дослід закладено в 2015 році, а використання з відповідними 

обліками та спостереженнями проведено протягом 2015–2018 років. 

На варіантах (травостоях) досліду з інтервалом 10 діб у проміжку від 1 

травня по 19 червня проведено шість обліків під час формування урожаю 

першого  укосу для встановлення динаміки наростання сухої маси, зміни частки 

листя, площі листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу та вмісту 

сирої клітковини й сирого протеїну. Бобово-злакові травостої досліджували на 

фоні внесення P60K60, злакові –  N30P60K60. 

Дослід 2. Добір багаторічних бобових трав за умов різного удобрення  

(види трав та норми висівання насіння, кг/га) 

1. Конюшина лучна, 18;  

2. Люцерна посівна, 18;  

3. Конюшина гібридна, 14; 

4. Лядвенець рогатий, 12;  

5. Стоколос безостий, 25 (злаковий травостій). 

На бобових травостоях дослід проведено на таких трьох фонах удобрення: 

без добрив, Р60К60, Р90К90, а на стоколосовому – без добрив, Р60К60, N60Р60К60. 

Розмір посівних ділянок – 10 м
2
, облікових – 8 м

2
. Повторність досліду 

чотириразова. Кількість варіантів – 20, ділянок – 80.  

Дослід закладено у 2010 році, а використання з відповідними обліками й 

спостереженнями проведено протягом 2011–2013 рр. 

Дослід 3. Ефективність застосування на бобово-злакових сіяних 

травостоях штамів бульбочкових бактерій за різного удобрення (види трав, 

їх суміші, азотфіксувальні препарати, удобрення) 

1. Конюшина лучна, 10 + стоколос безостий, 12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12 + костриця червона, 10. 

2. Люцерна посівна, 10 + стоколос безостий, 12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12 + костриця червона, 10. 
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3. Стоколос безостий, 12 + пажитниця багатоквіткова, 12 + костриця 

червона, 10 (злаковий травостій). 

На бобово-злакових травостоях дослідження проведено на семи фонах 

удобрення в поєднанні із застосуванням відповідних штамів бульбочкових 

бактерій – без добрив, N30Р60К60, N30Р60К60 + штам, Р60К60, Р60К60 + штам, Р90К120, 

Р90К120 + штам, а на злаковому на двох – без добрив, N30Р60К60. 

Розмір посівних ділянок – 180 м
2
, облікових – 25 м

2
. Кількість варіантів –

 16, ділянок – 64. Штамами бульбочкових бактерій насіння бобових трав 

обробляли  безпосередньо перед сівбою травосумішей. Насіння багаторічних 

бобових трав перед сівбою інокулювали бульбочковими бактеріями Rhizobium 

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

Дослід закладено в червні 2008 року на темно-сірому осушеному ґрунті 

(ДП «ДГ «Перемога» Івано-Франківського інституту АПВ, Тисменицький район 

Івано-Франківської області), а використання з необхідними обліками та 

спостереженнями проведено протягом 2009–2011 рр. 

Дослід 4. Добір багаторічних злакових трав за умов різного удобрення 

(види трав та норми висівання насіння, кг/га) 

Ранньостиглі травостої: *грястиця збірна, 16. 

Середньостиглі травостої: костриця східна, 26; пажитниця багаторічна, 

26; *стоколос безостий, 26; костриця червона, 18; очеретянка звичайна, 14. 

Пізньостиглі травостої :* тимофіївка лучна, 14. 

Дослід проведено на трьох фонах удобрення: без добрив, Р60К60, N90Р60К60. 

Розмір посівних ділянок – 10 м
2
, облікових – 8 м

2
. Кількість варіантів – 21, 

ділянок – 84. Дослід закладено влітку 2010 року, а обліки та спостереження 

проведено протягом 2011–2013 рр. 

На варіантах (травостоях на фоні внесення N30P60K60.), які позначено 

зірочкою з інтервалом у 10 діб у проміжку від 1 травня по 19 червня проведено 

шість обліків у процесі формування урожаю першого укосу для встановлення 

динаміки наростання сухої маси, зміни частки листя, площі листкової поверхні, 
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чистої продуктивності фотосинтезу та вмісту сирої клітковини й сирого 

протеїну.   

Дослід 5. Добір багаторічних злакових трав за умов різних способів і 

глибини основного обробітку ґрунту (види трав та норми висівання насіння, 

кг/га) 

Ранньостиглі травостої: грястиця збірна, 16. 

Середньостиглі травостої: костриця східна, 26; пажитниця багаторічна, 

26; стоколос безостий, 26; костриця червона, 18; очеретянка звичайна, 14. 

Пізньостиглі травостої:тимофіївка лучна, 14. 

Дослід проведено на трьох способах або глибинах основного обробітку 

ґрунту за умов залуження: 20–22 см (оранка), 16–18 см (оранка) і 8–10 см 

(дискування). 

Розмір посівних ділянок – 10 м
2
, облікових – 8 м

2
. Кількість варіантів – 21, 

ділянок – 84.  

Дослід проведено на фоні внесення  N90Р60К60 у ті ж роки з використанням 

тих  же сортів багаторічних злакових трав що й в досліді 4. 

Дослід 6. Оптимізація доз і співвідношень NPК добрив на злаковому 

травостої (види добрив та їх дози) 

Без добрив, P60 K90, P30K45, P60K90; N75, N75P60, N75K90, N75P30K45, N75P60K90;  

N150,  N150P60, N150K90, N150P30K45, N150P 60K90. 

Дослід проведено на злаковому травостої, який сформовано на основі 

суміші трав (костриця лучна, 8 кг/га + тимофіївка лучна, 6 + стоколос безостий, 

12 кг/га) як трифакторний, з використанням можливостей методу математичного 

планування експерименту, за d-оптимальною скороченою схемою, де кожний 

мінеральний елемент добрив є фактором, а дози добрив – параметри на трьох 

рівнях. На вивчення взято 15 варіантів добрив замість 27, щоб дослід був повно 

факторним. Дослід закладено у 2016 році, а обліки і спостереження  проведено 

протягом 2017–2019 роки. 

Досліди 1, 2, 4, 5 і 6 закладено на дерново-підзолистому поверхнево 

оглеєному ґрунті протягом 2011–2017 років в дендрологічному парку «Дружба» 
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет» (Тисменецький р-н Івано-

Франківської області). 

У наведених шести дослідах, при доборі багаторічних бобових і злакових 

трав використано такі районовані та перспективні сорти: 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).  

В усіх дослідах азотні мінеральні добрива вносили поверхнево у вигляді 

аміачної селітри, фосфорні – гранульованого суперфосфату і калійні –  

калімагнезію, а в досліді 3 – хлористого калію. Фосфорні й калійні вносили в 

один строк  рано навесні. Азотні в дозах N30 і N60 – в один термін рано навесні, 

N75,  N90 і N150 – у три терміни рівними частинами під кожен укіс. 

В усіх, наведених вище дослідах, 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 дні після попереднього укосу. Скошування проводили диференційовано з 

урахуванням настання потрібної фази вегетації в домінантного компонента 

травостою. У кожному укосі скошування та обліки урожаю починали на 

ранньостиглих травостоях, потім – на середньостиглих і, завершували –  на 

пізньостиглих. 

В умовах гірсько-лісового поясу Карпат дослідження проведено у двох 

дослідах із вивчення ефективності заходів поверхневого поліпшення заплавних і 

схилових лук із природним травостоєм. 
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Дослід 7. Ефективність заходів поверхневого поліпшення заплавних 

лук гірсько-лісового поясу Карпат (добрива, їх дози, підсіяні трави). 

Без добрив, P30K60, N60P30K60, N60P30K60 + підсівання суміші злаків за 

сінокісного режиму використання (підсівання конюшини повзучої за умови 

багатоукісного або імітації пасовищного використання), гній – 15 т/га. 

Дослід проведено на двох режимах використання: сінокісний (двоукісний) 

і багатоукісний (триукісний або імітація пасовищного використання). 

Дослід 8. Ефективність заходів поверхневого поліпшення схилових 

лук гірсько-лісового поясу Карпат. Дослід проведено за такою схемою, що й 

дослід 7. 

Спотереження за дослідами 7 і 8 з вивчення заходів поверхневого 

поліпшення лук з природним травостоєм здійснено протягом 2017–2019 років в 

гірсько-лісовому поясі Карпат (с. Красник Верховинського району Івано-

Франківської області). Дослід 7 проводився в заплаві (1-й надзаплавній терасі), а  

дослід 8 – на 2-й надзаплавній терасі р. Чорний Черемош, ґрунтовий покрив 

яких представлений дерновим (дерново-буроземним мілким) та дерново-

буроземним глибоким грунтом. 

Експериментальні дослідження, обліки та спостереження нами проведено з 

дотриманням методичних вказівок НДІ кормів ім. В.Р.Вільямса [13], Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН [14] та ін. [15, 16, 17]. 

У польових дослідах проводили наступні обліки та спостереження за 

такими методиками: фенологічні спостереження за фазами росту й розвитку 

рослин – за методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур [15]; щільність травостою – на 4-х фіксованих площадках розміром 

(50х50 см) на двох несуміжних повтореннях навесні у фазі кущіння трав [15, 14]; 

висоту домінувальних компонентів травостоїв – шляхом заміряння 10 рослин 

кожного виду на двох несуміжних повтореннях; частку листя та ботанічний 

склад урожаю досліджуваних травостоїв – у свіжих рослинних  зразках (снопах) 

масою 0,5 кг [14]; видову насиченість травостоїв – геоботанічним описуванням 

травостоїв перед обліком урожаю за ДСТУ 4687:2007; облік урожаю – ваговим 
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методом, шляхом зважування з наступними перераховунням виходу з 1 га 

зеленої маси, сухої маси, кормових одиниць, сирого протеїну, обмінної і валової 

енергії; вміст сухої речовини (сухої маси) – термостатно-ваговим методом при 

температурі 105 
о
С [18] згідно з ДСТУ 4674:2006 та ДСТУ 8044:2015; площу 

листкової поверхні та чисту продуктивність фотосинтезу – за Ничипоровичем 

[19]; динаміку наростання урожаю та зміни хімічного складу за фазами вегетації 

у 1-му укосі – на фіксованих площадках розміром 1 м
2 

в чотириразовій 

повторності згідно з ДСТУ 8044:2015 [20]. 

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, перетравного протеїну в кормовій одиниці, 

протеїнове співвідношення, валової та обмінної енергії в кормах визначали 

розрахунковим методом із використанням коефіцієнтів перетравності сухої маси 

корму та вмісту в ній сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, 

безазотистих екстрактивних речовин [21, 22, 23, 24, 25, 26] за ДСТУ 4674:2006 

та ДСТУ 8066:2015. 

Агрохімічні показники ґрунту визначали на початку і в кінці проведення 

досліду в найбільш контрастних варіантах у 0–20 см шарі ґрунту за 

загальноприйнятими методиками, а саме: гумус – за Тюріним згідно з 

ДСТУ 4289: 2004, азот, що легко гідролізується лугом, – за Корнфілдом 

відповідно з ДСТУ 7863:2015, рухомі фосфор і калій – за Кірсановим та 

Мачигіним згідно з ДСТУ 4114-2002, рН (сольове) – потенціометричним 

методом [18, 23, 24, 25] відповідно до ДСТУ ISO10390:2001.  

Масу коріння в 0–20 см шарі визначали за Н. З. Станковим [1964], 

нагромадження симбіотичного азоту – за методикою Всеросійського інституту 

кормів [13]; винесення з урожаєм і баланс азоту, фосфору та калію – за 
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методикою ЦИНАУ; протиерозійну стійкість ґрунту – шляхом розмивання 

струменем води моноліту ґрунту розміром 20х20х20 см; целюлозну активність 

ґрунту – розкладанням лляної тканини у 0–20 см шарі ґрунту за 

Е. Н. Мішустіним [29]. 

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, які склалися в 2020 р. [14]. Енергетичну оцінку досліджуваних 

агроекосистем проводили на основі балансу надходження, накопичення та 

витрат валової енергії [30] з використанням методик О.  К. Медведовського і 

П. І. Іваненка [31], А. С. Даниленко, О. А. Стахів [32].  

Обробку й узагальнення результатів досліджень здійснено за допомогою 

програми Microsoft Excel. Одержані дані оброблено методом дисперсійного та 

кореляційного аналізу за Б. А. Доспєховим [33, 34] і В. О. Ушкаренко та ін. [35].  

Отже, ґрунтово-кліматичні умови місць проведення досліджень типові як 

для Передкарпаття, так гірсько-лісового поясу Карпат, що є складовими 

Карпатського регіону. Схема досліду й методика досліджень відповідає робочій 

гіпотезі. Програмою передбачена достатня кількість польових дослідів та обліків, 

спостережень і аналізів, проведених у процесі їх виконання, які дозволять глибоко 

(комплексно) й всебічно розкрити суть досліджень, спрямованих на вирішення 

проблеми збільшення виробництва та поліпшення якості трав’яних кормів для 

тваринництва регіону. 

Висновки до Розділу 2  

1. За ґрунтово-кліматичними умовами розташування земель Івано-

Франківської області відповідає умовам, характерним для Передкарпаття і 

сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур, особливо 

багаторічних бобових і злакових трав та їх сумішок.  

2. Під час проведення досліджень вивчено дію та взаємодію таких 

факторів, як одно видових посівів бобових і злакових трав та їх сумішок, 
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обробітки ґрунту удобрення та поверхневе покращення заплавних і схилових 

лук.  

3. Схеми дослідів і методики проведення досліджень відповідають 

робочій гіпотезі; програмою досліджень передбачено достатню кількість 

спостережень, обліків та аналізів, що дають змогу розкрити суть теми 

дисертаційної роботи. 

4. Статистичний аналіз, використаний для обробки експериментальних 

даних, дає можливість отримати об’єктивний характер залежностей, зробити 

достовірні висновки й надати дієві рекомендації виробництву. 
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РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЛУЧНИХ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

 

3.1 Формування бобово-злакових та бобових агрофітоценозів залежно 

від удобрення та штамів бульбочкових бактерій 

Ботанічний склад травостою – один із основних факторів, який визначає 

рівень урожайності, а також вміст і збір поживних речовин на лукопасовищних 

угіддях. Потенційна продуктивність, тобто здатність травостою повніше 

використовувати поживні речовини ґрунту, добрив, увесь комплекс сприятливих 

умов росту і розвитку багаторічних трав залежить від ботанічного складу. За 

урожайністю та ботанічним складом можна судити про доцільність підбору 

компонентів у травосумішці для підвищення продуктивності та якості корму, а 

також як це впливає на продуктивне довголіття цього травостою [1]. Створення 

економічно вигідних багаторічних трав’янистих ценозів дасть змогу вирішити 

не тільки екологічну проблему, але й використати їх з господарською метою для 

одержання дешевих та екологічно чистих кормів [2, 3].   

У формуванні лучних, зокрема й бобово-злакових, ценозів важливу роль 

відіграє їх ботанічний і видовий склад, який суттєво впливає на врожайність та 

кормову цінність лучних травостоїв. Формування ботанічного складу як 

природних, так і сіяних лучних травостоїв відбувається під впливом 

метеорологічних та ґрунтових умов, віку травостою, режиму використання та 

удобрення, а також біологічних особливостей рослин [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ботанічний 

склад – це основний показник, який свідчить про стан травостою й окремих його 

компонентів, відображає кількісний склад, збереження видів та їх довголіття, 

трансформацію ценозів залежно від технологічних заходів [10, 11, 12, 13].  

Важливу роль у формуванні видової та тривалої кормової продуктивності 

сіяних лук відіграють вікові зміни ботанічного складу травостоїв після 

досягнення найвищої їх продуктивності на другому році життя. Поживна 

цінність лук суттєво зростає шляхом збільшення частки бобових компонентів у 
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ботанічному складі врожаю зеленої маси під впливом збільшення частоти його 

відчужень із двох до чотирьох [14, 15].   

У сучасних умовах освоєння природоохоронних, ресурсоощадних систем 

кормовиробництва особлива увага приділяється розробці рекомендацій щодо 

видового й сортового складу бобово-злакових травосумішей, найбільш 

адаптованих до конкретних умов вирощування та способів використання [16, 17, 

18]. 

Добрива є вагомим чинником формування ботанічного складу травостоїв. 

За короткий час без внесення добрив сіяні лучні травостої перетворюються в 

угруповання, наближені за ботанічним складом і продуктивністю до тих, які 

існували до їх докорінного поліпшення [19, 20, 21, 22, 23]. Фосфорні та калійні 

добрива збільшують вміст бобових трав, а азотні й повні мінеральні добрива 

позитивно впливають на кількість злаків у агрофітоценозах [1]. За умови 

внесення азотних добрив зі збільшенням урожайності спостерігається збіднення 

ботанічного складу рослинних угруповань, а також не відбувається заселення 

нових видів трав [24].  

Регулярне застосування добрив в оптимальних нормах і співвідношеннях, 

які відповідають характеру травостою та ґрунтовим особливостям, створює 

надійні умови збереження продуктивного довголіття лучних сінокосів [25, 26]. 

Ботанічний та видовий склад є одним із важливих показників якості корму, 

стабільності врожаю та продуктивного довголіття. Для отримання максимально 

високих урожаїв, залуження слід проводити бобово-злаковими травосумішами, 

які є основним джерелом надходження кормового білка [27, 28, 29, 30, 31], а 

їстівне  різнотрав’я в кількості до 15 % поліпшує якість корму [32]. 

У сіяних травостоях спочатку домінують бобові, потім нещільно- і 

щільнокущові злаки, верхові чи низові залежно від режиму використання а далі 

– кореневищні сіяні та несіяні злаки з переважанням пирію повзучого. Далі 

трансформація йде в тому ж напрямку, що й при самозростанні [33, 34].  

Настання проміжної переложної стадії за умов спонтанного заростання 

можна прискорити шляхом збагачення відтворюваного ценозу насінням 
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кореневищних трав, зібраних у природних умовах [34, 35]. Велике 

біорізноманіття травостою природних лукопасовищних угідь є основою їх 

стабільності та стійкості до змінних умов середовища, а також гарантією 

отримання високоякісних  кормів [36]. 

Встановлено, що в досліді з добору бобових компонентів до різних 

злакових сумішей за різного удобрення в середньому за чотири роки в бобово-

злакових сіяних травостоях на дерново-підзолистому ґрунті частка бобових 

компонентів була в межах 32–59 % (табл. 3.1).  

Коливання сумарної частки злаків становило 28–56 %, що було на одному 

рівні з часткою бобових компонентів. Найбільшою вона була в люцерно-

злакових травостоях і найменшою – у лядвенце-злакових. Поміж досліджуваних 

видів бобових трав як компонентів бобово-злакових травосумішей за 

усередненими даними в цих умовах найкраще в травостоях зберігся лядвенець 

рогатий з часткою 53–59 %. Найменшою кількістю характеризувалася люцерна 

посівна (32–36 %), що свідчить про несприятливі умови для неї на бідному 

кислому ґрунті. Проміжну позицію за кількістю бобового компонента посідали 

травостої, сформовані на базі сумішей конюшини лучної та козлятника східного 

(36–42 %). 

У бобово-злакових травостоях на основі сумішей, де злакова частина 

представлена кострицею червоною, стоколосом безостим, пажитницею 

багаторічною, співдомінантами бобових компонентів були 2-й і 3-й компоненти, 

зокрема стоколос безостий та пажитниця багаторічна, (з часткою 9–22 і 11–

27 %). Найгірше у травостої зберігалася костриця червона з часткою 3–10 %. 

Агрофітоценози, сформовані на основі сумішей, у яких злакова частина 

представлена стоколосом прибережним, кострицею східною, пирієм середнім 

співдомінантами бобових компонентів були також 2-й і 3-й компоненти, а саме 

костриця східна та пирій середній (з часткою 8–21 і 9–23 %). Найгірше 

зберігався у травостої стоколос прибережний (3–11 %). 

Чисельним було й різнотрав’я (11–14 %), що зумовлено значним його 

поширення в рік безпокривної сівби.  
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Таблиця  3.1 

Ботанічний склад сіяних бобово-злакових травостоїв на різних фонах 

удобрення, (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр., % 

Травосуміш (види  трав і 

норми висіву їх насіння, 

кг/га) 

Удоб-

рення 

Злаки 

всьо-

го 

У тому числі 
Сіяні 

бо-

бові 

Різно-

травʼя 
за компо-

нентами 
не-

сіяні 
1-й 2-й  3-й 

Конюшина лучна, 10 + 

злаки  (костриця червона, 

8 + стоколос безостий, 12 

+ пажитниця багаторічна, 

12)  

без добрив 

(контроль) 
47 6 17 20 4 41 12 

Р60К60 48 6 18 21 3 40 12 

Р90К90 46 5 20 17 4 42 12 

Люцерна посівна, 10          

+ злаки  

без добрив 56 6 18 27 5 32 12 

Р60К60 54 6 19 25 4 34 12 

Р90К90 53 6 22 20 5 34 13 

Лядвенець рогатий, 6 + 

злаки 

без добрив 34 3 10 16 5 53 13 

Р60К60 30 4 9 13 4 57 13 

Р90К90 30 4 10 11 5 57 13 

Козлятник східний, 20 + 

злаки 

без добрив 51 5 18 23 5 36 13 

Р60К60 48 6 18 20 4 40 12 

Р90К90 47 6 19 16 6 40 13 

Злаки 

без добрив 84 7 19 51 7 – 16 

Р60К60 84 6 21 51 6 – 16 

N60Р60К60 84     6 26 44 8 – 16 

Конюшина лучна, 1 + 

злаки (стоколос  

прибережний, 10 + 

костриця  східна, 12 +  

пирій середній, 10)  

без добрив 47 6 14 23 4 41 12 

Р60К60 46 6 13 23 4 42 12 

Р90К90 47 10 14 19 4 42 11 

Люцерна посівна, 10  +  

злаки  

без добрив 56 8 20 23 5 32 12 

Р60К60 52 8 18 22 4 35 13 

Р90К90 52 11 18 18 5 36 12 

Лядвенець рогатий, 6   + 

злаки 

без добрив 28 3 8 12 5 58 14 

Р60К60 29 3 9 12 5 58 13 

Р90К90 28 5 9 9 5 59 13 

Козлятник східний,   20 + 

злаки 

без добрив 50 5 21 19 5 37 13 

Р60К60 48 8 15 20 5 38 14 

Р90К90 49 9 18 17 5 38 13 

Злаки 

без добрив 84 14 30 33 7 – 16 

Р60К60 84 7 41 29 7 – 16 

N60Р60К60 84 15 35 27 7 – 16 

НІР0,5, % 9 2 4 5 1 6 3 
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В травостої домінували лобода біла, ромашка непахуча, грицики звичайні, 

деревій звичайний, зірочник середній та інші. Кількість несіяних злаків, у яких 

переважав пирій повзучий, коливалась у межах 3–6 %. У злакових травостоях 

сумарна кількість злаків була в 1,5–2,8 більшою, ніж у досліджуваних бобово-

злакових травостоях. 

Суттєво змінювалася частка компонентів досліджуваних сіяних бобово-

злакових і злакового травостоїв залежно від їх складу й фону добрив та за 

роками користування за період від 1-го (2015 р.) до 4-го (2018 р.) років (рис. 3.1, 

додаток В.1).  

Стабільно утримувався в травостоях лядвенець рогатий, частка якого 

протягом чотирьох років на всіх безазотних фонах незалежно від складу 

злакових компонентів коливалася в межах від 38 до 69 %. Найменше його було в 

рік сівби, що зумовлено біологічними особливостями, але на 2-му, 3-му і 4-му 

роках життя він утримувався рівномірно. 

Протягом усіх років користування утримувався в козлятнико-злакових 

травостоях також козлятник східний, але в меншій кількості, ніж лядвенець 

рогатий, що спричинено нижчою його польовою схожістю та приживанням у 

травостої. За роками користування кількість цих рослин коливалась у межах від 

31 до 44 %. 

Нерівномірно протягом всіх чотирьох років користування незалежно від 

складу злакових компонентів утримувалася і люцерна посівна в люцерно-

злакових травостоях, що зумовлено несприятливими екологічними умовами 

через підвищену кислотність дерново-підзолистого поверхнево оглеєного 

ґрунту. Люцерна посівна росла погано, її кількість протягом перших чотирьох 

років життя коливалась у межах від 15 до 45 %, зменшуючи свою чисельність 

від першого до четвертого року. Найбільша кількість рослин люцерни посівної 

знизилась на четвертому році. Конюшина лучна в конюшино-злакових 

травостоях добре утримувалася лише протягом перших трьох років життя трав з 

часткою від 44 до 65 %. На четвертому році життя вона практично випала з 

травостою з часткою 4–5 %. 
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Без добрив Р60К60 Р90K90 

Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 

   
Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

   
Лядвенець рогатий + злаки (лядвенце-злаковий травостій) 

   
Козлятник східний + злаки (козлятнико-злаковий травостій) 

   

Злаки  (злаковий травостій) 

Без добрив Р60К60 N60Р60К60 

   

 
Рис. 3.1. Ботанічний склад бобово-злакових і  злакових сіяних травостоїв на 

різних фонах удобрення за роками,(дослід 1), 2015–2018 рр., % 
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продовження рисунку 3.1 

Без добрив Р60К60 P90K90 

Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 

   

Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

   

Лядвенець рогатий + злаки (лядвенце-злаковий травостій) 

   

Козлятник східний + злаки  (козлятнико-злаковий травостій) 

   
Злаки (злаковий травостій) 

Без добрив Р60К60 N60Р60К60 

   

 



124 

У травостоях, де стабільно утримувалися бобові компоненти, якими є 

лядвенце- та козлятнико-злаковий травостій, мало змінювалася за роками й 

сумарна частка злакових компонентів (відповідно на рівні 24–40 і 29–58 %). 

Виключенням була незначна кількість злаків на першому році життя трав в 

козлятнико-злаковому травостої.  

У бобово-злакових травостоях і сформованих на основі сумішей, у яких 

злакова частина була представлена кострицею червоною, стоколосом безостим, 

пажитницею багаторічною, приблизно на однаковому рівні протягом усіх 

чотирьох років користування утримувалася пажитниця багаторічна з часткою 8–

35 %. Виключенням був перший рік життя і користування трав через значну 

кількість різнотрав’я в конюшино- та люцерно-злакових травостоях. З роками 

прослідковувалось збільшення в травостоях стоколосу безостого від 1–8 на 

першому та до 15–45 % на четвертому році життя трав. Частка стоколосу 

безостого збільшилася на конюшино- та люцерно-злаковому травостоях 

четвертого року, що зумовлено випаданням з травостоїв конюшини лучної і 

люцерни посівної. Ці травостої перетворились, в угруповання з домінуванням 

стоколосу безостого. З роками в бобово-злакових травостоях збільшувалась 

також і частка костриці червоної. 

Агрофітоценози, сформовані на основі сумішей, у яких злакова частина 

представлена стоколосом прибережним, кострицею східною, пирієм середнім, 

приблизно на однаковому рівні протягом усіх чотирьох років користування  

утримувалася костриця східна з часткою 6–25 %. Виключенням був перший рік 

життя і користування трав через розмаїття різнотрав’я в конюшино- і люцерно-

злакових травостоях. З роками чітко прослідковувалося збільшення в травостоях 

частки пирію середнього від 3–8 % на першому та до 15–46 % на четвертому 

році життя. Найінтенсивніше на 4-му році частка пирію середнього збільшилася 

на конюшино-злаковому травостої, що зумовлено випаданням із травостою 

конюшини лучної. Така ж ситуація на 4-му році біла і в люцерно-злаковому 

травостої через суттєве зрідження люцерни. На 4-му році ці травостої 

перетворилися в угруповання з домінуванням стоколосу безостого. З роками в 
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бобово-злакових травостоях збільшувалася також і частка стоколосу 

прибережного (від 1–2 до 13–15 %). 

На 1-му році життя поряд із висіяними бобовими компонентами в 

досліджуваних бобово-злакових травостоях та з пажитницею багаторічною і 

кострицею східною у злакових травостоях домінувало різнотрав’я з часткою 30–

39 %. Злаковий травостій, сформований на основі суміші з костриці червоної, 

стоколосу безостого, пажитниці багаторічної на 4-му році  життя і користування 

перетворився у стоколосо-пажитницеве рослинне угруповання, а злаковий 

травостій на основі суміші з стоколосу прибережного, костриці східної, пирію 

середнього – у кострице-пирійне.  

Поміж досліджуваних видів бобових трав як компонентів бобово-злакових 

травосумішей за усередненими даними найкраще в травостоях зберігся 

лядвенець рогатий (53–59 %). Найменшою була кількість люцерни посівної (32–

36 %), що свідчить про несприятливі умови для неї на бідних кислих ґрунтах. 

Проміжну позицію за кількістю бобового компонента займали травостої, 

сформовані на базі сумішей за участі конюшини лучної або козлятника східного 

(36–42 %). 

 Вставлено, що в середньому за три роки сумарна кількість пагонів 

коливалась у межах 976–1528 шт./м
2
 (рис. 3.2, додаток В.2). Найбільшою 

щільністю за сумарною кількістю пагонів характеризувався лядвенце-злаковий 

травостій. Середня сумарна кількість злакових трав коливалась у межах 420–

1202 шт./м
2 

(рис. 3.3, додаток В.2). Найвищою вона була в люцерно-злакових 

сіяних травостоях. а мінімальною – у лядвенце-злакових травостоях. 

Результати досліджень показали, що кількість пагонів багаторічних 

бобових трав, як компонентів досліджуваних бобово-злакових агроценозів 

варіювалась у межах 335–888 шт/м
2
. Серед досліджуваних видів бобових трав як 

компонентів бобово-злакових травостоїв за усередненими даними кількості 

пагонів у цих екологічних умовах найкраще в травостоях зберігся лядвенець 

рогатий, де кількість пагонів коливалась у межах 819–888 шт/м
2
.  
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Рис.3.2 Щільність бобово-злакового травостою №1 на різних фонах 

удобрення, пагонів/м
2
, (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 

 

 
 

Рис.3.3 Щільність бобово-злакового травостою №2 на різних фонах 

удобрення, пагонів/м
2
, (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 
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Найменша кількість пагонів була на варіанті люцерни посівної (335–

373 шт/м
2
), що вкотре свідчить про несприятливі умови для неї на бідному 

кислому ґрунті.  

Проміжну позицію за кількістю пагонів бобового компонента посідали 

травостої, сформовані на базі сумішей за участі конюшини лучної та козлятника 

східного (373–554 шт./м
2
). У бобово-злакових травостоях, сформованих на 

основі: костриці червоної, стоколосу безостого та пажитниці багаторічної за 

кількістю пагонів співдомінантами бобових компонентів були стоколос безостий 

та пажитниця багаторічна (з кількістю пагонів 124–225 шт/м
2
 і 218–298 шт/м

2
). 

Найгірше зберігалась у травостої костриця червона (40–76 шт/м
2
). 

Агрофітоценози зі стоколосом прибережним, кострицею східною, пирієм 

середнім за кількістю пагонів бобових компонентів були костриця східна та 

пирій середній (з кількістю пагонів 124–157 і 206–635 шт/м
2
). Найгірше 

зберігався у травостої стоколос прибережний з кількістю пагонів 47–86 шт/м
2
. У 

досліджуваних бобово-злакових і злакових травостоях значною була й 

чисельність пагонів різнотрав’я (130–217 шт/м
2
). Кількість пагонів несіяних 

злаків, де переважав пирій повзучий коливалась у межах 36–106 шт/м
2
.  

У злакових травостоях, сформованих на основі зазначених злакових 

компонентів, сумарна кількість пагонів злаків була в 2,0–2,7 більшою, ніж у 

досліджуваних бобово-злакових травостоях. Закономірності щодо кількості 

пагонів окремих злакових компонентів, які були в бобово-злакових травостоях, 

зафіксовані таким ж, як і в злакових травостоях, але з більшою кількістю 

кожного з них. Суттєво змінювалася й щільність бобово-злакових і злакового 

травостоїв залежно від їх складу та фону добрив й за роками життя і 

користування (рис. 3.4, додаток В.3). Найбільшою щільністю в межах 1307–

1631 пагонів на 1 м
2
 протягом всіх чотирьох років на всіх безазотних фонах 

незалежно від вихідного складу злакових компонентів характеризувалися 

лядвенце-злакові травостої. На 33–40 % меншою їх сумарною кількістю у 

порівнянні з лядвенце-злаковим травостоєм в усі роки користування були інші 

досліджувані бобово-злакові травостої. 
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Без добрив Р60К60 Р90K90 

шт/м
2
 Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 

   
Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

   
Лядвенець рогатий + злаки (лядвенце-злаковий травостій) 

 
 

 

Козлятник східний + злаки (козлятнико-злаковий травостій) 

   
Злаки (злаковий травостій) 

Без добрив Р60К60 N60Р60К60 

   

 
Рис. 3.4. Зміна щільності пагонів бобово-злакових травостоїв з різним 

видовим складом бобових і злакових компонентів на неоднакових фонах 

удобрення за роками, (дослід 1), 2015–2018 рр., шт/м
2
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продовження рисунку 3.4 

Без добрив Р60К60 P90K90 

шт/м
2 Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 

 
  

Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

   
Лядвенець рогатий + злаки (лядвенце-злаковий травостій) 

  

 
Козлятник східний + злаки (козлятнико-злаковий травостій) 

   

Злаки (злаковий травостій) 

Без добрив Р60К60 N60Р60К60 
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Найменше пагонів спостерігалось в рік сівби, але на 2-му, 3-му і 4-му  

роках життя трав їх кількість була рівномірною. Стабільною протягом всіх 

чотирьох років користування кількістю пагонів бобового компонента на рівні 

300–470 шт/м
2
 характеризувалися й козлятнико-злакові травостої, але до 40 % 

меншою їх кількістю була в лядвенце-злакових травостоях у порівнянні з 

кількістю пагонів бобового компонента. 

Протягом усіх чотирьох років користування незалежно від вихідного 

складу злакових компонентів рівномірною була кількість пагонів (495–

210 шт/м
2
), зменшуючись від 1-го до 4-го року. Кількість пагонів конюшини 

лучної на рівні з кількістю пагонів лядвенцю рогатого була лише протягом 

перших трьох років життя трав з коливаннями в межах 485–800 шт/м
2
. На 4-му 

році конюшина лучна майже випала з травостою з чисельністю пагонів 50–

90 шт/м
2
.   

У травостоях, де стабільно протягом років життя й користування 

утримувались бобові компоненти, якими є лядвенце- та козлятнико-злаковий 

травостої, мало змінювалася щільність травостою за роками та сумарна кількість 

пагонів злакових компонентів (відповідно на рівні 350–650 і 305–680 шт/м
2
)

 
. 

У середньому за 2015–2018  рр. висота різних видів багаторічних трав як 

складових сіяних бобово-злакових травостоїв із різними бобовими і злаковими 

компонентами коливалась у межах від 38 до 112 см (табл. 3.2).  

Встановлено, що в бобово-злакових травостоях найвищим був стоколос 

безостий з показниками лінійного росту 97–112 см, а найнижчою – костриця 

червона (38–43 см). Пажитниця багаторічна займала проміжне місце серед трав з 

висотою 52–93 см.  

Включення багаторічних бобових трав до зазначених злаків завдяки дії 

симбіотичного азоту збільшувало середній лінійний ріст злаків на однакових 

безазотних агрофонах від 62–66 до 72–80 см, або на 12–16 %. Внесення 

мінерального азоту в дозі N60 на злаковий травостій на тих же безазотних 

агрофонах сприяє зростанню середнього лінійного росту від 66 до 85 см. 
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Таблиця 3.2  

Лінійний ріст рослин першого укосу бобово-злакових травостоїв на різних 

фонах удобрення, (дослід 1), середнє за 2015-2018 рр. 

Травосуміш (види  трав і 
норми висіву їх насіння, 

кг/га) 
Удобрення 

Злаки за компонентами Сіян
і бо-
бові 

Се-
реднє 1-й 2-й 3-й 

се-   
реднє 

Конюшина лучна, 10 + злаки  
(костриця червона, 8 + 
стоколос безостий, 12 + 
пажитниця багаторічна, 12)  

без добрив 
(контроль) 

38±4 98±6 80±6 72 72±5 72 

Р60К60 39±4 99±7 81±7 73 75±6 74 

Р90К90 40±4 100±7 83±7 74 77±6 75 
Люцерна посівна, 10    +  
злаки  

без добрив 
(контроль) 

39±4 97±6 81±6  72 77±6 74 

Р60К60 40±4 98±7 82±7 73 81±7 75 
Р90К90 41±4 102±7 84±7 76 83±7 78 

Лядвенець рогатий, 6+ злаки без добрив 
(контроль) 

42±4 108±6 87±6 79 50±5 72 

Р60К60 43±4 110±7 88±7 80 52±5 73 

Р90К90 43±4 112±7 90±7 82 53±5 75 
Козлятник східний,   20 + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

39±4 104±6 83±6 75 77±6 76 

Р60К60 41±4 106±7 85±7 77 81±7 78 
Р90К90 41±4 108±7 86±7 78 83±7 79 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

34±3 86±6 67±5 62 – 62 

Р60К60 35±3 91±7 71±6 66 – 66 

N60Р60К60 49±3 113±8 93±7 85 – 85 

Середнє за компонентами 40 102 83 75 –  

Конюшина лучна, 1 + злаки 
(стоколос  прибережний, 10 + 
костриця  східна, 12 +  пирій 
середній, 10)  

без добрив 
(контроль) 

95±6 82±6 63±4 80 71±5 78 

Р60К60 96±7 83±7 64±4 81 76±6 80 
Р90К90 97±7 85±7 65±4 82 78±6 81 

Люцерна посівна, 10  
    +  злаки  

без добрив 
(контроль) 

94±6 83±6 64±4 80 78±6 80 

Р60К60 96±7 84±7 65±4 81 82±7 82 
Р90К90 98±7 86±7 66±4 83 84±7 84 

Лядвенець рогатий, 6  + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

105±6 89±6 71±4 88 51±5 79 

Р60К60 107±7 90±7 72±4 89 54±5 81 
Р90К90 108±7 91±7 72±4 90 55±5 82 

Козлятник східний,  20 + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

102±6 85±6 68±4 85 78±6 83 

Р60К60 104±7 87±7 70±4 87 82±7 86 
Р90К90 105±7 88±7 70±4 88 84±7 87 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

83±6 69±6 52±4 68 – 68 

Р60К60 89±7 73±7 53±4 72 – 72 

N60Р60К60 111±8 95±8 75±4 94 – 94 

Середнє за компонентами 99 85 66 83 – – 

НІР0,5, см 9 8 7 8 8 8 
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Лінійний ріст різних видів багаторічних бобових трав як складових 

бобово-лакових травосумішей, де злакова частина була представлена кострицею 

червоною, стоколосом безостим, пажитницею багаторічною на тих же 

безазотних фонах коливався в межах 50–83 см. Найвищими були рослини 

козлятника східного, а найнижчими – лядвенцю рогатого. 

В агрофітоценозах, які сформовані на основі бобово-злакових сумішей, 

найвищим був стоколос прибережний із показниками лінійного росту 95–108 см, 

а найнижчим – пирій середній (63–72 см). Костриця східна займала проміжне 

місце. Включення багаторічних бобових трав до зазначених злаків завдяки дії 

симбіотичного азоту збільшувало середній лінійний ріст злаків на однакових 

безазотних агрофонах від 68–72  до 80–89 см. Внесення мінерального азоту в 

дозі N60 на злаковий травостій на тих же безазотних агрофонах збільшувало 

середній лінійний ріст зазначених вище трьох злакових трав від 72 до 94 см. 

Аналіз стійкості за роками користування висіяних видів в одновидових 

посівах багаторічних бобових трав на дерново-підзолистому ґрунті за часткою 

висіяної культури в урожаї показав, що вони по-різному утримуються в 

травостоях. Протягом перших трьох років користування травостоями з чотирьох 

видів добре утримувався лише лядвенець рогатий (табл. 3.3).  

У середньому за три роки на різних безазотних фонах удобрення його доля 

коливалась у межах 81–84 %, що на 22–40 % більше порівняно з часткою 

висіяної культури в одновидових посівах із конюшини лучної, люцерни 

посівної, конюшини гібридної і тільки на 4 % менше з культурою стоколосу 

безостого. Серед досліджуваних видів багаторічних бобових трав найменшою 

була частка люцерни посівної. Конюшина лучна й гібридна добре утримувалися 

в травостоях на рівні 82–93 % лише протягом перших двох років користування. 

На 3-му році користування вони через коротку тривалість онтогенезу практично 

випали з травостоїв, зменшивши свою частку до 5–9 %. Люцерна посівна через 

несприятливі ґрунтові умови у зв’язку з підвищеною кислотністю зрідженою та 

пригніченою була вже на першому році користування (з часткою 65–68 %). На 

третьому році її частка зменшилася до 8–11 %. 
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Таблиця 3.3 

Динаміка вмісту бобових трав 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 

* – наведена динаміка вмісту стоколосу безостого в одновидовому посіві 

 

За кількістю пагонів висіяної культури протягом перших трьох років 

користування травостоями з чотирьох видів мав достатню щільність і добре 

утримувався лише лядвенець рогатий (табл. 3.4). У середньому за три роки на 

різних безазотних фонах удобрення кількість його пагонів коливалась у межах 

1185–1201 шт/м
2
, що в 1,9–2,4 рази більше порівнянно з кількістю пагонів 

висіяної культури в одновидових фітоценозах. Поміж досліджуваних видів 
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багаторічних бобових трав найменшу кількість пагонів висіяної культури мала 

люцерна посівна (470 шт/м
2
, контроль (без добрив)). 

Таблиця 3.4 

Динаміка зміни щільності бобових трав за різного удобрення,  

(дослід 2), шт/м
2
 

Види трав та норми 

висіву насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Роки користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Конюшина лучна, 

18 

без добрив(контроль) 950 752 100 601 

 Р60К60 972 770 112 618 

Р90К90 980 782 120 627 

Люцерна посівна, 

18 

 

без добрив (контроль) 670 510 231 470 

Р60К60 685 530 241 485 

Р90К90 690 543 255 496 

Конюшина 

гібридна, 14 

Без добрив 971 689 94 585 

Р60К60 983 699 99 594 

Р90К90 991 708 104 601 

Лядвенець рогатий, 

12 

без добрив (контроль) 1159 1250 1143 1185 

Р60К60 1168 1259 1149 1192 

Р90К90 1179 1270 1153 1201 

Стоколос безостий, 

25 

без добрив (контроль) 1270 1380 1293 1314 

Р60К60 1290 1392 1305 1329 

N60Р60К60 1102 1300 1215 1206 

НІР0,5, пагонів/м
2
 87 92 73 84 

 

Конюшина лучна й гібридна мали повноцінну густоту та добре 

утримувалися в травостоях зі щільністю на рівні 689–782 пагони/м
2 

лише 

протягом перших двох років користування. На третьому році користування вони 

у зв’язку з короткою вегетацією онтогенезу дуже зрідились, зменшивши свою 

щільність до 94–120 пагонів/м
2
. Люцерна посівна через несприятливі ґрунтові 
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умови, зумолено підвищеною кислотністю, зрідженою і пригніченою була вже на 

першому році користування (кількість пагонів на 1 м
2
 в межах 670–690 шт/м). 

Тому й на третьому році користування кількість її пагонів на 1 м
2
 зменшилась до 

231–255 штук, що більше  порівнянно з конюшиною і менше – з лядвенцем 

рогатим. Серед усіх досліджуваних видів стабільною й найбільшою щільністю в 

межах 1102–1392 пагонів/м
2
 протягом усіх трьох років користування 

характеризувався стоколос безостий. За додавання до Р60К60N60 кількість пагонів  

в середньому за три роки зменшилася на 123 пагони, які характеризувались 

більшим лінійним ростом (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Лінійний ріст одновидових посівів багаторічних бобових трав (дослід 2), см 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Роки користування 
Середнє 

1-й 2-й 1-й 

Конюшина лучна, 

18 

без добрив (контроль) 79±5 74±5 69±5 74 

 Р60К60 83±6 78±6 72±6 78 

Р90К90 85±6 80±6 74±6 80 

Люцерна посівна, 

18 

 

без добрив (контроль) 71±6 67±6 57±6 65 

Р60К60 73±7 71±7 61±7 68 

Р90К90 74±7 73±7 63±7 70 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив (контроль) 78±5 72±5 68±5 73 

Р60К60 80±6 75±6 70±6 75 

Р90К90 81±6 77±6 72±6 77 

Лядвенець рогатий, 

12 

без добрив (контроль) 53±5 50±5 52±5 51 

Р60К60 54±5 52±5 54±5 53 

Р90К90 55±5 53±5 55±5 54 

Стоколос безостий, 

25 

без добрив (контроль) 91±6 86±6 71±6 83 

Р60К60 96±7 91±7 74±6 87 

N60Р60К60 105±8 113±8 116±8 111 

НІР0,5, см 8 9 8 8 
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Внесення фосфорно-калійних добрив на щільність багаторічних бобових 

трав суттєво не впливало. На варіантах досліду де внесилися Р60К60, так і Р90К90 

кількість пагонів зросла не більше, ніж на 33 шт/м
2
.   

Лінійний ріст багаторічних бобових трав за роки досліджень у першому 

укосі коливався в межах 50–85 см. Найбільшим лінійним ростом 

характеризувалася конюшина лучна з середньою висотою 74–80 см, а 

найменшим – лядвенець рогатий  (51–54 см), що на 23–26 см менше порівнянно 

з першим видом. У межах похибки досліду конюшині лучній за висотою 

поступалась конюшина гібридна. Проміжне місце поміж конюшиною лучною і 

лядвенцем рогатим посідала люцерна посівна висотою 65–70 см. На безазотних 

фонах однаковим лінійним ростом характеризувались конюшина лучна та 

стоколос безостий. 

При внесенні N60 середній за три роки лінійний ріст стоколосу безостого, 

на відміну від щільності його пагонів, збільшився від 87 до 111 см, або на 24 см.  

За роками користування виявлено, що види (конюшина лучна і гібридна та 

люцерна посівна), зменшували свою частку та щільність в травостої, а також 

висоту за роками користування. На третьому році користування в порівнянні з 

першим висота їх зменшилась на 11–14 см. Водночас лінійний ріст лядвенцю 

рогатого протягом перших трьох років користування був стабільним із висотою 

в межах 50–55 см. 

На безазотних фонах поступово зменшувався й лінійний ріст стоколосу 

безостого – так на третьому році користування порівняно з першим висота його 

знизилась на 20–22 см. За умови додавання N60 до Р60К60 висота стоколосу 

безостого зросла від 105 до 116 см, що свідчить про позитивний вплив азотних 

добрив на його лінійний ріст, а також про високу позитивну реакцію на азот.   

Ботанічний склад бобово-злакових травосумішей, зокрема конюшино-

злакового й люцерно-злакового у порівнянні зі злаковим травостоєм за умов 

різного удобрення в поєднанні із застосуванням штамів бульбочкових бактерій 

багаторічних бобових трав за роками користування на родючому темно-сірому 
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опідзоленому поверхневооглеєному важкосуглинковому ґрунті наведено в 

таблиці 3.6.  

Таблиця  3.6 

Ботанічний склад сіяних бобово-злакових травостоїв на різних фонах 

удобрення, (дослід 3), середнє за 2009-2011 рр.,% 

Удобрення 
Злаки 
всього 

у тому числі  
Сіяні       

бобові 
Різно-

травʼя 
за компонентами 

несіяні 
1-й 2-й 3-й 

Конюшина лучна, 10 кг/га + костриця червона, 10  кг/га + стоколос безостий, 12 

+ пажитниця багатоквіткова, 12   

Без добрив 

(контроль) 
58 7 33 16 2 37 5 

N30Р60К60 60 11 30 17 2 35 5 

N30Р60К60 + штам 59 10 31 15 3 36 5 

Р60К60 60 10 33 14 3 35 5 

Р60К60 + штам 53 10 31 11 4 40 7 

Р90К120 53 9 30 10 4 40 7 

Р90К120 + штам 51 9 29 9 4 42 7 

Люцерна посівна, 10 +  костриця червона, 10  стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багатоквіткова, 12 + 

Без добрив 

(контроль) 
39 7 13 14 5 55 6 

N30Р60К60 42 7 14 16 5 52 6 

N30Р60К60 + штам 34 7 13 12 5 57 6 

Р60К60 36 7 14 5 4 58 6 

Р60К60 + штам 35 7 9 14 5 59 6 

Р90К120 35 7 7 16 5 59 6 

Р90К120 + штам 33 7 10 11 5 61 6 

Костриця червона, 10 + стоколос безостий, 12 +                                      

пажитниця багатоквіткова, 12 +                        

Без добрив 

(контроль) 
92 11 34 41 6 – 8 

N30Р60К60 90 10 33 40 7 – 10 

НІР0,5, % 7 2 3 3 1 5 2 

 

У середньому за перші три роки користування частка бобових компонентів 

на всіх агрофонах коливалась у межах 35–61 %. На відміну від кислого дерново-

підзолистого ґрунту, люцерна посівна в люцерно-злакових травостоях добре 
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утримувалась, середня частка її коливалась у межах 55–61 %, що на 18–19 % 

більше за частку конюшини лучної в конюшино-злакових травостоях з тими ж 

злаковими компонентами (костриця червона, стоколос безостий, пажитниця 

багатоквіткова). 

Сумарна кількість злакових трав, навпаки, незалежно від фону добрив 

вищою була в конюшино-злакових травостоях (51–60 %), що на 18–19 % 

більше, ніж у люцерно-злакових. Частка стоколосу безостого спостерігалась 

меншою на 19–23 %, а костриці червоної та пажитниці багатоквіткової, як і 

несіяних злаків та різнотрав’я від виду бобового компонента бобово-злакових 

травосумішей суттєво не змінювалась. За умов внесення азотних добрив у дозі 

N30 на фоні внесення Р60К60 спостерігалась тенденція до зменшення люцерни 

посівної в люцерно-злаковому агрофітоценозі. Водночас частка конюшини 

лучної в конюшино-злаковому травостої не змінювалась. 

 Внесення Р60К60 та Р90К120 призводило до несуттєвого збільшення частки 

бобового компонента до 4 %. Додавання до мінеральних добрив на бобово-

злакових травостоях штамів бульбочкових бактерій також не істотно 

збільшувало частку відповідного бобового компонента, а зокрема на 1–5 %. І 

лише поєднане застосування Р60К60 та Р90К120 зі штамами суттєвіше збільшувало 

(до 6 %) частку відповідного бобового виду. Помітно дещо більший вплив 

штаму та поєднання його з добривами спостерігався на люцерно-злаковому, ніж 

на конюшино-злаковому травостої. Внесення N30Р60К60 на ботанічний склад 

злакового травостою не впливали. Закономірності ботанічного складу 

досліджуваних сіяних бобово-злакових агрофітоценозів за участі конюшини 

лучної та люцерни посівної, а також злаків костриці червоної, стоколосу 

безостого, пажитниці багатоквіткової та злакового травостою з тих же злаків 

залежно від удобрення та застосування відповідних штамів, які за усередненими 

даними збереглися й за роками їх користування, а саме від першого до третього 

протягом 2009–2011 роки (рис. 3.5, додаток В.4).   

Стабільно протягом трьох років на родючому темно-сірому ґрунті 

утримувалася в травостоях люцерна посівна, частка якої незалежно від варіантів  
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удобрення в люцерно-злакових травостоях коливалась у межах від 47 до 67 %. 

Однак спостерігалась тенденція до незначного її зменшення за роками 

користування травостоєм на варіантах з внесенням N30Р60К60. Конюшина лучна в 

конюшино-злакових травостоях добре утримувалась лише протягом перших 

двох років користування з часткою від 41 до 69 %, проте вже на другому році 

користування її частка була меншою на 19–21 %. На третьому році ця рослина 

практично випала з травостою (4–5 %). 

У люцерно-злаковому травостої стабільно утримувалася люцерна посівна, 

мало змінювалась за роками сумарна частка злакових компонентів, кількість 

яких коливалась у межах 27–48 %. Проте, і на цьому травостої з роками в 

напрямку від 1-го до 3-го спостерігалось незначне збільшення злаків на 10–11 %.  

На відміну від люцерно-злакового травостою, у конюшино-злаковому агроценозі 

відбувалося досить значне збільшення сумарної кількості злаків. На третьому 

році порівняно з першим роком сумарна кількість злаків зросла від 25–34 до 87–

93 %, або в 3 рази. 

У бобово-злакових ценозах за роками користування суттєві зміни 

відбувались і у видовому складі сіяних злакових трав. З часом відбувалось 

збільшення в травостоях частки стоколосу безостого і костриці червоної та 

зменшення частки пажитниці багатоквіткової. У конюшино-злаковому 

агроценозі на третьому році порівняно з першим частка стоколосу збільшилась 

від 5–8 до 56–61 %, костриці червоної – 3 до 20–24 %, а частка пажитниці 

багатоквіткової зменшилась з 11–22 до 6–7 %. У люцерно-злаковому травостої 

частка злакових компонентів збільшилась від 4–8 до 14–24 % і зменшилась з 15–

22 до 2–6 %. Отже, конюшино-злаковий агроценоз на третьому році 

перетворився практично в стоколосове угруповання.  

Схожі зміни, які відбувалися в злаковій частині досліджуваних бобово-

злакових травостоїв, простежувались й в злаковому агроценозі так, на третьому 

році порівнянно з першим частка стоколосу збільшилась від 16–22 до 47–50 %, 

костриці червоної – 5–21 %, а частка пажитниці багатоквіткової зменшилась від 

56–64 до 15–16 %. 



140 

Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 

Без добрив N30Р60К60 N30Р60К60 + штам 

   

Р60К60 Р60К60+ штам P90K120 

   

Конюшино-злаковий травостій Злаки (злаковий травостій) 

P90K120+ штам Без добрив N30Р60К60 

   

 
 

Рис. 3.5.Ботанічний склад агрофітоценозів на різних фонах удобрення за 

роками користування на темно-сірому грунті (дослід 3),  

2009–2011 рр., %   

 
Примітка. Злаки –  злакові компоненти бобово-злакових і злакового травостоїв: 1-й  – 

костриця червона;  2-й – стоколос безостий. 3-й – пажитниця багатоквіткова.  

1, 2, 3 – роки користування травостоїв. 
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продовження рисунку 3.5 

Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

Без добрив N30Р60К60 N30Р60К60 + штам 

   
Р60К60 Р60К60+ штам P90K120 

   

Люцерно-злаковий травостій Злаки (злаковий травостій) 

P90K120+ штам Без добрив N30Р60К60 

   

 
 

 

Примітка. Злаки – злакові компоненти бобово-злакових і злакового травостоїв: 1-й  – 

костриця червона;  2-й – стоколос безостий. 3-й – пажитниця багатоквіткова.  

1, 2, 3 – роки користування травостоїв. 

 

 



142 

За умов внесення азотних добрив у дозі N30 на фоні Р60К60 спостерігалася 

тенденція до зменшення частки бобового компонента в усі роки в обох 

досліджуваних бобово-злакових травостоях. Внесення Р60К60 та Р90К120 

приводило переважно до несуттєвого збільшення частки бобового компонента. 

Додавання до мінеральних добрив штамів бульбочкових бактерій в усі роки не 

істотно сприяло зростанню частки бобового компонента. І лише поєднане 

застосування Р60К60 та Р90К120 зі штамами порівнянно з контролем (без добрив) 

збільшувало до 7 % частку бобового компонента в усі роки досліджень. Частка 

несіяних злаків та різнотрав’я, закономірно за роками користування не 

змінювалась. 

У зазначених екологічних умовах у середньому за перші три роки 

користування щільність сіяних бобово-злакових та злакового травостоїв на 

різних фонах удобрення в поєднанні з внесенням штамів бульбочкових бактерій 

виражена сумарною кількістю пагонів на 1 м
2
 коливалась у межах 1267–1460 шт 

(табл. 3.7).  

Дещо більшою щільністю характеризувався люцерно-злаковий травостій. 

Внесення N30Р60К60 також приводило до зменшення сумарної кількості пагонів, 

а саме на 60 шт/м
2
. Сумарна кількість пагонів злакових трав коливалася в межах 

508–1150 шт./м
2
, найменше (508–583 шт/м

2
) на люцерно-злаковому травостої, а 

найбільше – на злаковому (1150 шт/м
2
). 

Кількість пагонів бобових компонентів у бобово-злакових травостоях на 

всіх агрофонах коливалась у межах 448–812 шт/м
2
. На відміну від кислого 

дерново-підзолистого ґрунтіу, люцерна посівна в люцерно-злакових травостоях 

добре утримувалась, кількість пагонів якої коливалась у межах 725–812 шт/м
2
, 

що на 46–55 % більше за кількість пагонів конюшини лучної в конюшино-

злаковому травостої з тими ж злаковими компонентами. Навпаки, сумарна 

кількість пагонів злакових трав незалежно від фону добрив більшою була в 

конюшино-злакових травостоях (718–762 шт/м
2
), що на 35–38 % більше, ніж у 

люцерно-злакових травостоях. Зазвичай це стосувалося стоколосу безостого, 

кількість пагонів якого була меншою на 117–127 шт/м
2
. 
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Таблиця 3.7 

Щільність сіяних бобово-злакових травостоїв на різних фонах удобрення, 

(дослід 3), середнє за 2009–2011 рр., пагонів/м
2
  

Удобрення 
Пагонів 

всього 

Злаки 

всього 

У тому числі 
Сіяні       

бобові 

Різно-

травʼя 
за компонентами Несі-   

яні 1-й 2-й 3-й 

Конюшина лучна, 10 кг/га + костриця червона, 10 кг/га + стоколос безостий, 12 

+ пажитниця багатоквіткова, 12  

Без добрив 

(контроль) 
1356 745 147 353 149 31 482 130 

N30Р60К60 1306 762 147 320 132 31 448 130 

N30Р60К60 + штам 1346 762 147 320 132 31 488 130 

Р60К60 1406 745 147 353 149 31 532 130 

Р60К60 + штам 1406 718 160 340 122 31 558 130 

Р90К120 1383 722 147 343 139 31 540 121 

Р90К120 + штам 1396 722 147 343 139 31 555 120 

Люцерна посівна, 10 + костриця червона, 10 стоколос безостий, 12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12 

Без добрив 

(контроль) 
1404 550 110 226 134 67 748 105 

N30Р60К60 1414 583 100 270 134 67 725 105 

N30Р60К60 + штам 1460 573 100 270 134 67 748 105 

Р60К60 1410 508 77 228 134 67 798 105 

Р60К60 + штам 1424 508 77 228 134 67 812 105 

Р90К120 1390 523 94 226 134 67 795 72 

Р90К120 + штам 1407 523 94 226 134 67 812 72 

Костриця червона, 10 + стоколос безостий, 12 + пажитниця багатоквіткова, 12 

Без добрив 

(контроль) 
1337 1150 260 410 334 67 – 205 

N30Р60К60 1267 1150 260 410 334 67 – 135 

НІР0,5,пагонів/м
2
 88 53 27 40 25 5 73 10 
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Водночас кількість пагонів костриці червоної та пажитниці 

багатоквіткової, як і несіяних злаків та різнотрав’я від зміни бобового 

компонента бобово-злакових травосумішей закономірно не змінювалась. 

По- різному варіювала кількість пагонів бобового компонента залежно від 

застосування мінеральних добрив та штамів азотфіксувальних симбіотичних 

мікроорганізмів. За умови внесення азотних добрив у дозі N30 на фоні Р60К60 

спостерігалася тенденція до зменшення кількості люцерни посівної в люцерно-

злаковому, а також конюшини лучної в конюшино-злаковому травостоях. 

Внесення Р60К60 та Р90К120 призводило до несуттєвого зростання кількості 

пагонів бобового компонента до 4 %. Додавання до мінеральних добрив на 

бобово-злакових травостоях штамів не істотно збільшувало кількість пагонів 

відповідного бобового компонента (на 1–5 %). І лише поєднане застосування 

Р60К60 та Р90К120 з відповідними штамами мікроорганізмів суттєвіше 

збільшувало (до 6 %) кількість пагонів відповідного бобового компонента. 

Внесення N30Р60К60 на сумарну кількість пагонів злаків на  злаковому травостої 

з тих же вихідних злакових компонентів, які були в бобово-злакових 

агроценозах закономірно не впливало. 

Щільність конюшино- і люцерно-злакового й злакового травостоїв залежно 

від їх складу та удобрення змінювалась й за роками користування (рис. 3.6, 

додаток В.5). Загальна кількість пагонів за період досліджень (2009–2011 рр.) у 

різних варіантах досліду коливалась у межах 1241–1591 шт/м
2
. 

Найбільшу щільністю конюшино- і люцерно-злаковий травостої мали на 

третьому році користування з дещо вищими показниками щодо другого 

травостою. Це зумовлено й стабільною за роками чисельністю в люцерно-

злаковому травостої пагонів люцерни посівної, кількість яких на різних 

варіантах удобрення коливалась у межах від 705 до 860 шт/м
2
. Дещо більше 

пагонів було у перший рік користування і менше – у третій. Кількість пагонів 

конюшини лучної в конюшино-злаковому травостої на рівні з кількістю пагонів 

люцерни посівної була лише протягом перших двох років користування 

травостоями з коливаннями в межах 525–860 шт/м
2
.   
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Проте, вже й на другому році через коротку тривалість онтогенезу кількість 

її пагонів була меншою на 170–215 шт/м
2
. На третьому році конюшина лучна 

майже випала з травостою, знизилась кількість пагонів до 100–150 шт/м
2
. За 

внесення азотних добрив у дозі N30 на фоні внесення Р60К60 спостерігалася 

тенденція до зменшення кількості пагонів бобового компонента в перші два 

роки в обох досліджуваних бобово-злакових травостоях. Внесення Р60К60 та 

Р90К120 призводило переважно також майже в усі роки до несуттєвого 

збільшення кількості пагонів бобового компонента. Додавання до мінеральних 

добрив на бобово-злакових травостоях відповідних штамів також майже в усі 

роки не істотно збільшувало кількість пагонів відповідного бобового 

компонента. 

І тільки поєднане застосування Р60К60 та Р90К120 з штамами 

мікроорганізмів порівнянно з контролем суттєвіше збільшувало (максимально 

на 50 шт/м
2
) кількість пагонів відповідного бобового компонента майже в усі 

роки досліджень. У люцерно-злаковому травостої, де більш-менш стабільно 

протягом років користування утримувався бобовий компонент, не дуже різко 

збільшувалась загальна чисельність пагонів злакових компонентів, кількість 

яких коливалась у межах 405–750 шт/м
2
. Однак і в люцерно-злаковому 

агроценозі з роками відбувалося помірне збільшення сумарної  кількості пагонів 

злаків. На третьому році у порівнянні з першим їх кількість зросла на 195–

345 шт/м
2
. 

У конюшино-злаковому травостої збільшення сумарної кількості злаків за 

роками користування було суттєвішим. На третьому році користування їх 

чисельність коливалась у межах 1155–1205 шт/м
2
, що в 1,4–1,5 разів більше  

порівняно з другим і в 3,0–3,3 рази з першим роком користування. Як в 

люцерно-злаковому, так в конюшино-злаковому ценозах за роками 

користування суттєві зміни відбувались і у видовому складі пагонів сіяних 

злакових компонентів. З часом відбувалось збільшення в травостоях кількості 

пагонів стоколосу безостого та костриці червоної і зменшення пажитниці 

багатоквіткової, яка на 3-му році дуже зрідилась і майже випала з травостою. 
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Конюшина лучна + злаки (конюшино-злаковий травостій) 
Шт./м

2
 Без добрив N30Р60К60 N30Р60К60 + штам 

   
Р60К60 Р60К60 + штам P90K120 

   
Конюшино-злаковий травостій Злаки (злаковий травостій) 

P90K120 + штам Без добрив N30Р60К60 

 
  

 

 

Рис. 3.6. Щільність пагонів конюшино- і люцерно-злакового та злакового 

травостоїв на різних фонах удобрення за роками користування, (дослід 3), 

2009-2011 рр., шт/м
2
.   

 

Примітка.  Злаки –  злакові компоненти бобово-злакових і злакового травостоїв: 1-й  – 

костриця червона;  2-й – стоколос безостий. 3-й – пажитниця багатоквіткова.  

1, 2, 3 – роки користування травостоїв. 
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продовження рисунку 3.6 

Люцерна посівна + злаки (люцерно-злаковий травостій) 

Шт./м
2
 Без добрив N30Р60К60 N30Р60К60 + штам 

   
Р60К60 Р60К60 + штам P90K120 

   
Люцерно-злаковий травостій Злаки (злаковий травостій) 

P90K120 + штам Без добрив N30Р60К60 

   

 
 

 

Примітка.  Злаки –  злакові компоненти бобово-злакових і злакового травостоїв: 1-й  – 

костриця червона;  2-й – стоколос безостий. 3-й – пажитниця багатоквіткова.  

1, 2, 3 – роки користування травостоїв. 
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У конюшино-злаковому агроценозі на треьому році порівняно з першим 

кількість пагонів стоколосу збільшилась на 640–650 шт.м
2
, костриці червоної –

 277–310 шт/м
2
, а кількість пагонів пажитниці багатоквіткової зменшилася на 

200–234 шт/м
2
. У люцерно-злаковому травостої кількість пагонів цих злакових 

компонентів зросла на 206–251 шт/м
2
 та 171–217 шт/м

2
 відповідно.  

Кількість пагонів пажитниці багатоквіткової зменшилась на 193 шт/м
2
. У 

злаковому агроценозі кількість пагонів стоколосу збільшилася від 234 до 

535 шт/м
2
, костриці червоної – від 64 до 431 шт/м

2
, а пажитниці багатоквіткової 

зменшилася на 593 шт/м
2
. Кількість пагонів несіяних злаків та різнотрав’я за 

роками користування змінювалася. У середньому за 2009–2011 роки висота 

різних видів багаторічних трав коливалась у межах від 40 до 128 см (табл. 3.8).  

В обох бобово-злакових травостоях, де бобовим компонентом були 

люцерна посівна або конюшина лучна, а злакова частина представлена 

стоколосом безостим, кострицею червоною, пажитницею багаторічною, 

найвищим був стоколос безостий із показниками лінійного росту 106–128 см, а 

найнижчою – костриця червона з висотою 46–66 см. Пажитниця багаторічна 

посідала проміжне місце.  

Включення багаторічних бобових трав до зазначених злаків завдяки дії 

симбіотичного азоту збільшувало середній лінійний ріст злаків на однакових 

агрофонах: у варіанті без добрив від 72 см до 81 см на конюшино-злаковому 

травостої і до 87 см на люцерно-злаковому травостої. Внесення N30Р60К60 на 

злаковий травостій збільшувало середній лінійний ріст, зазначених вище трьох 

злакових трав від 72 до 91 см. Завдяки дії симбіотичного азоту багаторічних 

бобових трав зріс лінійний ріст усіх злакових компонентів.  

В конюшино-злаковому травостої на контролі (без добрив) лінійний ріст 

стоколосу безостого збільшився на 10 см, костриці червоної – на 6 см, а 

пажитниці багатоквіткової – на 9 см. На люцерно-злаковому травостої лінійний 

ріст збільшився відповідно на 20, 10 і 15 см. Лінійний ріст багаторічних бобових 

трав, де злакова частина представлена кострицею червоною, стоколосом 

безостим, пажитницею багатоквітковою коливався в межах 74–89 см. 
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Таблиця 3.8 

Висота компонентів сіяних бобово-злакових травостоїв на різних фонах 

удобрення, (дослід 3), середнє за 2009-2011 рр. 

Травосуміш (види  

трав і норми 

висіву їх насіння, 

кг/га) 

 

Удобрення 

Злаки за компонентами 

С
ія

н
і 

б
о

б
о

в
і 

С
ер

ед
н

є 

1-й  2-й 3-й 
сере-

днє 

Конюшина лучна, 

10 + костриця 

червона, 10 + 

стоколос безостий, 

12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12 

(злаки)  

без добрив 

(контроль) 
46±3 106±7 90±6 81 74±5 79 

N30Р60К60 60±4 123±8 109±7 97 78±5 93 

N30Р60К60 + штам 62±4 124±8 111±7 99 80±6 94 

Р60К60 48±3 108±7 92±6 83 76±5 81 

Р60К60 + штам 49±3 109±7 94±6 84 78±5 83 

Р90К120 49±3 109±7 94±6 84 77±5 82 

Р90К120 + штам 51±3 111±7 96±6 86 80±6 84 

Середнє 52 113 98 – 78 – 

Люцерна посівна, 

10  +  злаки 

без добрив 

(контроль) 
50±3 116±7 96±6 87 82±6 86 

N30Р60К60 64±4 125±8 113±7 101 86±6 97 

N30Р60К60  + штам 66±4 128±8 117±7 104 89±7 100 

Р60К60 51±3 117±7 98±6 87 84±6 87 

Р60К60 + штам 52±3 118±7 99±6 90 87±6 88 

Р90К120 52±3 119±7 99±6 90 86±6 89 

Р90К120+ штам 53±3 121±7 101±6 92 88±7 91 

Середнє 55 121 103  86  

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
40±3 96±7 81±6 72 – 72 

N30Р60К60 55±3 115±8 103±7 91 – 91 

Середнє 48 106 92 – – – 

НІР0,5, см 5 9 8 7 7 7 
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На 6–8 см у сприятливих для обох бобових компонентів умовах вищою 

була люцерна посівна ніж конюшина лучна. Внесення Р60К60 та Р90К120 

призводило до несуттєвого збільшення лінійного росту як злакових так і 

бобових компонентів. Додавання до мінеральних добрив на бобово-злакових 

травостоях штамів бульбочкових бактерій також не істотно підвищувало висоту 

відповідного бобового компонента. І лише поєднане застосування Р60К60 та 

Р90К120 з відповідними штамами порівнянно з контролем (без добрив) суттєвіше 

збільшувало (найбільше на 6 см) лінійний ріст відповідного бобового 

компонента. Поєднання добрив із відповідними штамами сприяло збільшенню 

висоти злакових компонентів на 5 см порівняно з контролем (без добрив). 

 

3.2 Особливості формування злакових агрофітоценозів під впливом 

удобрення та основного обробітку ґрунту при залуженні 

У зв’язку з відмінностями в біологічних і екологічних властивостях окремі 

види по-різному реагують на внесення добрив. Внесенням добрив можна 

формувати травостої із заданим ботанічним складом [36]. Одностороннє 

застосування лише азотних або фосфорних добрив призводить до заміщення 

верхових злаків кострицею червоною, мітлицею звичайною та іншими низовими 

травами [37].  

Відмінності в кількості хлорофілу в рослинах можуть бути однією з 

причин зниження або підвищення конкурентних властивостей окремих видів 

трав під впливом добрив [38]. На старосіяних травостоях із включенням грястиці 

збірної роль її з року в рік зростає. Швидшими темпами це відбувається за умов 

удобрення азотом. Проте в несприятливих умовах для грястиці збірної її участь 

зменшується [39]. В одновидових ценозах добре реагують на азот стоколос 

безостий, грястиця збірна, костриця червона, тонконіг лучний, пажитниця 

багаторічна [40, 41]. Під час використання високих доз азоту (N300–720) спочатку 

покращується травостій, а потім погіршується [42, 43]. 

Одним із важливих напрямків луківництва є створення сіяних  

високоврожайних травостоїв із використанням багаторічних злакових трав. На 
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високих агрофонах вони за умови дотримання рекомендованих режимів 

використання забезпечують не тільки високе продуктивне довголіття лучних 

ценозів, належну якість корму, а й завдяки широкому діапазону видів і сортів 

дають можливість організації на їх основі сировинних конвеєрів. Такі травостої 

необхідно створювати під час внесення повного мінерального добрива із 

застосуванням високих доз азоту на всіх типах лучних угідь, але насамперед на 

луках із достатнім зволоженням (низинні, заплавні малих річок, суходільні 

нормального зволоження)[ 44, 45, 46, 47, 48]. Вивчення фіторізноманіття лучних 

агроценозів дозволить визначити темпи розвитку цих агроекосистем, а 

всебічний аналіз видового складу травостою дасть змогу встановити роль сіяних 

трав в агроценозі, причини їх випадання із загального складу й появи інших 

несіяних видів [25]. 

Аналіз стійкості за роками користування висіяних видів в одновидових 

посівах багаторічних злакових трав на бідних дерново-підзолистих кислих 

ґрунтах за часткою висіяної культури в урожаї показав, що всі сім видів  

злакових трав (грястиця збірна, костриця східна, пажитниця багаторічна, 

стоколос безостий, костриця червона, очеретянка звичайна, тимофіївка лучна) в 

перші три роки добре утримувалися в травостоях. У середньому за 2011–2013 

роки частка висіяної культури коливалась у межах 73–91 % (табл.3.9).  

Дещо більше висіяної культури було в одновидових агроценозах грястиці 

збірної, костриці східної, пажитниці багаторічної, а менше – в агроценозах зі 

стоколосу безостого, костриці червоної, тимофіївки лучної. За роками 

користування види по різному утримуються в травостоях. На третьому році  

частка висіяної культури в одновидових посівах нещільнокущових видів таких 

як грястиця збірна, костриця східна, тимофіївка лучна практично не змінилась з 

коливаннями за роками від 72 до 93 %. Серед нещільнокущових видів 

виключенням була пажитниця багаторічна, частка якої в зменшилась від 92–

95 до 73–81 %, що зумовлено її біологічною особливістю, зокрема меншою 

стійкістю в екстремальних несприятливих погодних умовах, які траплялися 

навіть під час м’яких зим у західному регіоні України. 
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Таблиця 3.9 

Зміна частки висіяних видів багаторічних злакових трав на різних фонах 

удобрення за роками користування (дослід 4), (2011–2013 рр.), % 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Роки користування 
Середнє 

1-й 2-й 3-й 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця збірна, 16 

без добрив (контроль) 85 89 82 85 

 Р60К60 87 90 82 86 

N90Р60К60 93 95 86 91 

Середньостиглі травостої 

Костриця східна, 26 

 

без добрив (контроль) 84 84 82 83 

Р60К60 86 85 83 85 

N90Р60К60 87 87 85 86 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив (контроль) 92 87 73 84 

Р60К60 93 89 74 85 

N90Р60К60 95 91 81 89 

Стоколос  безостий, 

26 

без добрив (контроль) 64 73 80 72 

Р60К60 65 74 81 73 

N90Р60К60 70 81 95 82 

Костриця червона, 

18 

без добрив (контроль) 64 74 82 73 

Р60К60 66 75 83 75 

N90Р60К60 67 77 85 76 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 68 76 84 76 

Р60К60 69 77 85 77 

N90Р60К60 75 84 93 84 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка лучна, 

14 

без добрив (контроль) 74 76 72 74 

Р60К60 76 77 73 75 

N90Р60К60 74 77 75 75 

НІР0,5, % 6 7 6 6 
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Водночас, як засвідчують дослідження В.Г. Кургака та інших дослідників, 

в умовах Київщини пажитниця багаторічна через несприятливі погодні умови 

(випрівання та вимерзання взимку, а також зрідження через нестачу вологи 

влітку) вже на третьому році користування практично випадає з травостою. На 

треьому році порівнянно з першим в одновидових посівах кореневищних видів 

таких, як стоколос безостий, костриця червона, очеретянка звичайна частка 

висіяної культури збільшилася на 16–25, 18 і 16–18 % відповідно. Усе це 

підтверджує дані про те, що такі види є більш довговічними  порівнянно з 

нещільнокущовими і тому вони придатні для тривалого користування в 

одновидових посівах та є обов’язковими компонентами для травосумішей 

тривалого користування.  

Щорічне внесення Р60К60 несуттєво збільшувало частку висіяної культури. 

Водночас додавання N90 до Р60К60  сприяло зростанню частки висіяної культури в 

одновидовому агроценозі грястиці збірної в середньому на 5 %, пажитниці 

багаторічної –  4 %, стоколосу безостого –  9 %, очеретянки звичайної – 7 %. У 

решти видів суттєвого збільшення частки висіяної культури від внесення азоту 

добрив у дозі N90 не спостерігалось. Це підтверджується результатами 

досліджень, проведеними Кургаком В. Г. і ін. [41]. Згідно з ними поміж 

багаторічних злакових трав на азот найкраще реагував стоколос безостий, а 

також очеретянка звичайна. 

Аналіз стійкості за роками користування висіяних видів в агроценозах 

багаторічних злакових трав на дерново-підзолистому ґрунті показав, що й за 

щільністю пагонів висіяної культури зафіксовано результати, які позитивно 

корелюють із часткою висіяної культури в урожаї, особливо, це стосується змін 

за роками користування. Усі сім видів злакових трав і за кількістю пагонів 

висіяної культури, зокрема грястиця збірна, костриця східна, пажитниця 

багаторічна, стоколос безостий, костриця червона, очеретянка звичайна, 

тимофіївка лучна були повноцінними, у перші три роки добре утримувалися в 

одновидових агроценозах.  У середньому за 2011–2013 роки чисельність пагонів 

висіяної культури коливалась у межах 1451–2608 шт/м
2
 (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Зміна щільності висіяних багаторічних злакових трав на різних фонах 

удобрення за роками користування травостоями (дослід 4), пагонів/м
2
 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Роки користування 
Середнє 

1-й 2-й 3-й 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця збірна, 16 

без добрив (контроль) 2300 2492 2376 2389 

Р60К60 2356 2520 2300 2327 

N90Р60К60 2192 2280 2104 1857 

Середньостиглі травостої 

Котриця східна, 26 

 

без добрив (контроль) 1976 2016 2008 2000 

Р60К60 2024 2040 2035 2033 

N90Р60К60 1894 1914 1890 1899 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

Без добрив 1993 1818 1526 1779 

Р60К60 2090 2002 1606 1899 

N90Р60К60 1944 1860 1547 1784 

Стоколос  безостий, 

26 

без добрив (контроль) 1344 1533 1680 1519 

Р60К60 1400 1600 2400 1800 

N90Р60К60 1365 1554 1701 1540 

Костриця червона, 

18 

без добрив (контроль) 2236 2500 2592 2443 

Р60К60 2308 2648 2868 2608 

N90Р60К60 2284 2576 2640 2500 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 1392 1544 1696 1544 

Р60К60 1411 1563 1715 1563 

N90Р60К60 1350 1512 1674 1512 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка лучна, 

14 

без добрив (контроль) 1480 1520 1440 1480 

Р60К60 1520 1540 1460 1507 

N90Р60К60 1428 1479 1445 1451 

НІР0,5, пагонів/м
2
 130 135 117 127 
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Найбільше пагонів висіяної культури спостерігалось в агроценозі костриці 

червоної (2443–2608 шт/м
2
), а найменше – на варіанті тимофіївки лучної (1451–

1507 шт/м
2
).  

При аналізі результатів досліджень щодо зміни щільності пагонів висіяної 

культури злакових трав виявилось, що за роками користування різні види по- 

різному утримуються в травостоях. На третьому році порівнянно з першим 

кількість пагонів висіяної культури в одновидових посівах нещільнокущових 

видів таких як грястиця збірна, костриця східна, тимофіївка лучна мало 

змінювалася за роками й коливалась у межах відповідно названих видів від 

2104–2520 шт/м
2
, 1890–2040 шт/м

2
, 1440–1540 шт/м

2
. Дещо більше пагонів 

висіяної культури було на другому році. Поміж нещільнокущових видів 

виключенням була пажитниця багаторічна, кількість пагонів висіяної культури 

на третьому році знизилась від 1944–2090 до 1526–1606 шт/м
2
, що зумовлено її 

біологічною особливістю, зокрема меншою стійкістю в екстремальних 

несприятливих погодних умовах порівнянно з іншими видами злакових трав. 

Згідно з дослідженнями В. Г. Кургака [41] та інших у жорсткіших умовах, 

ніж західний регіон України, пажитниця багаторічна на третьому році 

користування практично випадає з травостою.  

В одновидових посівах кореневищних видів таких як стоколос безостий, 

костриця червона, очеретянка звичайна кількість пагонів висіяної культури 

збільшилася, відповідно на 336–1000 шт/м
2
, 356–560 шт/м

2
 і 304–324 шт/м

2
. Усе 

це ще раз підтверджує дані про те, що, ці види є більш довговічними порівнянно 

з нещільнокущовими видами й тому вони придатні для тривалого користування 

в одновидових посівах і є обов’язковими компонентами для травосумішей 

тривалого користування. 

Додавання до Р60К60N90 дещо зменшувало щільність усіх одновидових 

агроценозів. Зокрема, у середньому за три роки кількість пагонів висіяної 

культури пажитниці багаторічної зменшилась на 115 шт/м
2
, стоколосу 

безостого – 260 шт/м
2
, костриці червоної – 108 шт/м

2
, грястиці збірної –
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 370 шт/м
2
, костриці східної – 134 шт/м

2
, очеретянки звичайної – 51 шт/м

2
 й 

тимофіївки лучної – 56 шт/м
2
.  

Отже, кількість пагонів висіяної культури, що побічно відображає 

метамерний ріст і пов’язаний з кущистістю за умов внесення N90 зменшувалась, 

тобто щільність травостоїв знаходилась у від’ємному кореляційному зв’язку з 

дозою азоту. Водночас висота рослин, що є їх лінійним ростом, за внесення цієї 

дози азоту збільшувалась, в усіх видів злакових трав (табл. 3.11). Це свідчить, 

що висота знаходиться в позитивному кореляційному зв’язку з дозою азоту. 

У середньому за три роки лінійний ріст досліджуваних видів злакових 

трав від внесення N90 на фоні Р60К60 збільшувався. Зокрема, грястиці збірної на 

25 см, костриці східної та пажитниці багаторічної, стоколосу безостого – на 31 

см, костриці червоної – на 19 см, очеретянки звичайної – на 23 см і тимофіївки 

лучної –на 27 см. Середній лінійний ріст багаторічних злакових трав на 

безазотних фонах коливався в межах 31–100 см, а на фоні внесення N90Р60К60 –

 51–123 см. Найвищим лінійним ростом характеризувалась очеретянка звичайна. 

Лише на 8–16 см їй поступався стоколос безостий. Найнижчою була костриця 

червона, лінійний ріст якої від очеретянки звичайної був меншим на 64–72 см. 

Наступною у порядку зростання за кострицею червоною є тимофіївка лучна, 

лінійний ріст якої був більшим на 17–26 см. 

По-різному змінювався лінійний ріст багаторічних злакових трав й за 

роками користування травостоями. На безазотних фонах з роками висота трав 

зменшувалась, водночас під час внесення N90 на фоні Р60К60 – збільшувалась. На 

третьому році користування порівнянно з першим роком на безазотних фонах 

лінійний ріст усіх видів зменшився на 6–16 см. За внесення N90 на фоні Р60К60 в 

міру старіння рослин за цей же період лінійний ріст рослин, як і продуктивність 

цих одновидових ценозів, був стабільним і мало змінювався за роками 

користування.  Дослідження по вивченню ботанічного складу сіяного злакового 

травостою, який складався з костриці лучної, тимофіївки лучної, стоколосу 

безостого залежно від доз і співвідношень NPК мінеральних добрив показали, 

що під дією удобрення  спостерігалися певні закономірності його трансформації. 
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Таблиця 3.11 

Лінійний ріст багаторічних злакових трав у першому укосі на різних фонах 

удобрення за роками користування травостоями (дослід 4), см 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Роки користування 
Середнє 

1-й 2-й 3-й 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця збірна, 

16 

без добрив (контроль) 65±6 58±6 52±5 58 

 Р60К60 68±7 60±7 55±6 61 

N90Р60К60 85±8 88±8    86±8 86 

Середньостиглі травостої 

Костриця східна, 

26 

 

без добрив (контроль) 69±6 61±6 54±5 61 

Р60К60 73±7 66±7 58±6 66 

N90Р60К60 95±8 98±8 97±8 97 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив (контроль) 67±5 60±5 53±5 60 

Р60К60 71±6 64±6 55±6 63 

N90Р60К60 93±7 96±7 94±7 94 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив (контроль) 88±6 79±6 73±6 79 

Р60К60 91±7 86±7 75±7 84 

N90Р60К60 113±8 116±8 115±8 115 

Костриця червона, 

18 

без добрив (контроль) 34±3 30±3 28±3 31 

Р60К60 35±3 31±3 31±3 32 

N90Р60К60 49±3 53±3 50±3 51 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 103±7 95±6 88±6 95 

Р60К60 109±7 97±7 93±7 100 

N90Р60К60 121±8 125±8 123±8 123 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка лучна, 

14 

без добрив (контроль) 52±4 48±4 44±4 48 

Р60К60 53±4 50±4 47±4 50 

N90Р60К60 75±6 78±6 77±6 77 

НІР0,5, см 7 8 7 7 
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Поміж сіяних трав найкраще в травостоях зберігався стоколос безостий, а 

найгірше – тимофіївка лучна. У середньому за 2017–2019 роки частка стоколосу 

безостого становила 38–59 % (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на ботанічний склад злакового 

травостою (дослід 6 ), середнє за 2017–2019 рр., %  

Удобрення 

Злаки 

Різно- 

трав’я всього 

у тому числі 

костриця    

лучна 

тимофіївка 

лучна 

стоколос 

безостий 

несіяні 

злаки 

Без  добрив 

(контроль) 90 39 7 38 7 10 

P60 90 40 7 36 6 10 

K90 90 40 8 35 7 10 

P30K45 89 40 8 36 6 11 

P60K90 90 41 8 36 5 10 

N75 91 40 7 40 4 9 

N75P60 91 37 7 42 4 9 

N75K90 91 37 7 43 4 9 

N75P30K45 92 41 7 43 3 8 

N75P60K90 91 36 7 44 4 9 

N150 92 33 7 47 3 8 

N150P60 93 35 8 46 4 7 

N150K90 92 33 7 47 3 8 

N150P30K45 93 34 8 48 2 7 

 N150P60K90 94 34 7 50 2 6 

НІР0,5, % 9 3 1 4 1 1 

 

Порівняно з безазотними фонами удобрення за внесення N150 на різних 

фонах фосфору і калію частка стоколосу безостого збільшилась на 9–14 %.  

Вміст тимофіївки був на рівні 6–7 % і не залежав від доз добрив. Вміст костриці 

лучної становив 22–31 % а під впливом азотних добрив дещо зменшувався. Із 

збільшенням доз азоту помітно збільшувалася в урожаї також й сумарна частка 

злаків та зменшувалася частка різнотрав’я.  
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Ботанічний склад сіяного злакового травостою суттєво змінювався за 

роками користування (рис. 3.7, додаток В.6).  Незалежно від варіантів удобрення 

з роками вміст костриці лучної зменшувався, а стоколосу безостого і навіть 

різнотрав’я дещо збільшувався. Так, вміст костриці лучної від першого до 

третього року користування зменшився на 32–35 %. Її місце насамперед 

поступово займав стоколос безостий та різнотрав’я. За цей період його кількість 

зросла на 26–32 %, за  внесення максимальної дози азоту, де він став домінантом 

і біомаса перетворилася практично на стоколосову.   

Вміст різнотрав’я за період від першого до третього року збільшився від 

5–9 до 9–12 %. Дещо більше його було на варіантах без внесення азотних 

добрив. Серед різнотрав’я в перші три роки користування спостерігались 

переважно одно- і дворічники (галінсога дрібноцвіта, редька дика, гикавка сіра, 

лобода біла, грицики звичайні, злинка канадська, латук компасний, кукіль 

звичайний, підмаренник чіпкий), а також подекуди й багаторічники (кульбаба 

лікарська, берізка польова, молочай прутовидний, смілка звичайна, подорожник 

великий). Поміж несіяних злаків траплялися однорічник просо куряче та 

багаторічник пирій повзучий.  

Відомо, що особливості формування та трансформації лучних ценозів 

оцінюються і щільністю пагонів, кількість яких може коливатися в межах 1000–

5000 шт/м
2
 [49]. Особливо важлива щільність травостоїв для худоби на 

пасовищах. Щоб задовольнити свою потребу у траві на щільних травостоях, 

великій рогатій худобі треба менше часу, відсоток поїдання такого травостою 

теж вищий. Усе це позитивно впливає на продуктивність худоби. Густота 

травостою, значною мірою, залежить від екологічних та агротехнічних умов 

вирощування, зокрема від видового складу травостою, рівня мінерального 

живлення та зволоження. Щільні травостої стійкіші до витоптування, тому до 

пасовищних травостоїв доцільно включати низові трави, які мають багато 

вкорочених вегетативних пагонів і тому характеризуються більшою щільністю. 

Ряд досліджень свідчить, що азотні добрива сприяють кущінню трав, а 

звідси й збільшенню густоти травостою [50].  
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Без добрив Р60 К90 Р30К45 Р60К90 

  
   

N75 N75Р60 N75К90 N75Р30К45 N75Р60К90 

     
N150 N150Р60 N150К90 N150Р30К45 N150Р60К90 

     
Рис. 3.7. Вплив доз і співвідношень NPК добрив на ботанічний склад злакового травостою за роками 

користування, (дослід 6) середнє за 2017–2019 рр., % 
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Трапляються випадки, коли азотні добрива негативно впливають на 

густоту травостою, особливо тоді, коли їх вносять у високих дозах (більше N240 

за роздрібненого внесення), що приводить до зрідження злакового агроценозу 

[51]. Щільність травостою залежить певною мірою від природно-кліматичних 

умов. У вологий рік та при внесенні азоту більше пагонів утворюється восени 

ніж навесні, у посушливий рік, навпаки, навесні. [52]. Роздрібне внесення азоту 

за циклами використання краще вирівнює інтенсивність кущіння та щільність 

травостою протягом весняно-літнього періоду порівняно із застосуванням всієї 

дози азоту навесні. Завдяки цьому заходу зменшується негативна дія літньої 

депресії трав у третьому циклі [53, 54]. 

Добрива по-різному впливали на щільність та трансформацію сіяного 

злакового травостою, особливо за роками його користування (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на щільність пагонів злакового 

травостою, (дослід 6), середнє за 2017-2019 рр., шт/м
2
  

Удобрення Пагонів 

всього 

Злаки 

Р
із

н
о

-

тр
ав

’я
 

всьо-

го 

у тому числі 

костриця 

лучна 

тимофіїв- 

ка лучна 

стоколос 

безостий 

несіяні 

злаки* 

Без добрив 

(контроль) 2311 1915 999 290 667 126 229 

P60 2400 2185 1105 292 653 168 215 

K90 2381 2278 964 285 739 224 169 

P30K45 2399 2143 970 283 707 217 245 

P60K90 2352 2114 988 292 653 149 238 

N75 2124 1916 899 202 713 136 208 

N75P60 2113 1877 839 169 718 185 202 

N75K90 2027 1847 825 202 653 167 180 

N75P30K45 2068 1966 784 152 773 224 136 

N75P60K90 2030 1914 690 213 831 214 182 

N150 1896 1737 641 164 773 159 159 

N150P60 1905 1742 652 135 863 125 130 

N150K90 1935 1810 657 209 830 115 125 

N150P30K45 1924 1774 674 166 782 152 150 

  N150 P 60K90 1938 1838 702 144 810 166 116 

НІР0,5, шт./м
2
 164 155 67 15 59 14 13 
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Сумарна кількість пагонів під дією добрив закономірно змінювалася мало. 

Їх загальна чисельність була в межах від 1896 до 2400 шт/м
2
 пагонів, зокрема  

злакових трав – від 1737 до 2278 шт/м
2 
пагонів. Під дією азотних добрив помітно 

збільшувалася кількість пагонів стоколосу безостого та зменшувалась костриці 

лучної. У середньому за 2017–2019 роки кількість пагонів стоколосу безостого 

коливалась у межах від 653 до 863 шт/м
2
. З підвищенням доз азотних добрив 

його кількість зросла. Зокрема, за внесення N150 у поєднанні з фосфорно-

калійними добривами порівняно з безазотними фонами кількість пагонів 

збільшилася на 91–210 шт/м
2
. 

 
Кількість пагонів тимофіївки була на рівні 144–

290 шт/м
2
 і мало залежала від доз добрив, а на варіанті з кострицею лучною 

становила 702–1105 шт/м
2
 пагонів, під впливом азотних добрив у дозі N150 

зменшувалася на 358–542 шт/м
2
 пагонів. 

Змінювалася щільність сіяного злакового травостою під впливом добрив й 

за роками користування (рис. 3.8, додаток В.7). Зокрема, з часом у напрямку від 

першого до третього року користування травостоєм зменшувалася сумарна 

кількість пагонів від 2102–2726 до 1684–2068 шт/м
2
, а також сумарна

 
кількість 

 

злаків на 512–748 шт./м
2
. З роками незалежно від добрив знизилась кількість 

пагонів костриці лучної та тимофіївки лучної. Так, кількість пагонів костриці 

лучної від першого до третього року користування зменшилась від 1132–1703 до 

187–470 шт/м
2
. Незалежно від варіантів удобрення з роками кількість пагонів 

костриці лучної зменшувалась, а стоколосу безостого і в певній мірі різнотрав’я 

та пагонів несіяних (дикорослих) злаків зросла. ЇЇ місце зайняв стоколос 

безостий. За період від першого до четвертого року кількість його пагонів 

збільшилась від 412–640 до 910–1079 шт/м
2
. Дещо вищою в усі роки його 

щільність була варіанті внесення максимальної дози азоту. Кількість пагонів 

несіяних злаків за період від першого до четвертого року збільшилась від 59–163 

до 175–288 шт/м
2
, а різнотрав’я – від 124–219 до 264–340 шт/м

2
. 

Отже, на третьому році травостій із кострицевого, який був на першому 

році користування, трансформувався в стоколосовий. На фоні внесення азотних 

добрив ця трансформація була суттєвішою.  
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шт/м
2 Без добрив Р60 К90 Р30К45 Р60К90 

     
N75 N75Р60 N75К90 N75Р30К45 N75Р60К90 

     
N150 N150Р60 N150К90 N150Р30К45 N150Р60К90 

 
    

Рис. 3.8. Вплив доз і співвідношень NPК добрив на щільність пагонів злакового травостою за роками 

користування, (дослід 6), шт./м
2 
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Встановлено, що висота компонентів злакового травостою насамперед 

залежала від доз внесення азотних добрив. За внесення N25  в середньому за роки 

досліджень та всіма трьома компонентами в першому укосі висота трав 

підвищилася від 56–59  до 77–80 см, а N50  – в 1,7 рази. Всі злакові трави 

травосуміші добре реагували на внесення азоту. При внесенні N25 висота 

стоколосу безостого збільшилася від 79–82 до 105–109, а при внесенні N50 – до 

126–129 см, тимофіївки лучної від 43–46 до 70–73 см,  костриці лучної – від 47–

50 до 76–79 см (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Висота компонентів злакового травостою у першому укосі залежно від доз і 

співвідношень NPК добрив, (дослід 6), середнє за 2017-2019 рр., см 

Удобрення Костриця 

 лучна 

Тимофіївка 

лучна 

Стоколос 

безостий 
Середнє 

Без добрив  

(контроль) 
47 ± 5 43 ± 5 79 ± 6 56 

P60 49 ± 5 45 ± 5 81 ± 6 58 

K90 47 ± 5 44 ± 5 82 ± 6 58 

P30K45 48 ± 5 44 ± 5 80 ± 6 57 

P60K90 50 ± 5 46 ± 5 82 ± 6 59 

N75 66 ± 6 60 ± 6 105 ± 7 77 

N75P60 68 ± 6 61 ± 6 108 ± 7 79 

N75K90 67 ± 6 62 ± 6 107 ± 7 79 

N75P30K45 68 ± 7 62 ± 6 107± 7 79 

N75P60K90 69 ± 7 63 ± 6 109± 7 80 

N150 76 ± 7 70 ± 7 126 ± 8 91 

N150P60 77 ± 8 72 ± 7 128 ± 8 92 

N150K90 78 ± 8 73 ± 7 127 ± 8 93 

N150P30K45 78 ± 8 73 ± 7 128 ± 9 93 

  N150P 60K90 79 ± 8 73 ± 8 129 ± 8 93 

Середнє 64 59 105  

НІР0,5, см 6 5 8 6 
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Під час оцінки пасовищного чи сінокісного режимів використання лучних 

агроценозів дуже важливо знати показники висоти або лінійного росту 

компонентів травостою. При високих травостоях  трава ВРХ погано поїдається. 

Це має значення й для вибору способу використання травостою, засобів 

механізованого його скошування та технології заготівлі кормів загалом. За 

висотою травостою визначають строк його скошування чи спасування. Висота 

травостоїв залежить, насамперед, від видового складу травостою та агрофону, а 

саме від удобрення та рівня зволоження, а також від цільового призначення 

травостою (випасання, заготівля сіна, сінажу тощо). 

Дози фосфорних і калійних добрив мало впливали на лінійний ріст трав. 

Поміж сіяних видів трав найбільшою висотою характеризувався стоколос 

безостий. Його середня висота дорівнювала 105 см. Найнижчою була тимофіївка 

лучна (59 см). Костриця лучна за висотою займала проміжне місце (64 см).   

За результатами досліджень встановлено: 

1. В умовах Передкарпаття бобово-злакові агрофітоценози з різним 

видовим складом бобових і злакових компонентів формуються зі щільністю 976–

1528 пагонів/м
2
 з часткою бобового компонента 15–69 % та лінійним ростом 38–

128 см. На дерново-підзолистому ґрунті найщільнішими з найвищою часткою та 

стабільним утриманням бобового компонента за роками користування є 

лядвенце-злакові агрофітоценози, а на темно-сірому – люцерно-злакові.  

2. Поміж злаків найвищим був стоколос безостий і стоколос прибережний, 

а серед бобових –  козлятник східний. Включення багаторічних бобових трав до 

злаків збільшує середній лінійний ріст на 12–16 %, а внесення мінерального 

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

3. Стабільно за роками користування утримується в бобово-злакових 

травостоях козлятник східний, а конюшина лучна – лише протягом перших 

трьох років життя трав з часткою від 44 до 65 %. Внесення Р60К60 у  поєднанні з 

відповідними штамами бульбочкових бактерій збільшує частку відповідного 

бобового компонента на 5–6 % . 
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4. В одновидових посівах багаторічних бобових трав добре утримується 

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

культури 81–84 %. Конюшина лучна і гібридна добре утримуються в травостоях 

лише протягом перших двох років користування. Лінійний ріст багаторічних 

бобових трав у першому укосі коливається в межах 50–85 см з найбільшою 

висотою конюшини лучної. 

5. Багаторічні злакові травостої, які сформовані в одновидових та сумісних 

посівах з тимофіївки лучної, костриці лучної і стоколосу безостого утримуються 

в агроценозах на достатньому рівні із 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  висота 

трав збільшується в 1,3, а N50  – у 1,7 рази. На третьому році користування 

агрофітоценоз, який сформовано із суміші злакових трав, перетворюється в 

угруповання з домінуванням стоколосу безостого, частка якого збільшується з 

підвищенням дози азоту. 

Результати досліджень за розділом викладено у працях автора [23, 31, 47]. 
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РОЗДІЛ 4  

ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНОТИПНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗА 

РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ, УДОБРЕННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ   

 

4.1 Продуктивність бобово-злакових і бобових травостоїв  

Створення на лучних угіддях сіяних бобово-злакових травостоїв дає 

можливість істотно підвищити їх продуктивність, білковість і енергонасиченість 

кормів, значно зменшити витрати технічного азоту, істотно скоротити витрати 

енергії, а також зменшити негативний вплив на довкілля азотних добрив, які 

вносять переважно на злакові травостої.  

Створення сіяних травостоїв із підвищеним вмістом бобових – один з 

найперспективніших напрямків інтенсифікації луківництва у світі, який 

залежить від агроекологічних умов, необхідних для реалізації біологічного 

потенціалу їх кормової продуктивності [1, 2]. Часткова заміна мінерального 

азоту симбіотичним є важливим резервом скорочення витрат енергії, на долю 

якого на злакових травостоях інтенсивного типу часто припадає половина її 

сукупних затрат [3, 4]. Враховуюче те, що переважна більшість ґрунтів 

Передкарпаття має низький вміст поживних речовин, для одержання високих і 

сталих врожаїв потрібно щороку поповнювати запаси на них фосфору, калію та 

інших елементів, але основним важливим фактором є забезпеченість азотом [5, 

6]. У зв’язку з тим, що мінеральні добрива на лучних угіддях через їх високу 

вартість застосовують у недостатній кількості, значну роль у підвищенні 

продуктивності сінокосів і пасовищ відіграє біологічний азот бобових трав [7, 8, 

9, 10].   

Збільшення використання бобових трав у луківництві є найважливішою 

складовою частиною програми з впровадження енергозберігаючих технологій за 

кордоном, зокрема й за умов органічного луківництва [11, 12]. 

Дослідженнями, проведеними в різних географічних, кліматичних, 

едафічних умовах з різними видами бобових трав виявлено, що включення 



173 

бобових трав до складу бобово-злакових ценозів без внесення мінерального 

азоту підвищує продуктивність лучних угідь у 1,5–2,5, а за збором протеїну – у 

2–3 рази порівняно зі злаковими травостоями на тому ж фоні РК [3, 12, 13, 14, 

15]. Водночас використання бобових трав у складі бобово-злакових травостоїв 

заміняє внесення на злаковий травостій 100–300 кг/га  мінерального азоту. 

У процесі добору видів і сортів до бобово-злакових травосумішей 

основним принципом є відповідність компонентів умовам середовища, їх 

ценотичним властивостям та антропогенним факторам. Бобові трави повинні 

добре утримуватись і характеризуватися високою продуктивністю в змішаних 

посівах, а злакові – сприяючи формуванню щільної дернини й збалансованості 

корму, не впливати пригнічуючи на бобові трави [16, 17, 18, 14]. 

Одним із чинників управління процесом продуктивності бобових культур є 

передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами [19], що дає 

можливість підвищити активність бульбочкових бактерій по поглинаню азоту з 

атмосфери як єдиного невичерпаного джерела збагачення ґрунту азотними 

сполуками [20, 21]. А за умов ретельного виконання агротехнічних заходів 

вирощування створюється потужний травостій та тривале використання 

агрофітоценозу [22]. 

У західному регіоні України до найважливіших багаторічних бобових трав, 

які використовуються на луках з нормальним зволоженням відносяться: 

конюшина лучна, повзуча і гібридна; на добре окультурених ґрунтах – люцерна 

посівна та жовтогібридна; на малородючих ґрунтах під заново освоювані 

сінокоси – лядвенець рогатий [23, 24, 25, 26, 27]. Основними злаковими 

компонентами бобово-злакових сумішок є тимофіївка лучна, стоколос 

безостий, грястиця збірна, костриця лучна й східна, а в західних районах – і 

пажитниця багаторічна та багатоквіткова [24, 28, 16, 29, 30, 31, 15]. 

Додаткові резерви росту продуктивності бобово-злакових травосумішок 

з'явились за останні роки в зв'язку зі створенням нових урожайніших, стійкіших 

у рослинних угрупованнях і чутливіших на інтенсивні прийоми догляду сортів 

бобових трав. У реєстрі сортів є 19 сортів конюшини лучної, 4 – повзучої, 4 –
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 гібридної, 5 – лядвенцю рогатого, 13 – люцерни [32]. Серед них – сорти 

інтенсивного типу.  

Проте значно краща ситуація із селекції та насінництва багаторічних трав 

склалась у країнах з розвиненим луківництвом, зокрема в країнах Західної 

Європи, США, Новій Зеландії [33. 34, 35, 36, 37, 38]. Тут селекціонерами 

відпрацьовано виведення й насінництво сортів, які характеризуються високою 

продуктивністю і якістю корму, здатністю добре відростати після частого 

скошування, значною ценотичною активністю навіть за умов внесення високих 

доз азоту, різною ритмікою відростання протягом сезону, продуктивним 

довголіттям, розширеним географічним ареалом та екологічним діапазоном 

оптимуму, спроможністю до інтенсивного вегетативного відростання, високою 

зимостійкістю, стійкістю до полягання та інших несприятливих явищ, 

стійкішими до хвороб, шкідників і бур'янів [28, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48], вже з першого року життя трав [49] і хвороб [50, 42, 49]. 

Інтенсифікація луківництва в майбутньому залежить від впровадження сортів, які 

ефективно використовують абіотичні фактори середовища [40]. 

Основними видами бобових трав з великим сортовим різномаїттям, що 

відповідають зазначеним вимогам і які використовуються за кордоном, є 

конюшина лучна, конюшина повзуча, конюшина гібридна, люцерна посівна, 

лядвенець рогатий [38, 44, 51, 52, 53, 54].  

Поряд з факторами, які забезпечують високе продуктивне довголіття 

бобових у складі бобово-злакових ценозів, у передовій практиці луківництва 

значна увага приділяється селекції та добору супутніх видів і сортів злаків [42]. 

Для підвищення продуктивного довголіття бобових рекомендується норму 

висіву їх у складі бобово-злакових травостоїв збільшувати, а злаків, навпаки, 

зменшувати.  

Незважаючи на велику кількість проведених досліджень з питань 

розробки ефективних прийомів вирощування багаторічних трав в одновидових 

та сумісних посівах, постійне оновлення сортового складу та зміни погодних 
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умов зумовлюють необхідність подальшого пошуку оптимальних агрозаходів 

вирощування сіяних лучних агрофітоценозів [55, 56, 57]. 

Результати наших досліджень із вивчення  продуктивності сіяних бобово-

злакових травостоїв залежно від видового складу бобових і злакових 

компонентів та добрив на дерново-підзолистому ґрунті за три укісного  

використання показано в додатку Г.1.  

У середньому за перші чотири роки користування (2015–2018 рр.) більш 

впливовим чинником за виходом з 1 га сухої маси виявився травостій з 

дольовою часткою 65 %. Частка фактора удобрення становила 35 %. Слід 

відзначити, що на першому році життя трав частка впливу фактора травостій 

була найменшою (61 %), на другому році вона збільшилась до 68 %. І пізніше на 

третьому і четвертому роках, вона через зменшення кількості бобового 

компонента та певного зменшення дії симбіотичного азоту зменшилась до 65 %. 

Навпаки, вплив фактора удобрення з роками трохи збільшився. 

Аналіз результатів засвідчив, що за включення різних видів бобових трав, 

зокрема конюшини лучної, люцерни посівної, лядвенцю рогатого, козлятнику 

східного до суміші злаків з костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці 

багаторічної в середньому за 2015–2018 рр. продуктивність сіяних травостоїв на 

безазотних фонах збільшилася від 3,32–3,41 до 5,35–7,75 т/га сухої маси, 2,29–

5,74 т/га кормових одиниць, 0,35–1,20 т/га сирого протеїну та 26,9–62,7 ГДж/га 

обмінної енергії.  Найбільше зростання було за виходом з 1 га сирого протеїну. 

Включення тих же видів бобових трав до суміші злаків зі стоколосу 

прибережного, костриці східної, пирію середнього продуктивність сіяних 

травостоїв збільшилась від 3,62–3,71 до 6,23–8,85 т/га сухої маси, 2,53–6,73 т/га 

кормових одиниць, 0,38–1,38 т/га сирого протеїну і від 30,0–77,9 ГДж/га 

обмінної енергії. Найбільше зростання було за виходом з 1 га сирого протеїну. 

Встановлено, що продуктивність бобово-злакових травостоїв, у злаковій 

частині яких представлено суміш зі стоколосу прибережного, костриці східної, 

пирію середнього була на 5–10 % більшою, ніж суміші, де злакова частина 

складалась з костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної. 
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Виключення склали конюшино-злакові травостої у яких продуктивність за 

участі зазначених вище злакових трав в середньому за чотири роки досліджень 

змінилась незначною мірою. 

Незалежно від складу злакової частини травосуміші найвищу 

продуктивність забезпечили травостої за участі лядвенцю рогатого, що 

зумовлено його високою стабільною стійкістю в травостоях за роками 

користування травостоями. Середня продуктивність лядвенце-злакових 

травостоїв незалежно від агрофону коливалась у межах 7,68–7,83 т/га сухої 

маси, 5,61–5,79 т/га кормових одиниць, 1,18–1,22 т/га сирого протеїну і 66,8–

68,9 ГДж/га обмінної енергії, а за участі стоколосу прибережного, костриці 

східної, пирію середнього – 8,63–8,93 т/га, 6,47–6,79 т/га, 1,34–1,40 т/га і 75,9–

78,6 ГДж/га порівняно із сумішами з включенням конюшини лучної, люцерни 

посівної, козлятнику східного.  

На другому і третьому місцях за рівнем продуктивності в середньому за 

чотири роки користування були травостої за участі козлятнику східного та 

конюшини лучної. Найменш продуктивними люцерни посівної, що зумовлено 

невеликою часткою цієї культури в урожаї. 

Серед добрив найбільш ефективним поживним елементом на злакових 

травостоях виявився азот. Так, на злаковому травостої за участі костриці 

червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної за внесення N60 в 

порівнянні з варіантом без внесення азоту на фоні Р60К60 продуктивність 

збільшилась від 3,41 до 5,23 т/га до сухої маси, 2,42–3,71 т/га кормових одиниць, 

0,36–0,71 т/га сирого протеїну і 27,6–42,9 ГДж/га обмінної енергії, а за участі 

стоколосу прибережного, костриці східної, пирію середнього – відповідно 3,71–

5,53 т/га, 2,63–3,93 т/га, 0,39–0,75 т/га та 30,8–46,5 ГДж/га. Найбільша перевага 

від внесення N60 була за збором з 1 га сирого протеїну. 

Вплив сумісного внесення фосфору й калію як у дозах Р60К60, так в і  дозах 

Р90К90 на продуктивність бобово-злакових травостоїв в середньому за чотири 

роки був незначним, переважно в межах похибки досліду. У порівняні з 
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варіантом без добрив продуктивність за виходом з 1 га сухої маси збільшилась 

лише на 0,09–0,30 т при НІР05 0,35 т. 

Аналіз результатів досліджень показав, що суттєво змінювалась 

продуктивність за роками користування і життя травостоями. Незалежно від 

агрофону стабільну продуктивність за всіма роками користування й життя було 

отримано на лядвенце-злакових, козлятнико-злакових і злакових травостоях, що 

зумовлено стабільною стійкістю зазначених бобових компонентів. Не рахуючи 

року сівби трав, продуктивність за роками лядедвенце-злакових травостоїв 

коливалась у межах 7,53–10,53 т/га сухої маси, а козлятнико-злакових – 6,92–

9,43 т/га з нерівномірністю розподілу урожаю за роками, виражену коефіцієнтом 

варіації 20–25 %. Продуктивність злакових травостоїв на безазотних фонах була 

в межах 2,85–3,96 і на фоні N60Р60К60 – 5,44–5,95 т/га сухої маси з 

нерівномірністю розподілу урожаю за роками 15–30 %. Нижчий рівень 

продуктивності козлятнико-злакових травостоїв порівнянно з лядвенце-

злаковими травостоями зумовлений меншою часткою козлятнику східного.  

Водночас на конюшино-злаковому та люцерно-злаковому травостоях 

високу продуктивність одержано лише на другому й третьому роках життя та 

користування, яка, відповідно, була в межах 9,26–10,20 і 6,06–7,87 т/га сухої 

маси. На четвертому році життя травостоїв вона різко знизилася до 3,31–

4,47 т/га. Коефіцієнт нерівномірності розподілу урожаю за роками життя 

становив 50–55 %. Зменшення продуктивності на 4-му році конюшино-злакових 

травостоїв зумовлено короткою тривалість онтогенезу конюшини лучної, а 

люцерно-злакових травостоїв – несприятливими умовами для люцерни через 

підвищену кислотність ґрунту. 

Слід зазначити, що досить високу продуктивність, особливо всі бобово-

злакові травостої забезпечили в рік весняної безпокривної сівби, коли вихід з 1 

га сухої маси коливався в межах 5,43–6,93 т. Серед бобово-злакових травостоїв у 

цьому році суттєвої різниці не спостерігалось. Проте переважали бобово-злакові 

травосуміші за участі в злаковій частині стоколосу прибережного, костриці 

східної, пирію середнього, що зумовлено більшою часткою бобових 
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компонентів в урожаї за відсутності агресивної пажитниці багаторічної, яка 

добре розвивалась у рік сівби, пригнічуючи бобові трави. 

У середньому за перші три роки користування в усіх укосах більш 

впливовим чинником за виходом з 1 га сухої маси виявився травостій з 

дольовою часткою 64–66 % (табл. 4.1). Частка фактора удобрення у 

досліджуваних дозах становила 34–36 %.  

Застосування симбіотичного азоту для удобрення досліджуваних 

багаторічних бобових трав підвищувало їх продуктивність в усіх укосах. Так, 

включення до злаків бобових трав продуктивність 1-го укосу за виходом з 1 га 

сухої маси на тому ж фоні Р60К90 підвищилася в 1,6–2,9 рази. Найбільший 

приріст продуктивності у відносному вираженні від включення бобових до 

сумішей спостерігалось у 3-му укосі. При внесенні азотних добрив в дозі N60 на 

фоні Р60К90 продуктивність за виходом з 1 га сухої маси в усіх укосах 

збільшилася в 1,5–1,6 рази. Водночас внесення Р60К60 та Р90К90 на продуктивність 

в усіх укосах суттєво не впливало.  

Незалежно від складу злакової частини травосуміші найвищу 

продуктивність в усіх укосах забезпечили бобово-злакові травостої за участі 

лядвенцю рогатого, що зумовлено високою стабільною стійкістю у травостоях за 

роками користування травостоями. Його продуктивність за різного удобрення в 

1-му укосі коливалась у межах 3,38–4,11 т/га сухої маси, у 2-му – 2,53–2,86 і 3-

му 1,77–1,96 т/га, що в 1,1–1,4 рази більше порівняно з іншими бобово-

злаковими травостоями.  

Найбільшу продуктивність у зазначеній фазі цвітіння одержано на 

продуктивнішому в даних екологічних умовах лядвенце-злаковому травостої, 

який забезпечив одержання з 1 га 4,59 т сухої маси, що на 0,87 т більше 

порівняно із конюшино-злаковим травостоєм і 1,50 т з злаковим травостоєм. 

Аналіз урожаю за укосами показав, що рівномірний розподіл продуктивності за 

виходом з 1 га сухої маси було отримано при вирощуванні сумішей за участі 

конюшини лучної. 
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Таблиця 4.1 

Розподіл урожаю сухої маси сіяних бобово-злакових травостоїв по укосах за 

різного удобрення, (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш (види  трав і 
норми висіву їх насіння, 

кг/га) 
Удобрення 

Т/га % 
V, 
%*     

Укоси 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Конюшина лучна, 10 + 
костриця червона, 8 + 
стоколос безостий, 12 + 
пажитниця багаторічна, 12 
(злаки)  

без добрив 
(контроль) 

2,81 2,31 2,09 39 32 29 17 

Р60К60 2,94 2.42 1,98 40 33 27 16 

Р90К90 2,99 2,47 2,11 40 32 28 16 

Люцерна посівна, 10  +  ті ж 
злаки  

без добрив 
(контроль) 

2,46 1,77 1,12 46 33 21 31 

Р60К60 2,57 1,69 1,20 47 31 22 30 
Р90К90 2,62 1,78 1,17 47 32 21 30 

Лядвенець рогатий, 6 + -
злаки 

без добрив 
(контроль) 

3,38 2,53 1,77 44 33 23 26 

Р60К60 3,49 2,40 1,86 45 31 24 26 
Р90К90 3,52 2,51 1,80 45 32 23 25 

Козлятник східний,   20 + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

3,24 2,32 1,48 46 33 21 25 

Р60К60 3,30 2,18 1,55 47 31 22 26 
Р90К90 3,36 2,29 1,50 47 32 21 26 

Злаки 
без добрив 1,53 1,10 0,69 48 33 19 46 

Р60К60 1,60 1,06 0,75 49 31 20 46 
N60Р60К60 2,46 1,67 1,10 49 32 19 45 

Конюшина лучна, 1 + 
стоколос  прибережний, 10 + 
костриця  східна, 12 +  пирій 
середній, 10 (злаки) 

без добрив 
(контроль) 

2,93 2,36 1,86 41 33 26 19 

Р60К60 3,04 2,39 1,81 42 33 25 19 

Р90К90 3,14 2,47 1,86 42 33 25 20 

Люцерна посівна, 10  
  +  ті ж злаки  

без добрив 
(контроль) 

2,80 2,06 1,37 45 33 22 32 

Р60К60 2,91 1,96 1,45 46 31 23 32 
Р90К90 2,98 2,07 1,42 46 32 22 32 

Лядвенець рогатий, 6  + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

3,97 2,85 1,81 46 33 21 30 

Р60К60 4,07 2,74 2,04 46 31 23 30 
Р90К90 4,11 2,86 1,96 46 32 22 31 

Козлятник східний, 20 + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

4,17 2,81 1,57 49 33 18 44 

Р60К60 3,92 2,53 1,71 48 31 21 44 
Р90К90 3,96 2,64 1,64 48 32 20 43 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

1,81 1,19 0,62 50 33 17  48 

Р60К60 1,86 1,15 0,70 50 31 19  47 
N60Р60К60 2,77 1,77 1,00 50 32 18  47 

НІР05, т/га за факторами:  
травостій 0,15 0,09 0,05     
удобрення 0,16 0,10 0,06     

*- нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом варіації. 
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У цьому разі розподілу урожаю за укосами становила 16–20 % з часткою 

1-го укосу 39–42 %, 2-го – 32–33 % і 3-го – 25–29 %. Тим часом як 

нерівномірність розподілу урожаю за укосами бобово-злакових травостоїв за 

люцерни посівної, лядвенцю рогатого, козлятнику східного коливалась у межах 

25–44 % з більшою на 4–7 % часткою першого укосу і меншою третього укосу. 

Найнижчим показником розподілу урожаю за укосами характеризувались 

злакові травостої з коефіцієнтом нерівномірності 45–48 %, на 2–4 % менший 

показник отримано на сумішах, які в злаковій частині представлені стоколосом 

прибережним, кострицею східною та пирієм середнім. 

Відомо, що суттєво впливає на продуктивність сіножатей і пасовищ 

фактор строки відчуження травостою у певному циклі використання. 

Попередніми дослідженнями було встановлено, що при формуванні урожаю 

першого укосу наростання сухої маси відбувається до фази масового цвітіння 

домінуючих компонентів, після чого спостерігалось зменшення продуктивності 

[3, 58, 59, 60]. 

Дослідження з вивчення динаміки накопичення сухої маси, зміни 

фотосинтезуючої листкової поверхні та чистої продуктивності фотосинтезу при 

формуванні урожаю першого укосу проведено з інтервалом у 10 днів у період 

між 01.05–20.06 2016–2018 років. Результати показали, що на бобово-злакових  

травостоях сформованих з домінуванням конюшини лучної та лядвенцю 

рогатого на фоні внесення P60K60, а також на контрольному  злаковому травостої 

з домінуванням середньостиглих стоколосу безостого та пажитниці багаторічної 

при внесені N30P60K60 збільшення накопичення сухої біомаси відбувалось до 

масового цвітіння як бобових так і злакових трав (табл. 4.2).   

Найбільшу продуктивність у зазначеній фазі цвітіння одержано на 

продуктивнішому в зазначених екологічних умовах лядвенце-злаковому 

травостої, який забезпечив одержання з 1 га 4,59 т сухої маси, що на 0,87 т 

більше порівняно із конюшино-злаковим травостоєм і 1,50 т більше порівняно з 

злаковим травостоєм.  
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Таблиця 4.2 

Зміна елементів продуктивності конюшино-, лядвенце-злакового і 

злакового травостоїв при формуванні урожаю першого 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 

Конюши-

но-злако-

вий 

(конюшина 

лучна) 

пагоноут-

ворення 
    0,33 96 7,3 10 0,46 

кінець  паго- 

утворення 
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) 

пагоноут- 

ворення 
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  

(стоколос 

безостий, 

пажитниця 

багато-

річна) 

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 

НІР05 0,36  2,8   
 

Примітка. Конюшино- і лядвенце-злаковий  травостої  в злаковій частині як і злаковий  

складалися з костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної.  Бобово-злакові 

травостої  досліджували  на фоні внесення  P60K60, злаковий –  N30P60K60. 
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Дослідження, які проведено попередниками показали, що найбільші 

добові прирости сухої маси, а також показники чистої продуктивності 

фотосинтезу, як основного біохімічного процесу живлення рослин, у 1-му укосі 

відбуваються на бобово-злакових травостоях у фазі галуження бутонізації 

домінуючих бобових компонентів, на злакових – у фазі трубкування-колосіння 

домінуючих злаків, тобто тоді, коли найбільш інтенсивними темпами 

відбувається витрата запасних поживних речовин на ростові процеси [61]. 

Встановлено, що найбільші добові прирости сухої маси у цей період було 

зафіксовано на лядвенце-злаковому травостої, а саме 51, 138, 206 (в середньому 

132) кг/га і найменші – на злаковому травостої 43, 149, 71 кг/га (в середньому 

88 кг/га). Добові прирости на конюшино-злаковому травостої займали проміжне 

положення з показниками 99, 96, 108 кг/га, а в середньому 101 кг/га. 

Показники чистої продуктивності фотосинтезу в цей період також 

найбільшими були в усіх досліджуваних видів, а саме у фазі галуження-

бутонізації домінуючих бобових трав і трубкування-колосіння домінуючих 

злаків. 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 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 

Продуктивність ценозів тісно пов'язана з індексом (площею) листкової 

поверхні, її оптичними й біологічними якостями [62, 63], яка, поступово 

наростаючи і поступово зменшуючись максимальних значень досягає в фазі 

бутонізації-початок цвітіння домінуючих бобових і в кінці колосіння-початок 

цвітіння домінуючих злаків. У наших досліджуваних травостоїв площа 

листкової поверхні у зазначений період коливалась в межах 30,4–43,1 тис. м
2
/га і 

залежала від їх видового складу. Дещо більшими показниками індексу листкової 

поверхні характеризувались лядвенце-злаковий і злаковий травостої. 

Відомо, що листя  порівняно із стеблами більше містять сирого протеїну і 

менше сирої клітковини, а також краща їхня перетравність. Аналіз результатів з 
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вивчення частки листя в біомасі травостоїв показав, що при старінні в міру 

проходження фаз вегетації вона зменшується. Якщо у фазі кущіння частка листя 

в досліджуваних травостоях становила 95–97 %, то вже у фазі цвітіння вона 

зменшилась до 27–38 %.  

Отже, в міру проходження фаз вегетації найменшими темпами частка 

листя зменшувалась у період трубкування-колосіння домінуючих злаків. За 

вимогами ДСТУ 4674:2006, щоб отримати сіно 1-го класу та згідно досліджень з 

визначення частки листя в урожаї біомаси різних травостоїв  багаторічні бобово-

злакові травостої доцільно скошувати у фазі бутонізації бобових, злакові – на 

початку колосіння злаків. 

Слід відмітити, що в конюшино-злаковому травостої  показники приросту 

урожаю сухої маси, індексу листкової поверхні і чистої продуктивності 

фотосинтезу через повільніше проходження фаз вегетації найбільших значень 

досягали приблизно на 10 днів пізніше ніж у лядвенце-злакових травостоях і 

злаковому травостої з домінуванням стоколосу безостого і пажитниці 

багаторічної. Проте, слід відмітити, що зменшення частка листя при 

проходженні фаз вегетації в обох зазначених бобово-злакових травостоях 

проходило повільніше, ніж у злаковому травостої. Все це вказує на те, що ці 

бобово-злакові травостої без втрати якості корму можна скошувати трохи 

пізніше (до 10 днів), ніж злаковий травостій. 

Продуктивність багаторічних бобових трав в одновидових посівах  

залежно від добрив у досліді, який проведено протягом 2011–2013 рр. на  

дерново-підзолистому кислому ґрунті, що й попередній дослід показана в 

таблиці 4.3.  

Більш впливовим фактором за виходом з 1 га сухої маси виявився фактор 

травостій з дольовою часткою 63 %. Частка фактора удобрення становила 37 %. 

Слід відмітити, що на першому році користування трав частка впливу фактора 

травостій була найбільшою 61 %. Пізніше з роками через зменшення кількості 

бобового компонента та певного зменшення дії симбіотичного азоту вона 

зменшилась, досягнувши на третьому році рівня 64 %.  
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Таблиця 4.3 

Продуктивність багаторічних бобових трав та стоколосу безостого 

залежно від добрив за роками користування (дослід 2) 
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Г
Д

ж
/г
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Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
7,85 7,10 3,65 

6,23 4,55 1,01 54,2 

 Р60К60 8,02 7,11 3,71 6,31 4,61 1,03 55,5 

Р90К90 8,14 7,22 3,86 6,44 4,77 1,07 57,3 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль) 
6,33 5,53 3,13 5,03 3,62 0,79 43,3 

Р60К60 6,43 5,62 3,27 5,14 3,70 0,82 44,7 

Р90К90 6,43 5,54 3,35 5,14 3,80 0,82 44,7 

Конюшина 

гібридна, 

14 

без добрив 

(контроль) 
7,38 5,57 2,68 5,18 3,78 0,80 45,1 

Р60К60 7,59 5,68 2,79 5,39 3,99 0,84 47,4 

Р90К90 7,44 5,64 2,84 5,34 4,01 0,83 47,5 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
7,91 6,41 5,07 6,43 4,89 1,07 57,2 

Р60К60 7,97 6,37 5,18 6,47 4,98 1,08 58,2 

Р90К90 8,06 6,46 5,15 6,56 5,12 1,10 58,2 

Стоколос 

безостий, 

25 

без добрив 

(контроль) 
4,10 4,85 2,44 3,80 2,62 0,39 30,8 

Р60К60 4,15 5,10 2,63 3,96 2,77 0,42 32,5 

N60Р60К60 5,90 5,75 5,15 5,60 3,98 0,76 45,9 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,38 0,35 0,32 0,35    

удобрення 0,31 0,29 0,30 0,30    

Частка факторів, %: 

травостій 61 63 64 63    

удобрення 39 37 36 37    

 

Аналіз результатів показав, що продуктивність багаторічних бобових трав 

в середньому за три роки користування за двохукісного використання в 

варіантах без добрив та за внесення Р60К60 коливалась у межах 5,03–6,47 т/га 
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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 1,3–2,5 рази більше порівняно зі 

одновидовим посівом стоколосу безостого. Найбільшу перевагу всіх видів  

багаторічних  бобових трав у порівнянні із стоколосом безостим було отримано 

за виходом з 1 га сирого протеїну, що обумовлено значно більшим вмістом його 

в сухій масі багаторічних бобових трав. 

Поміж досліджуваних видів багаторічних бобових трав найвищу 

продуктивність забезпечили конюшина лучна і лядвенець рогатий, які 

переважали люцерну посівну та конюшину гідридну на 19–31 %. Найбільш 

діючим поживним елементом виявився азот на злаковому травостої, який 

представлено у наших дослідженнях стоколосом безостим. Так, на злаковому 

травостої за внесення N60  у порівнянні з варіантом без внесення азоту на фоні 

Р60К60 продуктивність в середньому за три роки  збільшилась від 3,96 до 5,60 т/га 

сухої маси, 2,77–3,98 т/га кормових одиниць, 0,42–0,76 т/га сирого протеїну і 

32,5–45,9 ГДж/га обмінної енергії. Найбільша перевага від внесення N60 була за 

збором з 1 га сирого протеїну, що обумовлено збільшенням вмісту його в сухій 

масі і збору з 1 га відповідно. 

Вплив сумісного внесення фосфору і калію у дозах Р60К60 та Р90К90 на 

продуктивність бобово-злакових травостоїв в середньому за три роки був 

незначним, переважно в межах похибки досліду. При порівняні з контрольним 

варіантом (без добрив) у цьому випадку продуктивність за виходом з 1 га сухої 

маси збільшилась лише на 0,04–0,21 т при НІР0,.5 0,3 т. 

Незалежно від агрофону стабільну продуктивність за всіма роками 

користування поміж бобових трав забезпечив одновидовий посів лядвенцю 

рогатого, а також травостій стоколосу безостого, що обумовлено стабільною 

стійкістю зазначених видів багаторічних трав. За роками користування 

продуктивність лядвенцю рогатого коливалась у межах 5,07–8,06 т/га сухої 

маси, з нерівномірністю розподілу урожаю за роками, виражену коефіцієнтом 

варіації 25–30 %.  
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Продуктивність стоколосу безостого за роками користування  на без 

азотних фонах була в межах 3,44–4,15 і на фоні N60Р60К60 – 5,15–5,90 т/га сухої 

маси з нерівномірністю розподілу урожаю за роками 15–25 %. Тим часом як 

конюшини лучна та гібридна через невисоке біологічне продуктивне довголіття 

або коротку тривалість онтогенезу відносно високу продуктивність травостоїв 

забезпечили в 1-му і 2-му роках користування з виходом з 1 га сухої маси 5,57–

8,14 т.  

Люцерна посівна, очевидно через несприятливу для неї кислотність 

ґрунту також найбільшу продуктивність забезпечила у першому і другому роках 

користування травостоєм, але з меншим рівнем продуктивності (5,53–6,43 т/га), 

особливо у порівнянні з конюшиною лучною. Відповідно конюшини лучна та 

гібридна різко знизили свою продуктивність на третьому році користування до 

2,68–3,86 т, а люцерна посівна вже на другому році до 4,53–4,62 т. Коефіцієнт 

нерівномірності розподілу урожаю за роками користування у цих видів  

коливався в межах 40–45 %.  

Аналіз продуктивності одновидових посівів багаторічних бобових трав  

за укосами показав, що закономірності, які отримано в середньому за всі укоси  

були подібними і в кожному з двох укосів (табл. 4.4). У середньому за перші три 

роки користування в обох укосах впливовішим фактором за виходом з 1 га сухої 

маси виявився фактор травостій з дольовою часткою 61–62 %. Частка фактора 

удобрення у досліджуваних дозах становила 38–39 %.  

За даними проведених досліджень встановлено, що в середньому за 

2011–2013 роки поміж досліджуваних факторів найбільш діючими був 

симбіотичний азот багаторічних бобових трав. Суттєва перевага за 

продуктивністю багаторічних бобових трав порівняно з злаковим стоколосовим 

травостоєм була в усіх укосах. Продуктивність першого і другого укосів 

бобових трав за виходом з 1 га сухої маси на одних і тих же фонах (без добрив і 

фон Р60К60)  була вищою в 1,3–1,8 рази. Дещо більша перевага за продуктивністю 

бобових трав у відносному вираженні над стоколосом безостим спостерігалось у 

другому укосі.  
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Таблиця 4.4 

Розподіл урожаю сухої маси багаторічних бобових трав за укосами на різних 

фонах удобрення, (дослід 2), середнє за 2011-2013 рр. 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Т/га % 

Укоси 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Конюшина лучна, 

18 

без добрив (контроль) 3,43 2,80 55 45 

 Р60К60 3,41 2,90 54 46 

Р90К90 3,48 2,96 54 46 

Люцерна посівна, 

18 

 

без добрив (контроль) 2,97 2,06 59 41 

Р60К60 3,03 2,11 59 41 

Р90К90 2,98 2,16 58 42 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив (контроль) 2,90 2,28 56 44 

Р60К60 3,07 2,32 57 43 

Р90К90 3,04 2,30 57 43 

Лядвенець рогатий, 

12 

без добрив (контроль) 3,79 2,64 59 41 

Р60К60 3,75 2,72 58 42 

Р90К90 3,80 2,76 58 42 

Стоколос безостий, 

25 

без добрив (контроль) 2,28 1,52 60 40 

Р60К60 2,42 1,54 61 39 

N60Р60К60 3,19 2,41 57 43 

НІР05, т/га за факторами 

травостій 0,15 0,13   

удобрення 0,14 0,12   

Частка факторів, % 

травостій 61 62   

удобрення 39 38   
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При внесенні на цей же злаковий травостій N60 на тому ж фоні Р60К60 

продуктивність за виходом з 1 га сухої маси в усіх укосах збільшилась на 31–

56 % або в 1,3–1,6 рази. 

Тим часом як внесення Р60К60 і навіть Р90К90 на продуктивність як бобових 

трав, так і стоколосового травостою за виходом з 1 га сухої маси в усіх укосах 

суттєво не впливало. Найвищу продуктивність в усіх укосах незалежно від фону 

добрив забезпечив лядвенець рогатий, що обумовлено його високою стабільною 

стійкістю за роками користування травостоїв. Його продуктивність за різного 

удобрення у 1-му укосі коливалась у межах 3,75–3,80 т/га сухої маси, у 2-му – 

2,64–2,76 т/га, що в 1,1–1,3 рази більше порівняно із конюшиною лучною, 

люцерною посівною, козлятником східним. 

Аналіз урожаю за укосами показав, що дещо рівномірніший розподіл  

продуктивності за виходом з 1 га сухої маси за укосами було отримано при 

вирощуванні конюшини лучної. У цьому разі частка першого укосу від 

продуктивності в сумі за два укоси була найменшою і становила 54–55 %, а 

другого найбільшою (45–46 %). У інших досліджуваних видів трав, у тому числі 

й стоколосу безостого, частка першого укосу була більшою і коливалась в межах 

56–61 %. Найгіршим розподілом урожаю за укосами характеризувався злаковий 

травостій на безазотних фонах удобрення з часткою першого укосу 60–61 %. 

Внесення N60 з роздрібненим рівномірним внесенням азоту під кожний з двох 

укосів дещо поліпшувало рівномірність розподілу урожаю за укосами, коли 

частка першого укосу зменшилась до 57  %, а другого збільшилась. 

Відомо, що багаторічні бобові трави і особливо люцерна посівна як в 

одновидових посівах, так і сумішах із злаками, добре утримуються в травостоях 

та забезпечують високу та стабільну за роками продуктивність на родючих 

ґрунтах з близькою до нейтральною кислотністю з заляганням підґрунтових вод 

більше 2 м від поверхні. 

Продуктивність бобово-злакових травосумішей за різного удобрення у 

поєднанні з застосуванням штамів бульбочкових бактерій за роками 
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користування на темно-сірому опідзоленому поверхнево оглеєному 

важкосуглинковому ґрунті наведено в додатку Г.2.  

В даних екологічних умовах у середньому за перші три роки користування 

більш впливовим фактором за виходом з 1 га сухої маси, як і на дерново-

підзолистому ґрунті, виявився фактор травостій з дольовою часткою 58 %. 

Частка фактора удобрення становила 42 %. Слід відмітити, що на першому році 

користування трав частка впливу фактора травостій була найбільшою 6 %. 

Пізніше з роками через зменшення кількості бобового компонента та певного 

зменшення дії симбіотичного азоту вона зменшилась, досягнувши на третьому 

році рівня 54 %. Навпаки, вплив фактора удобрення з роками збільшився від 39 

до 46 %. 

Аналіз результатів показав, що за включення різних видів бобових трав, а 

саме конюшини лучної та люцерни посівної, до суміші злаків з стоколосу 

безостого, пажитниці багаторічної та костриці червоної, в середньому за 2009–

2011 роки продуктивність сіяних травостоїв у варіанті без добрив збільшилась 

від 3,65 до 5,25–6,77 т/га сухої маси, від 2,63 до 3,89–4,80 т/га кормових 

одиниць, від 0,38 до 0,78–1,04 т/га сирого протеїну і від 31,0 до 45,2–55,6 ГДж/га 

обмінної енергії або в 1,4–2,7 рази. На фоні  N30Р60К60 за включення цих видів 

бобових трав продуктивність за зазначеними показниками збільшилась від 4,60 

до 5,76–6,77 т/га, 3,36–5,21 т/га, 0,58–1,13 т/га і 39,1–55,6 ГДж/га відповідно.  

При порівнянні продуктивності різних бобово-злакових сумішей на темно-

сірому опідзоленому ґрунті порівняно з кислим дерново-підзолистим ґрунтом 

продуктивнішою виявилась люцерно-злакова суміш, її урожайність у межах 

6,32–7,09 т, кормових одиниць – 4,80–5,53 т, сирого протеїну – 1,04–1,20 т і 

обмінної енергії – 55,6–64,1 т, що в 1,2–1,3 рази більше  порівняно з конюшино-

злаковою сумішшю. 

Встановлено, що на обох досліджуваних бобово-злакових травостоях 

найбільшу продуктивність одержано при внесенні Р90К120 у поєднанні з 

застосуванням штамів бульбочкових бактерій. У цьому разі з 1 га на конюшино-

злаковому травостої було одержано 6,25 т сухої маси, 4,75 т кормових одиниць, 
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0,98 т сирого протеїну і 55,0 ГДж обмінної енергії, на люцерно-злаковому 

відповідно 7,09 т, 5,53 т, 1,20 т і 63,8 ГДж, що на 12–19 % більше у порівнянні з 

варіантом без добрив, на 5–9 % більше внесенням N30Р60К60.  Проте додавання 

лише штаму бульбочкових бактерій як по конюшні лучній, так  і на люцерно-

злаковому травостої на фоні N30Р60К60, Р60К60 чи Р90К120 в більшості випадків 

було мало ефективним.  

У цьому разі середня продуктивність за виходом з 1 га сухої маси 

збільшилась лише на 0,05–0,27 т при НІР05 0,25 т, що є в межах похибки 

досліду. За внесення N30Р60К60 на конюшино-злаковому травостої 

продуктивність у порівнянні з варіантом без добрив збільшилась на 0,51 т/га 

сухої маси або на 10 %, на люцерно-злковому – на 0,55 т/га або на 9 % і на 

злаковому травостої – на 0,95 т/га або на 28 %. Отже, ефективнішим внесення 

N30Р60К60 було на злаковому травостої ніж на бобово-злакових травостоях. При 

внесенні Р60К60 продуктивність конюшино-злакових травостоїв у порівнянні з 

варіантом без добрив збільшився на 0,56 т/га сухої маси або на 11 %, а при 

внесенні Р90К120 – на 0,79 т/га або на 15 %. На люцерно-злаковому травостої при 

внесенні зазначених добрив продуктивність збільшилась на 0,62 т/га сухої маси 

або на 10 % і на 0,72 т/га або на 11 % відповідно. 

Продуктивність люцерно-злакового травостою за роками на різних 

агрофонах коливалась у межах 5,43–7,55 т/га сухої маси з нерівномірністю 

розподілу урожаю за роками 18–23 %. На  конюшино-злаковому травостої 

найвищу продуктивність одержано на першому році його користування, яка на 

однакових фонах удобрення була навіть на 7–12 % більшою, ніж на люцерно-

злаковому травостої і коливалась у межах 7,22–8,43 т/га сухої маси. На другому 

році користування конюшино-злакового  травостою вона знизилась на 27–29 %, 

а на третьому 49–43 %. Коефіцієнт нерівномірності розподілу урожаю за роками 

користування становив 35–38 %. Зменшення продуктивності на 2-му і 3-му 

роках конюшино-злакового травостою обумовлено короткою тривалість 

онтогенезу конюшини лучної. Продуктивність злакового травостою за роками 

користування була більш менш рівномірною: на фоні без добрив коливалась в 
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межах 3,00–4,43 і на фоні N30Р60К60  – 3,50–5,15 т/га сухої маси з нерівномірністю 

розподілу урожаю за роками 18–22 %. 

Аналіз продуктивності травостоїв за укосами у цьому досліді показав, що 

закономірності які отримано в середньому за всі укоси було отримано і в 

кожному з трьох укосів (табл. 4.5). У середньому за перші три роки 

користування, а саме за 2009–2011 роки в усіх укосах дещо впливовішим 

фактором за виходом з 1 га сухої маси виявився фактор травостій з дольовою 

часткою 56–57 %. Частка фактора удобрення у досліджуваних дозах у поєднанні 

з застосуванням азотфіксувальних препаратів становила 43–44 %. 

Встановлено, що поміж досліджуваних факторів найбільш діючими був 

симбіотичний азот бобових. Застосування його для удобрення досліджуваних 

бобово-злакових травостоїв підвищувало їх продуктивність в усіх укосах. За 

включення до злаків бобових трав продуктивність сіяних травостоїв у 1-му, 2-му 

і 3-му укосах за виходом з 1 га сухої маси на однакових агрофонах, а саме у 

варіанті без добрив та за внесення Р60К60 підвищилась в 1,2-1,8 рази. Більше 

підвищення продуктивності у відносному вираженні від включення бобових до 

сумішей спостерігалось у третьому укосі. За внесення на злаковий травостій 

азотних добрив в дозі N30 на тому ж фоні Р60К60  продуктивність за виходом з 

1 га сухої маси в усіх укосах збільшилась на 17–24 %. 

При порівнянні продуктивності різних бобово-злакових сумішей в 

зазначених екологічних умовах в усіх трьох укосах на всіх агрофонах 

продуктивнішою в 1,1–1,3 рази виявилась люцерно-злакова суміш ніж 

конюшино-злакова.  Найбільшою перевага люцерно-злакової суміші була у 1-му 

укосі, а найменшою –  у 3-му укосі. Аналіз варіантів удобрення показав, що на 

обох досліджуваних бобово-злакових травостоях як і в сумі за всі укоси, 

найбільшу продуктивність одержано при внесенні Р90К120 у поєднанні з 

застосуванням штамів бульбочкових бактерій. У цьому варіанті з 1 га на 

конюшино-злаковому травостої було одержано 2,12 і 1,75 т сухої маси, а на 

люцерно-злаковому відповідно 2,27 і 1,77 т, що на 12–19 % більше  порівняно з 

варіантом без добрив, на 5–9 % більше з внесенням N30Р60К60.  
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Таблиця 4.5 

Розподіл урожаю сухої маси сіяних бобово-злакових травостоїв за укосами 

на різних фонах удобрення, (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр. 

Травосуміш 

(види  трав і 

норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

 

Удобрення 

Т/га % 

V, 

%*     

Укоси 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Конюшина 

лучна+злаки 

(стоколос 

безостий+ 

пажиниця 

багатоквіткова 

+костриця 

червона)  

без добрив (контроль) 2,21 1,68 1,36 42 32 26 21 

N30Р60К60 2,36 1,84 1,56 41 32 27 19 

N30Р60К60 + штам 2,41 1,99 1,63 40 33 27 17 

Р60К60 2,32 1,92 1,57 40 33 27 17 

Р60К60 + штам 2,30 2,06 1,70 38 34 28 15 

Р90К120 2,36 2,05 1,63 39 34 27 16 

Р90К120 + штам 2,38 2,12 1,75 38 34 28 15 

Люцерна 

посівна, 10  + 

ті ж злаки 

без добрив (контроль) 2,91 1,96 1,45 46 31 23 28 

N30Р60К60 3,05 2,10 1,62 45 31 24 30 

N30Р60К60  + штам 3,06 2,22 1,67 44 32 24 30 

Р60К60 3,12 2,15 1,67 45 31 24 30 

Р60К60 + штам 3,06 2,28 1,78 43 32 25 27 

Р90К120 3,17 2,18 1,69 45 31 24 30 

Р90К120+ штам 3,05 2,27 1,77 43 32 25 27 

Ті ж злаки 
без добрив (контроль) 1,79 1,09 0,77 49 30 21 42 

N30Р60К60 2,16 1,43 1,01 47 31 22 36 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,14 0,11 0,09     

удобрення 0,12 0,10 0,08     

Частка факторів, %: 

травостій 57 56 56     

удобрення 43 44 44     

 Примітка.* нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом варіації. 
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У першому укосі застосування штамів як на люцерно-злаковому, так і 

конюшино-злаковому травостої не приводило до збільшення продуктивності. 

Отже, застосування штамів бульбочкових бактерій на багаторічних 

бобових травах сприяло поліпшенню рівномірності розподілу урожаю за 

укосами і, особливо на люцерно-злаковому травостої. 

Аналіз продуктивності за укосами показав, що рівномірний розподіл 

продуктивності за виходом з 1 га сухої маси було отримано при вирощуванні 

сумішей за участі конюшини лучної. У цьому варіанті нерівномірність розподілу 

урожаю за укосами становила 15–21 % з часткою 1-го укосу 38–42 %, 2-го – 32–

34 % і 3-го – 26–28 %. Тим часом як нерівномірність розподілу урожаю за 

укосами конюшино-злакових травостоїв коливалась у межах 27–30 % з часткою 

1-го укосу 43–46 %, 2-го – 31–32 % і 3-го укосу – 23–25 %. Найгіршим 

розподілом урожаю за укосами характеризувався злаковий травостій з 

коефіцієнтом нерівномірності 36–42 %. Внесення N30Р60К60 зменшувало 

нерівномірність розподілу урожаю за укосами на злаковому травостої на 6 %. 

 

4.2 Продуктивність різностиглих злакових травостоїв  

У збільшенні виробництва дешевих трав'яних кормів важлива роль 

належить інтенсифікації лучного кормовиробництва шляхом створення сіяних 

злакових лучних травостоїв інтенсивного типу, які є надійним заходом 

підвищення продуктивності лучних угідь у 1,5–2,0 рази й істотного поліпшення 

якості корму порівняно з традиційним одно-, двоукісним використанням. [63, 64, 

3]. Такі травостої створюють при внесенні повного мінерального добрива  [65, 

67, 68, 69, 70]. Ці добрива високоефективні, збільшуючи продуктивність угідь у 

2–3 рази та частку цінних у кормовому відношенні видів у природних 

травостоях, як відмічають П.С.Макаренко [71, 72, 73, 74, 75] А.В.Боговін, 

В.Г.Кургак [76] на достатньо зволожених угіддях (заплавні та низинні луки, 

нормальні суходоли й зрошувані ділянки лукопасовищних угідь), де 

переважають цінні лучні трави з групи мезофітів.  
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Мінеральні добрива відіграють важливу роль у підвищенні продуктивності 

різновидових сумішок. Основним удобренням бобово-злакових травостоїв є 

внесення фосфорно-калійних добрив, а також вапнування ґрунтів з підвищеною 

кислотністю ґрунтового розчину, що позитивно впливає на вміст бобових [77]. 

Застосування на луках мінеральних добрив в оптимальних дозах і 

співвідношення не  тільки підвищує продуктивність, а й сприятливо впливає на 

хімічний склад корму [78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]. 

Азот добрив є одним з найважливіших факторів підвищення 

продуктивності лучних агрофітоценозів, основними джерелами надходження 

якого в усьому світі є внесення з мінеральними добривами і використання 

симбіотичного азоту багаторічних бобових трав [85, 86]. Завдяки симбіотичній 

азотфіксації багаторічні бобові кормові трави мають великий потенціал для 

зменшення потреби в промислових азотних добривах [87]. Симбіотичний азот є 

одним з основних джерел живлення на багаторічних кормових угіддях з 

бобовими травами [88, 10, 89, 90].  

У країнах Західної Європи перевагу надають азоту мінеральних добрив з 

внесенням його у дозах до 300 і більше кг/га, де його застосування є ефективним 

[91, 92, 93, 94]. Численними дослідженнями у країнах Східної Європи та 

України також встановлена можливість різкого збільшення продуктивності 

злакових лучних травостоїв при внесенні підвищених доз азотних добрив (60-

300 кг/га) на різних типах угідь [95, 96, 97].  

Ефективність азотних добрив у значній мірі залежить від складу 

травостою, адже кожний вид має свою реакцію на азот, має свій екологічний і 

синекологічний оптимум [98]. Ці видові характеристики трав особливо чітко 

проявляються по відношенню їх до азоту, що підтверджено результатами 

досліджень в Україні [30, 64]. Більша віддача від азотних добрив на травостоях з 

переважанням верхових злакових видів ніж низових та малоцінних дикорослих 

видів. Найчутливішими до азоту є костриця східна, пажитниця багаторічна й 

багатоквіткова, стоколос безостий, грястиця збірна; менш чутливі – костриця 

лучна, тимофіївка лучна, тонконіг болотний та деякі інші види [99, 100].  
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Проте, включення до бобово-злакового травостою стійких сортів до азоту 

сортів конюшини повзучої забезпечує перевагу його за урожайністю порівняно з 

злаковим травостоєм [101, 102, 103]. Види, які характеризуються високою 

чутливістю до азоту, в переважній більшості відносяться до ценотично 

активних, тобто є віолентами і характеризуються більшою площею поглинаючої 

поверхні та ємкістю катіонного й аніонного обміну коренів [104, 105]. Реакція 

лучних рослин на внесення мінеральних добрив вища, ніж польових культур 

[106]. На злакових травостоях найбільшу віддачу забезпечує повне мінеральне 

добриво, потім спадному порядку азотно-калійне, азотно-фосфорне, азотне, 

калійно-фосфорне, калійне і фосфорне [30, 64].  

Результати досліджень щодо вивчення порівняльної продуктивності різних 

видів багаторічних злакових трав та їх реакції на мінеральні добрива на дерново-

підзолистих ґрунтах наведено в додатку Г.3. У середньому за перші три роки 

користування, а саме за 2011–2013 роки більш впливовим фактором за виходом з 

1 га сухої маси виявився фактор удобрення з дольовою часткою 63 % (табл. 4.8). 

Частка фактора травостій становила 37 %. Слід відмітити, що на першому році 

життя трав частка впливу фактора удобрення була найменшою і становила 61 %. 

На 2-му році вона збільшилась до 63 %, а на 3-му – до 65 %. Навпаки, вплив 

фактора удобрення з роками трохи зменшився. 

Поміж добрив більш діючим поживним елементом виявився азот у дозі N90 

на фоні Р60К60. Продуктивність різних видів багаторічних злакових трав у 

варіанті без добрив становила 3,20–3,71 т/га сухої маси, 2,21–2,67 т/га кормових 

одиниць, 0,33–0,42 т/га сирого протеїну і 25,9–30,4 ГДж/га обмінної енергії. На 

фоні внесення Р60К60 продуктивність коливалась в межах відповідно 3,35–

3,88 т/га, 2,35–2,79 т/га, 0,36–0,45 т/га і 27,5–31,8 ГДж/га, що порівнянно з 

варіантом без добрив більше лише на 0,14–0,20 т сухої маси,  приріст урожаю 

був несуттєвим.  

Тим часом як при внесенні N90Р60К60 продуктивність збільшилась до 5,44–

6,69 т/га сухої маси, 3,86–4,82 т/га кормових одиниць, 0,79–1,04 т/га сирого 

протеїну і 44,6–55,5 ГДж/га обмінної енергії, що в 1,6–2,2 рази більше ніж на 
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варіанті Р60К60. У цьому разі продуктивність за виходом з 1 га сухої маси 

збільшилась на 1,97–2,81 т при НІР0,5 0,25 т. 

Поміж досліджуваних видів багаторічних злакових трав в даних 

екологічних умовах на всіх агрофонах 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 % поступились пажитниці 

багаторічній ранньостигла грястиця збірна та пізньостигла тимофіївка лучна, які 

характеризувались середнім рівнем продуктивності. Найменш продуктивною 

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

багаторічній, костриці східній, стоколосу безостому та очеретянці звичайній.  

Продуктивність досліджуваних видів трав за виходом з 1 га сухої маси 

була стабільною. На без азотних фонах (варіанти без добрив та Р60К60) за роками 

вона коливалась у межах 3,11–4,00 т/га сухої маси, а за щорічного внесення 

N90Р60К60 5,20–7,12 т/га з нерівномірністю розподілу  урожаю за роками 4–7 %. 

У середньому за перші три роки користування в усіх укосах більш 

впливовим фактором за виходом з 1 га сухої маси виявився фактор удобрення з 

дольовою часткою 58–60 %. Частка цього фактора у досліджуваних дозах 

становила 40–42 % (табл. 4.6). 

Серед досліджуваних видів багаторічних злакових трав  на всіх однакових 

агрофонах у першому укосі в число найпродуктивніших з показниками 1,52–

1,67 т/га сухої маси на без азотних фонах і 2,46–2,53 т/га при внесенні N90Р60К60, 

увійшли стоколос безостий, очеретянка звичайна і тимофіївка лучна, що 

обумовлено найбільшою часткою першого укосу в сумарній продуктивності за 

всі укоси.  

Тим часом як пажитниця багаторічна на всіх однакових агрофонах через 

добру отавність продуктивнішою була, переважно, у 2-му і 3-му укосах з 

параметрами на без азотних фонах відповідно 1,34–1,40 і 0,96–1,01 т/га сухої 

маси і при внесенні N90Р60К60 – 2,34 і 1,94 т/га.  
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Таблиця 4.6 

Розподіл урожаю сухої маси багаторічних злакових трав залежно від 

добрив (дослід 4), середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Т/га % 

V, 

%*     
Укоси 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив (контроль) 1,23 1,17 0,93 37 35 28 12 

 Р60К60 1,28 1,21 0,98 37 35 28 12 

N90Р60К60 2,39 2,09 1,90 35 34 31 6 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив (контроль) 1,35 1,18 0,94 39 34 27 18 

Р60К60 1,41 1,23 0,98 39 34 27 18 

N90Р60К60 2,47 2,34 1,69 38 36 26 18 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

без добрив 

(контроль) 
1,41 1,34 0,96 38 36 26 18 

Р60К60 1,47 1,40 1,01 38 36 26 18 

N90Р60К60 2,41 2,34 1,94 36 35 29 12 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив (контроль) 1,54 1,15 0,89 43 32 25 27 

Р60К60 1,60 1,19 0,94 43 32 25 27 

N90Р60К60 2,53 2,09 1,71 40 33 27 18 

Костриця 

червона, 18 

без добрив (контроль) 1,22 1,15 0,83 38 36 26 18 

Р60К60 1,27 1,21 0,87 38 36 26 18 

N90Р60К60 1,96 1,90 1,58 36 35 29 11 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 1,52 1,13 0,89 43 32 25 27 

Р60К60 1,58 1,18 0,92 43 32 25 27 

N90Р60К60 2,48 2,10 1,78 39 33 28 17 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив (контроль) 1,57 1,06 0,79 46 31 23 35 

Р60К60 1,67 1,12 0,83 46 31 23 35 

N90Р60К60 2,46 1,73 1,40 44 31 25 29 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,09 0,08 0,05     

удобрення 0,08 0,07 0,05     

Частка факторів, %: 

травостій 40 41 42     

удобрення 60 59 58     
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У третьому укосі ненабагато пажитниці багаторічній поступались високо 

отавні грястиця збірна і костриця східна. Найменш продуктивною в усіх укосах 

виявилась костриця червона.  

В число найменш продуктивних увійшли тимофіївка лучна, яка на 5–23 % 

поступалась високоотавним грястиці збірній, пажитниці багаторічній, костриці 

східній.  

Аналіз урожаю за укосами показав, що рівномірний розподіл його за 

виходом з 1 га сухої маси було отримано при вирощуванні ранньостиглої 

грястиці збірної, де від агрофону нерівномірність розподілу урожаю за укосами 

становила 6–12 % з часткою 1-го укосу 35–37 %, 2-го – 34–35 % і 3-го – 28–31 %. 

Найгіршим розподілом урожаю за укосами характеризувалась пізньостигла 

тимофіївка лучна з коефіцієнтом нерівномірності 29–35 % та з часткою 1-го 

укосу 44–46 %, 2-го – 31 % і 3-го – 29–35 %. Середньостиглі травостої до яких 

належать костриця східна, пажитниця багаторічна, стоколос безостий, костриця 

червона, очеретянка звичайна, за рівномірністю займали проміжне положення з 

коефіцієнтом варіації 12–27 % з часткою 1-го укосу 36–43 %, 2-го – 32–36 % і 3-

го – 25–29 %.  

Поміж середньостиглих трав найкращим розподілом урожаю 

характеризувались високо отавні костриця східна, пажитниця багаторічна і 

костриця червона та гіршим – стоколос безостий та очеретянка звичайна з 

коефіцієнтом варіації відповідно 11–18 і 17–27 %. 

Внесення N90Р60К60  з рівномірним внесенням азоту під кожний з трьох 

укосів у більшості випадків дещо зменшувало нерівномірність розподілу 

урожаю за укосами багаторічних злакових трав, виражену коефіцієнтом варіації 

на 6–10 % порівняно з варіантами без добрив та за внесення Р60К60, що 

обумовлено, переважно, зменшенням частки першого укосу і збільшенням 

частки третього укосу в сумарній продуктивності. 

Відомо, що введені в культуру багаторічні злакові трави, відрізняються 

різними строками настання агротехнічних строків використання  травостоїв для 

виготовлення тих або інших трав’яних кормів (скошування на сіно, сінаж, 
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штучно висушені трав’яні корми або на зелений корм чи випасання худобою на 

зелений корм). За даними В.Г. Кургака до ранньостиглих злакових трав 

віднесено ранньостиглі сорти грястиці збірної  китник лучний і тонконіг лучний, 

до середньостиглих – костриця східна, пажитниця багаторічна, стоколос 

безостий, костриця червона, очеретянка звичайна і до пізньостиглих –

 тимофіївка лучна, мітлиця велетенська, пирій середній. Наявність у 

сільськогосподарському підприємстві різностиглих травостоїв дозволяє на їх 

основі продовжити оптимальний агротехнічний термін збирання трав у кожному 

циклі використання та організувати зелений (сировинний чи пасовищний) 

конвеєр безперервного рівномірного надходження зеленої маси для 

виготовлення різних видів трав’яних кормів протягом 140–150 днів.  

Строки скошування трав на сіно, сінаж або зелений корм, особливо в 

першому укосі, залежали від циклів сезонного розвитку домінуючих 

компонентів (табл. 4.7). У ранньостиглого травостою 1-й укіс наставав в 

середньому 25.05 з коливаннями за роками 20.05–29.05, середньостиглих – 6.06 з 

відхиленнями за роками 26.05–11.06 і пізньостиглого – 16.06 з коливаннями 

10.06–22.06. 2-й укіс за усередненими даними у ранньостиглого травостою 

наставав 9.07, середньостиглих – 22.07 і  пізньостиглого – 5.08 і 3-й відповідно 

20.08, 6.09 і 23.09.  

Різниця в настанні збиральної стиглості між ранньо- і середньостиглими 

травостоями в 1-му укосі дорівнювала 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.  

Оскільки оптимальний агротехнічний строк збирання трав однотипного за 

скоростиглістю травостою становить в середньому близько 10 днів, наявність у 

трав'яному конвеєрі різнотипних за скоростиглістю травостоїв дозволило 

продовжити  оптимальний період збирання трав у 1-му укосі в середньому до 

32 днів, у 2-му – до 37 і в 3-му – до 44 днів. Це створило сприятливі умови не 

тільки для поліпшення якості корму та зменшення втрат урожаю, а й для 

раціональнішого використання в системі конвеєрного виробництва кормів 

збиральної техніки.  
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Таблиця  4.7 

Календарні дати збиральної стиглості у різностиглих сіяних злакових 

травостоїв (середнє за однотипними травосумішами 2011-2013 рр.) 

Тип травостою за 

скоростиглістю 

Укоси 

1-й 2-й 3-й 

Ранньостиглий (грястиця 

збірна) 
25.05  

20.05–29.05 

9.07 

2.07–15.07 

20.08 

18.08–30.08 

Середньостиглий 

(костриця східна, 

пажитниця багаторічна, 

стоколос безостий, 

костриця червона, 

очеретянка звичайна) 

6.06 

26.05–11.06 

22.07 

12.07–1.08 

6.09 

27.08–20.09 

Пізньостиглий 

(тимофіївка лучна) 
16.06 

10.06–22.06 

5.08 

16.07–20.08 

23.09 

14.09–29.09 

Примітка. В чисельнику – середнє, в знаменнику – відхилення за роками. 

 

Як свідчать результати досліджень різних авторів з вивчення особливостей 

формування урожаю першого укосу наростання сухої маси відбувається до фази 

масового цвітіння домінуючих злакових компонентів, після чого спостерігалось 

зменшення продуктивності [3, 59, 60, 101]. Ці дослідження також показали, що 

показники чистої продуктивності фотосинтезу найбільших значень досягали в 

кінці фази виходу в трубку-початку колосіння домінуючих злаків, а індекс 

листової поверхні – в фазі колосіння. 

Дослідження з вивчення динаміки накопичення сухої маси, зміни площі 

фотосинтезуючої листкової поверхні та чистої продуктивності фотосинтезу при 

формуванні урожаю 1-го укосу одно видових фітоценозів з різностиглих 

багаторічних злакових трав проведено з інтервалом у 10 днів у період між 

01.05–20.06 .2011–2013 років у польовому досліді на дерново-підзолистому 

ґрунті. 
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На травостоях з домінуванням різностиглих злакових трав при внесені 

N30P60K60 збільшення накопичення сухої біомаси відбувалось до масового 

цвітіння домінуючих компонентів, після чого спостерігався спад (табл. 4.8).  

Найбільшу продуктивність у зазначеній фазі цвітіння одержано на 

стоколосовому травостої, а саме 3,19 т/га сухої маси, що на 0,10 т/га більше 

порівняно з грястицевим травостоєм  і на 0,26 т/га  – з  тимофієчним травостоєм.  

За нашими даними дещо більші добові прирости сухої маси у цей період було 

зафіксовано на стоколосовому травостої, а саме 94, 109, 51 (в середньому 

85) кг/га і дещо менші – на грястицевому травостої (25, 121, 88 кг/га, в 

середньому 78 кг/га). Добові прирости у цей період на тимофіїчному травостої 

займали  проміжне положення з показниками 75, 109, 61 кг/га, а в середньому 

81 кг/га. У фазі цвітіння в усіх видів зазначених добові прирости сухої маси різко 

зменшились  до 9–26 кг/га, а у фазах початку плодоношення мали навіть від’ємне 

значення, що обумовлено втратами органічної речовини на утворення насіння. 

Встановлено, що показники чистої продуктивності фотосинтезу в цей 

період в усіх досліджуваних видів також були найвищими. У цей період, а саме у 

фазі трубкування-колосіння дещо більшими вони були на грястицевому й 

тимофіїчному травостоях з показниками відповідно 1,16, 3,9 і 2,28 г/м
2
 добу, в 

середньому 2,48 г/м
2
 добу та 3,05, 3,09 і 1,58 (в середньому 2,57 г/м

2
 добу).  

На стоколосовому травостої у цей період, а саме у фазі трубкування-

колосіння  ці показники були на рівні 2,72, 2,70, 1,26 г/м
2
 добу (в середньому 

2,23 г/м
2
 добу). У фазі цвітіння в усіх видів чиста продуктивність фотосинтезу 

різко зменшилася до 0,22–0,70 кг/га, а фазі початку плодоношення мала навіть 

від’ємне значення, що зумовлено витрачанням органічної речовини на утворення 

насіння.  

Продуктивність ценозів тісно пов'язана з індексом листкової поверхні, її 

оптичними й біологічними якостями [62], яка, поступово наростаючи й 

поступово зменшуючись максимальних значень у наших дослідженнях досягала 

у фазу кінець колосіння-початок цвітіння домінувальних злаків. 
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Таблиця 4.8 

Зміна елементів продуктивності різностиглих злакових трав при 

формуванні урожаю першого укосу, (дослід 4), середнє за 2011–2013 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 

Грястиця 

збірна, 16 

початок 

трубкування 
0,74 80 21,6 25 1,16 

початок  

колосіння 
1,95 65 30,3 121 3,99 

колосіння 2,83 56 38,6 88 2,28 

початок  

цвітіння 
3,00 38 43,1 17 0,39 

кінець  

цвітіння 
3,09 28 40,8 9 0,22 

плодоно-
сіння 

2,80 18 35,7 -29 -0,81 

Стоколос  

безостий, 

26 

кінець 

кущіння 
0,39 97 16,3 13 0,80 

трубкування 1,33 77 34,6 94 2,72 

початок  

колосіння 
2,42 44 40,3 109 2,70 

кінець 

колосіння 
2,93 32 40,6 51 1,26 

цвітіння  3,19 28 36,9 26 0,70 

початок  

плодоно-

сіння 

3,03 24 33,6 -16 -0,48 

Тимофіївка 

лучна, 14 

кущіння 0,18 97 9,3 6 0,65 

початок 

трубкування 
0,93 79 24,6 75 3,05 

початок  

колосіння 
2,02 47 35,3 109 3,09 

кінець 

колосіння 
2,63 35 38,6 61 1,58 

початок 

цвітіння 
2,81 30 40,9 18 0,44 

цвітіння 2,93 25 41,6 12 0,29 
НІР0,5 0,10  2,5   

 

Примітка. Злакові травостої досліджували на фоні внесення N30P60K60. 
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У досліджуваних видів злакових трав площа листкової поверхні в 

зазначений період коливалася в межах 30,3–43,1 тис. м
2
/га і від їх видового 

складу мало залежала. 

У злакових трав площа листкової поверхні в зазначений період коливалася 

в межах 30,3–43,1 тис. м
2
/га і від їх видового складу залежала мало. Порівняно з 

цим періодом на 10–11 тис. м
2
/га вона була меншою у фазі трубкування і на 3–

5 тис. м
2
/га –  фазі плодоношення.  

Відомо, що якість трав’яних  кормів залежить від частки листя. Листки в 

порівнянні зі стеблами більше містять сирого протеїну й менше сирої 

клітковини. Не випадково цей показник уведено в нові державні стандарти 

України на трав’яні корми, зокрема на сіно [102].  

Згідно з цим ДСТУ4674:2006, для отримання сіна першого класу, із 

багаторічних трав частка листя в ньому повинна бути не меншою, ніж 50 %. 

Аналіз  результатів наших досліджень із вивчення частки листя в біомасі 

травостоїв показав, що у процесі старіння, тобто в міру проходження фаз 

вегетації вона зменшується. Якщо у фазі кущіння частка листя в досліджуваних 

травостоях становила 97 %, то вже у фазі цвітіння вона зменшилася до 28–38 %, 

а у фазі плодоношення у грястиці збірної – навіть до 18 %. Отже, у міру 

проходження фаз вегетації дещо повільнішими темпами частка листя знизилася 

у тимофіїчному й стоколосовому травостоях і швидшими темпами у грястиці 

збірної, що зумовлено швидшим проходженням фаз вегетації як у 

ранньостиглого виду.  

За вимогами ДСТУ 4674:2006, щоб отримати сіно першого класу, та згідно 

наших досліджень з визначення частки листя в урожаї біомаси різних травостоїв 

багаторічні злакові трави доцільно скошувати у фазі «початок колосіння». Усе це 

вказує на те, що пізньостиглі травостої тимофіївки лучної без втрати якості 

корму можна скошувати пізніше (до 10 днів), ніж стоколосовий травостій, 

злаковий травостій, а стоколосовий – пізніше, ніж грястицевий. 

Результати досліджень із вивчення продуктивності одновидових посівів  

багаторічних злакових трав залежно від глибини основного обробітку ґрунту на  
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дерново-підзолистому ґрунті, що й попередній дослід, на фоні внесення 

N90Р60К60 наведено в додатку Г.4. У середньому за перші три роки користування 

(2011–2013 рр.) більш дієвим чинником за виходом з 1 га сухої маси виявився 

травостій із дольовою часткою 57 %. Тим часом як частка фактора глибина 

обробітку ґрунту становила 43 %.  

Слід зауважити, що на першому році життя трав частка впливу фактора 

травостій була найбільшою і становила 59 %. На 2-му і 3-му роках вона 

зменшилася до 57 і 56 %. Навпаки, вплив фактора глибина обробітку ґрунту з 

роками трохи зменшився. 

Під час аналізу результатів досліджень виявилось, що продуктивність 

одновидових посівів багаторічних злакових трав за умов різної глибини 

основного обробітку ґрунту в середньому за 2011–2013 роки коливалась у межах 

5,59–6,84 т/га сухої маси, 3,91–4,92 т/га кормових одиниць, 0,82–1,08 т/га сирого 

протеїну і 45,3–56,8 ГДж/га обмінної енергії (рис.4.1).  

Серед досліджуваних видів багаторічних злакових трав на всіх варіантах 

обробітку ґрунту найвищу продуктивність за перші три роки користування 

забезпечила пажитниця багаторічна. Ненабагато, а лише в межах похибки 

досліду (0,35 т/га сухої маси), їй поступались грястиця збірна, костриця східна, 

стоколос безостий та очеретянка звичайна.  

Найменш продуктивною виявилася середньостигла костриця червона, яка 

на 0,43–1,25 т/га сухої маси поступалась пажитниці багаторічній. костриці 

східній, стоколосу безостому та очеретянці звичайній. Глибина основного 

обробітку ґрунту на продуктивність багаторічних злакових трав не впливала. 

Збільшення глибини обробітку з 8–10 см за умов поверхневого обробітку 

дисковими знаряддями до 20–22 см оранкою продуктивність усіх досліджуваних 

видів в середньому за три роки зросла лише на 2–3 %. Різниця в продуктивності 

між середньою глибиною (16–18 см) обробітку ґрунту,  глибокою оранкою (20–

22 см) та мінімальним дискуванням (8–10 см) була ще меншою. 
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Рис. 4.1. Продуктивність багаторічних злакових трав за різної глибини 

основного обробітку ґрунту в середньому за 2011–2013 рр., (дослід 5), т/га  

Аналіз результатів досліджень, проведених протягом 2017–2019 років, з 

вивчення доз і співвідношень NPK мінеральних добрив на продуктивність 

показав, що на сіяному злаковому травостої з тимофіївки лучної, стоколосу 

безостого і костриці лучної найбільш дієвим мінеральним поживним елементом 

виявився азот (табл. 4.9). Так, у процесі внесення його сумарної дози N75  із 

розподілом під кожен з трьох укосів по N25 на різних фонах фосфорно-калійних 

добрив продуктивність злакового травостою в середньому за три роки 

підвищилась від 2,53–3,47 т/га до 5,35–6,53 т/га сухої маси або в 1,8–2,1 рази, а 

за умови внесення N150 (50+50+50) – до 7,46–8,80 т/га або на 4,93–3,33 т/га.  
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Таблиця 4.9 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на продуктивність злакового 

травостою (дослід 6) 

 

Таким чином, найвищу продуктивність трав’яного корму отримано за 

умов внесення N150. 

Проте окупність 1 кг азоту добрив урожаєм сухої маси вищою була за 

внесення N75 (табл. 4.10).  При внесенні цієї дози окупність 1 кг азоту добрив в 

 

Дози добрив 

Суха маса за роками, 

т/га 

Середнє за 2017–2019 рр. 

суха 

маса, 

т/га 

сирий 

протеїн,   

т/га 

кормові 

одиниці, 

т/га 

обмінна 

енергія, 

ГДж/га 
2017 2018 2019 

Без добрив 

(контроль) 
2,71 2,57 2,30 2,53 0,27 1,82 20,4 

P60 2,96 2,77 2,70 2,81 0,33 2,05 22,5 

K90 3,14 2,90 2,82 2,95 0,33 2,12 23,6 

P30K45 3,35 3,09 2,94 3,13 0,35 2,22 25,4 

P60K90 3,78 3,38 3,24 3,47 0,40 2,46 28,1 

N75 5,57 5,34 5,13 5,35 0,70 3,91 43.3 

N75P60 6,19 5,61 5,49 5,76 0,78 4,20 46,7 

N75K90 6,31 5,59 5,53 5,81 0,80 4,24 47,1 

N75P30K45 6,48 6,03 5,89 6,13 0,81 4,54 50,3 

N75P60K90 6,78 6,55 6,25 6,53 0,90 4,83 53,5 

N150 8,13 7,19 7,06 7,46 1,09 5,52 61,2 

N150P60 8,66 7,81 7,59 8,02 1,21 5,93 65,8 

N150K90 8,75 8,09 7,76 8,20 1,25 6,07 67,2 

N150P30K45 9,08 8,34 8,07 8,50 1,36 6,38 70,6 

 N150P 60K90 9,28 8,75 8,38 8,80 1,41 6,60 73,0 

НІР 0,5, т/га 0,44 0,38 0,33 0,38    
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сухій масі  становила 38–41 кг , що на 3–5 кг більше порівняно з внесенням 

азоту в дозі N150.  

Таблиця 4.10 

Окупність 1кг діючої речовини мінеральних добрив сухою масою на 

злаковому травостої залежно від доз і співвідношень NPК, (дослід 6) 

середнє за 2017–2019 рр., кг 

 

Дози добрив 
N Р, К, РК NР, NК, NРК 

Без добрив 

(контроль) 
– – – 

P60 – 5 – 

K90 – 5 – 

P30K45 – 8 – 

P60K90 – 6 – 

N75 38 – – 

N75P60 39 7 24 

N75K90 38 5 20 

N75P30K45 40 10 24 

N75P60K90 41 8 18 

N150 33 – _ 

N150P60 35 9 26 

N150K90 35 8 24 

N150P30K45 36 14 27 

N150P 60K90 36 9 21 

 

Фосфорні і калійні добрива значно менше впливали на продуктивність 

сіяного злакового травостою. Приріст урожаю від застосування фосфору в дозі 

P60  на різних азотних фонах коливався в межах від 0,28 до 0,56 т/га з окупністю 

1 кг діючої речовини 5–9 кг сухої маси. 
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За внесення калію в дозі K90 на різних азотних фонах цей показник 

дорівнював 0,42–0,74 т/га з окупністю 1 кг діючої речовини 5–8 кг сухої маси. За 

сумісного внесення фосфору й калію в повних і половинних дозах на різних 

азотних фонах продуктивність сіяного травостою підвищилася на 0,60–1,34 т/га 

сухої маси з окупністю 1 кг їх діючої речовини від 6 до 14 кг. 

Дещо більші прирости урожаю сухої маси від внесення фосфорних і 

калійних добрив та окупність 1 кг цих добрив сухою масою були на фоні 

внесення азотних добрив. У більшості випадків ці показники з підвищенням доз 

азотних добрив зростали.  

Спостерігався також позитивний ефект взаємодії фосфорних і калійних 

добрив, особливо на фоні внесення азоту в різних дозах. Дещо більшою 

окупність урожаєм сухої маси 1 кг сумісного внесення фосфорних і калійних 

добрив була за внесення Р30К45 порівняно з дозою Р60К90.  

Проміжне місце за окупністю між застосуванням лише азотних добрив або 

лише фосфорних та калійних добрив посідало їх сумісне внесення. У цьому 

випадку окупність 1 кг діючої речовини добрив коливався в межах 18–27 кг. 

Дещо більшими показники окупності добрив були за умов сумісного внесення 

азоту з фосфором і калієм у дозі N150, ніж у дозі N75. 

Найбільшою продуктивність була за поєднаного внесення в максимально 

досліджуваних дозах N150P60К90. У цьому випадку вихід з 1 га сухої маси 

становив 8,80 т/га, що в 3,5 разів більше порівняно з варіантом без несення 

добрив. 

Залежність продуктивності (Y) злакового травостою від доз і 

співвідношень N, P, K описується рівнянням другого ступеня: 

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, ц/га.  

Математична модель достовірна за критерієм Фішера (F) і Стьюдента на 

95 % рівні ймовірності. F фактичне дорівнює 1488 при F табличному 6. 

Множинний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,997.  
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Графічно ця модель показана на рисунку 4.2. Вона дозволяє не лише 

прогнозувати продуктивність та агротехнологічну ефективність застосування на 

сіяному злаковому травостої мінеральних добрив, а й визначати дози 

мінеральних добрив на бідному дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття. 

Помітно змінювалася продуктивність й за роками користування сіяним 

злаковим травостоєм. Найбільшою вона була у 2017 році – на першому році 

користування травостоєм і на другому році життя трав. Вихід з 1 га сухої маси в 

цьому році на різних варіантах удобрення коливався в межах 2,71–9,28 т, що в 

1,1 рази більше, ніж у 2019 році, де він варіював у межах 2,30–8,38 т/га. 

Одержана закономірність продуктивності сіяного злакового травостою залежно 

від доз і співвідношень NPК за виходом з 1 га сухої маси такою ж була й за 

виходом з 1 га сухої маси сирого, кормових одиниць і обмінної енергії. 

 

Рис. 4.2. Продуктивність злакового травостою залежно від доз і 

співвідношень N, P, K мінеральних добрив  
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На однакових фосфорно-калійних фонах найбільшою продуктивність за 

цими показниками характеризувався варіант за внесення N150. Вихід з 1 га сирого 

протеїну у цьому разі за різних варіантів внесення фосфорних і калійних добрив 

в середньому за три роки досліджень збільшився від 0,27–0,40 до 1,09–1,41 т/га, 

кормових одиць – від 1,82–2,46 до 5,52–6,60 т/га, обмінної енергії  – від 20,4–28,1 

до 61,2–73,0  ГДж/га. 

При внесенні N75 вихід з 1 га сирого протеїну за різних варіантів внесення 

фосфорних і калійних добрив збільшився до 0,70–0,90 т/га або в 2,3–2,6 рази, 

кормових одиниць – до 3,91–4,83 т/га або в 1,9–2,1 рази, обмінної енергії – до 

43,3–53,5 ГДж/га або 1,9 рази.  

Найбільшою ж продуктивність за виходом з 1 га поживних речовин як і за 

виходом сухої маси була при внесенні максимально досліджуваних доз добрив, а 

саме N150P60К90. У цьому разі вихід з 1 га сирого протеїну становив 1,41 т/га, що 

в 5,2 рази більше порівняно з варіантом без несення добрив, кормових одиниць –

 6,60 т/га і обмінної енергії – 73,0 ГДж/га, що в 3,6 рази більше порівняно з тим 

же варіантом без несення добрив. 

При використанні азотних добрив, зокрема роздрібно рівномірно під 

кожний з трьох укосів, помітно підвищувалася не тільки продуктивність у 

кожному укосі, а й істотно поліпшувалася рівномірність розподілу урожаю за 

цими ж укосами. У досліді з вивчення доз і співвідношень NРК мінеральних 

добрив найрівномірніший розподіл урожаю за укосами було одержано у 

варіантах із внесенням азоту у дозі N150 (таблиця 4.11). У цьому разі 

нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом варіації, 

становила 5–7 %.  

Частка 1-го укосу становила 35 %, 2-го – 33–34 %, 3-го – 31–32 %. За 

внесення N75 нерівномірність розподілу урожаю за укосами з різними дозами 

фосфору і калію була на рівні 10–13 %. У цьому разі частка 1-го укосу була в 

межах 36–37 %, 2-го – 33–34 % і 3-го – 31–32 %. На різних фонах внесення 

фосфору і калію найменш рівномірним розподіл урожаю за укосами був у 

варіантах без внесення азотних добрив.  
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Таблиця 4.11 

Розподіл урожаю сухої маси за укосами злакового травостою 

залежно від варіантів удобрення (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 
Т/га % 

V, % 
1 укіс 2 укіс 3 укіс 1 укіс 2 укіс 3 укіс 

Без добрив 

(контроль) 
1,01 0,96 0,56 40 38 22 30 

P60 1,12 1,10 0,59 40 39 21 31 

K90 1,21 1,12 0,62 41 38 21 30 

P30K45 1,25 1,22 0,66 40 39 21 30 

P60K90 1,39 1,35 0,73 40 39 21 31 

N75 1,97 1,82 1,56 37 34 29 10 

N75P60 2,07 1,90 1,79 36 33 31 11 

N75K90 2,09 1,92 1,80 36 33 31 12 

N75P30K45 2,21 2,02 1,90 36 33 31 13 

N75P60K90 2,35 2,15 2,03 36 33 31 12 

N150 2,61 2,54 2,31 35 34 31 7 

N150P60 2,81 2,65 2,56 35 33 32 5 

N150K90 2,87 2,64 2,69 35 33 32 7 

N150P30K45 2,98 2,81 2,71 35 33 32 5 

 N150P 60K90 3,08 2,82 2,90 35 33 32 5 

НІР0,5 0,17 0,15 0,14 – – – – 

V, % – нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом 

варіації. 

 

На цих варіантах досліду нерівномірність розподілу урожаю за укосами 

становила 30–31 % з часткою 1-го укосу 40–41 %, 2-го – 38–39 % і 3-го – 21–

22 %. Внесення азотних добрив у дозі N75 порівняно з контролем ( без добрив) 

зменшує нерівномірність розподілу урожаю за укосами на 17–20 %, а при 

внесенні N180 – на 23–26 %. 



212 

Аналіз абсолютних показників продуктивності за укосами показав, що 

закономірність, простежувалася загалом у всіх укосах зберігалась і в кожному 

укосі. Найвищою вона була в усіх укосах при внесенні по N50 під укіс. Вихід з 1 

га сухої маси в цьому разі у 1-му укосі збільшився від 1,01–1,39 до 2,61–3,08 т, у 

2-му – від 0,96–1,35 до 2,54–2,82 т і в 3-му – від 0,56–0,73 до 2,31–2,90 т  

відповідно та в 2,2–2,5, 2,1–2,6 і 4,0–4,1 раза більше порівняно з варіантом без 

внесення добрив. 

При внесенні по N25 під кожен укіс порівняно з варіантом без внесення 

добрив вихід з 1 га сухої маси збільшився за укосами відповідно до 1,97–2,35, 

1,82–2,15 і 1,56–2,03 т, та в 1,7–2,0, 1,6–1,9 і 2,8 раза. Отже найбільше зростання 

продуктивності від внесення азотних добрив зафіксовано у третьому укосі, що 

зумовлено значно гіршим відростанням трав в отавах у варіантах без внесення 

азоту порівняно з його внесенням. 

Незалежно від варіантів удобрення вищу продуктивність одержано в 

першому укосі і найменшу – у третьому. Проте ця різниця між 1-м і 3-м укосами 

була різною залежно від варіантів удобрення. Найбільшою різниця між 1-м і 3-м 

укосом була у варіантах без внесення азотних добрив, де вихід з 1 га сухої маси  

першого укосу становив 1,01–1,39 т, що порівняно з третім в 1,8–1,9 рази 

більше. На варіантах із внесенням азотних добрив у дозі N25 вихід з 1 га сухої 

маси в першому укосі становив 1,97–2,35 т, а N50  – 2,61–3,08, що в 1,1–1,3 рази 

більше порівняно з третім укосом, другий укіс за рівнем продуктивності посідав 

проміжне місце.  

За результатами досліджень встановлено: 

1. Основним принципом формування сіяних бобово-злакових травостоїв є 

відповідність компонентів травосумішок умовам середовища (рівню 

зволоження, кліматичним і ґрунтовим умовам), антропогенним факторам 

(режиму використання, системі удобрення й догляду тощо), а також повинні 

характеризуватися приблизно однаковою ценотичною активністю). Для 

ширшого застосування у луківництві багаторічних бобових трав як джерела 

симбіотичного азоту з дотриманням основних принципів формування бобово-
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злакових травостоїв в Україні необхідно збільшувати районування видів і сортів 

багаторічних трав, які б відповідали великому різноманіття умов для їх 

вирощування.  

2. Включення конюшини лучної, люцерни посівної, лядвенцю рогатого та 

козлятнику східного до суміші злаків без внесення азотних добрив збільшує 

продуктивність сіяних травостоїв на 1,93–5,14 т/га сухої маси та 0,46–0,99 т/га 

сирого протеїну, поліпшує нерівномірність розподілу урожаю за укосами, яка 

виражена коефіцієнтом варіації (від 45–48 до 16–44 %).  

3. На дерново-підзолистому ґрунті найвищу продуктивність маюють 

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

розподіл урожаю за укосами забезпечують лучноконюшино-злакові травостої з 

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

4. На темно-сірому ґрунті включення різних видів бобових трав, зокрема 

конюшини лучної, люцерни посівної до суміші злаків в середньому за перші 3 

роки підвищує продуктивність  сіяних травостоїв у варіанті без добрив від 3,65 

до 5,25–6,32 т/га сухої маси і від 0,38 до 0,78–1,04 т/га сирого протеїну. 

Продуктивнішим виявився варіант із люцерно-злаковою травосумішю.  

5. Внесення Р90К120 у поєднанні із застосуванням штамів бульбочкових 

бактерій забезпечує найбільшу продуктивність бобово-злакових травостоїв. 

Застосування окремо відповідного штаму як на лучноконюшино-злакововому, 

так  і на посівнолюцерно-злаковому травостоях на фоні N30Р60К60, так і за 

внесення Р60К60 чи Р90К120 в більшості випадків є мало ефективним, збільшуючи 

їх продуктивність лише на 3–4 %. 

6. Продуктивність одновидових посівів багаторічних бобових трав у 

варіантах без добрив та за внесення Р60К60 коливалось 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 1,3–2,5 раза більше порівняно зі злаковим 

стоколосовим травостоєм.  

7. Найвищу й стабільну за роками користування продуктивність 

забезпечує посів лядвенцю рогатого, а найнижчу – люцерни посівної. Конюшина 
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лучна та гібридна максимальну продуктивність (відповідно 7,10–8,14 т і 5,57–

7,44 т/га сухої маси) забезпечують на 1-му і 2-му та знижують її на 3-му році 

користування до 2,68–3,86 т/га.  

8. 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 залежність продуктивності злакового травостою від доз і 

співвідношень азоту, фосфору і калію, яка описується рівнянням другого 

ступеня. Найбільш дієвим поживним елементом, що впливає на продуктивність 

злакових травостоїв є азот. За внесення Р60К60 продуктивність у порівнянні з 

варіантом без добрив збільшується на 3–23 %, N75 на різних фонах фосфору та 

калію – у 1,8–2,1 раза, N150 – в 2,5–2,9 раза з окупністю 1 кг діючої речовини 

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

9. Рівномірний розподіл урожаю за трьома укосами забезпечує грястиця 

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

лучна з нерівномірністю 29–35 %. Різниця в настанні збиральної стиглості між 

ранньо- і 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. 

10. 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 1-му укосі припадають на період гілкування-

бутанізації домінувальних бобових компонентів бобово-злакових травостоїв та 

трубкування-початок колосіння переважаючих злаків злакових травостоїв. 

Наростання продуктивності сухої біомаси, площі листкової поверхні та чистої 

продуктивності фотосинтезу відбувається до фази цвітіння багаторічних 

бобових і злакових трав. 

Матеріали досліджень висвітлено в наукових працях [80, 81, 82, 83, 84, 85, 

90, 102, 103]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЯКІСТЬ КОРМУ ЛУЧНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ФІТОЦЕНОТИЧНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

 

5.1 Хімічний склад, поживність та енергоємність корму бобово-

злакових і бобових травостоїв  

Сіножаті та пасовища є джерелом високоякісних і дешевих кормів для 

тваринництва. Сіно залишається одним із основних кормів у раціонах тварин, 

оскільки сприяє нормальній роботі шлунка й кишечника. Це єдиний із грубих 

кормів, що містить вітамін D, який регулює мінеральний обмін в організмі 

тварин [1, 2]. 

Основне задання кормовиробництва сьогодні – забезпечити високоякісні 

об’ємні корми для тварин, які повинні містити 10,5–11,0 Мдж ОЄ (обмінної 

енергії) і 15–18 % сирого протеїну (злаки) і 18–23 % бобові трави у сухій 

речовині. Такі корми навіть без концентратів можуть забезпечити добовий 

надій до 20–25 кг молока [3, 4]. 

Багаторічні бобові трави як компоненти бобово-злакових травосумішей не 

тільки підвищують продуктивність сіяних лучних ценозів, а й є ефективним 

засобом поліпшення якості корму. Такий корм краще перетравлюється, 

засвоюється, зменшуються втрати у процесі його заготівлі. Із змішаних посівів 

тварини одержують корм більш збалансований за мінеральним складом, 

відношенням вуглеводів до протеїну, вмістом мікроелементів і вітамінів, що дає 

змогу значною мірою скоротити різні мінеральні добавки, здешевити 

тваринницьку продукцію [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Вони сприяють насамперед підвищенню вмісту в кормі сирого протеїну в 

сухій масі залежно від вмісту бобових від 10–13 % на злаковому травостої до 

16–20 % – на бобово-злаковому [12, 13, 14, 15, 16, 17].  

У кормі з високим вмістом бобових у складі сирого протеїну збільшується 

кількість білка та незамінних амінокислот, зокрема лізину до 4,2–5,6 г на 1 кг 

сухої маси, що є цілком збалансованим рівнем [16]. Завдяки бобовим у кормі 
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бобово-злакових травостоїв у порівнянні зі злаковими, довше зберігається 

сприятливий вміст не тільки сирого протеїну, а й сирої клітковини; більша 

перетравність сухої маси та концентрація в ній обмінної енергії; кращий  

мінеральний склад, завдяки вищому вмісту кальцію та магнію; під час 

згодовування худобі поліпшується якість молока й молочних продуктів; зростає 

продуктивність молочної та м'ясної худоби, краще поїдається корм; більший 

вихід тваринницької продукції в розрахунку на голову [18, 19, 20, 21, 22, 16, 23, 

24]. 

Основним джерелом підвищення вмісту протеїну в кормах є багаторічні 

бобові трави, в сухій речовині яких міститься від 17 до 22 % протеїну, у 

злакових травах цей показник змінюється від 8 до 12%.  Включення бобових як 

компонентів лучних фітоценозів не тільки підвищує їх продуктивність, але й 

ефективним прийомом збільшення вмісту протеїну в кормі [25.]. 

Як свідчать дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, якість 

рослинного корму залежить від ботанічного складу. Вміст сирого протеїну в 

сухій речовині трав може збільшуватися на 2–5 % при зростанні частки 

бобового компонента в складі агрофітоценозу. Здатність бобових фіксувати 

азот з атмосфери сприяє активному утворенню білкових речовин. На хімічний 

склад корму впливає також фаза розвитку, у якій скошують трави [3]. 

Співвідношення мінеральних елементів у рослинній масі і кормах має 

важливе значення й залежить від інтенсивності біологічного поглинання 

хімічних елементів із ґрунтів, що визначається екологічними факторами, станом 

рослин та видовими особливостями травостоїв. Оптимальне використання 

органічних поживних речовин можна очікувати тільки тоді, коли корми містять 

достатню кількість мінеральних речовин. Умови живлення, урожайність та 

інтенсивність використання зумовлюють зміну мінерального складу корму [26, 

27].  

Вміст органічних і мінеральних речовин, які відображають поживну 

цінність кормів, залежить від фенологічної фази росту й розвитку рослин. 

Багаторічні трави найбільш поживними є в ранні фази вегетації, оскільки в цей 
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період вони містять не тільки повноцінний білок, вітаміни, але в невеликих 

кількостях і більш прийнятну для тварин клітковину, у якій мало лігніну, 

завдяки чому вона добре перетравлюється [28]. 

Дослідження показали, що включення до злаків багаторічних бобових трав 

завдяки дії симбіотичного азоту поліпшується якість кормів, зокрема за вмістом 

сирого протеїну, білка, безазотистих екстрактивних речовин та перетравністю 

сухої маси in vitro. Так, на безазотних фонах (у варіантах без добрив та на фонах 

Р60К60) в бобово-злакових травостоях з включенням різних бобових компонентів 

у порівнянні зі злаковим травостоєм вміст сирого протеїну в сухій масі корму 

підвищився від 10,4–10,8 до 15,2–16,9 %, або на 4,8–6,1 абсолютних % при НІР05 

0,7 % (додаток Д.1).   

Поміж бобово-злакових травостоїв помітно більшим вмістом  в сухій масі 

сирого протеїну (16,2–16,9 %) незалежно від складу злакової частини 

травосумішей характеризувались травостої за умов включення конюшини 

лучної та козлятнику східного, що зумовлено найбільшим вмістом цих 

компонентів в біомасі. Помітно нижчими показниками характеризувалися 

травостої за включення до травосумішей лядвенцю рогатого та люцерни 

посівної (15,2–15,7 %). 

Значно менший вплив на вміст сирого протеїну в порівнянні з 

симбіотичним азотом мав мінеральний азот за внесенням його на злакові 

травостої в дозі N60 на фоні Р60К60. На злакових травостоях, які складались зі 

стоколосу безостого й пажитниці багаторічної, а також стоколосу прибережного, 

костриці східної та пирію середнього вміст сирого протеїну збільшився від 10,6–

10,8 % до 13,6–13,8 %. 

Схожа закономірність спостерігалася у зміні вмісту в сухій масі білка. На 

безазотних фонах в бобово-злакових травостоях уміст білка в сухій масі корму 

підвищився від 7,2–7,5 % до 10,5–11,7 % або на 3,3–4,2 абсолютних % при НІР05 

0,5 %. На злакових травостоях, які складалися зі стоколосу безостого, пажитниці 

багаторічної, стоколосу прибережного, костриці східної та пирію середнього 

вміст білка збільшився від на 2,1 %. 
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При включенні до травосумішей багаторічних бобових трав одночасно із 

збільшенням вмісту сирого протеїну, білка та перетравності сухої  маси корму in 

vitro зменшувався вміст безазотних екстрактивних речовин та сирої клітковини. 

Закономірно, що під впливом бобового компонента зазначені показники не 

змінювались.  

За включення до травосумішей багаторічних бобових трав у порівнянні із 

злаковим травостоєм вміст сирої клітковини в сухій масі корму був на 1,1 %–

3,0 % меншим при НІР05 1,5 %.  Вміст безазотистих екстрактивних речовин не 

тільки під дією симбіотичного азоту, а й мінерального на противагу збільшення 

вмісту азотовмісних речовин (сирого протеїну й білка) зменшувався. Так, у 

бобово-злакових травостоях, де діє симбіотичний азот, вміст БЕР у сухій масі 

корму на фонах без внесення азоту в порівнянні зі злаковими травостоями 

зменшився від 48,0–48,1 до 42,9–44,7 % або на 3,4–5,1 %. При внесенні азотних 

добрив (варіант N60P60K90 у порівнянні з Р60К90) на злакові травостої вміст БЕР 

зменшився на 3,4–3,5 %. Склад злакових компонентів на вміст органічних 

речовин у сухій масі корму як бобово-злакових з різними бобовими 

компонентами, так і злакових травосумішей не впливав. 

На бобово-злакових травостоях у порівнянні зі злаковими перетравність 

сухої маси корму збільшувалася на 2–5 %. Від складу злакових компонентів у 

бобово-злакових травостоях і варіантів удобрення перетравність закономірно не 

змінювалась. Поміж бобово-злакових травостоїв помітно кращою якістю корму 

за хімічним складом характеризувались ті, які були сформовані на основі 

травосумішей за участі конюшини лучної та, особливо, козлятнику східного. Ці 

травостої характеризувалися на 0,8–1,2 %  більшим вмістом сирого протеїну, а 

також білка у порівнянні із травостоями за участі люцерни посівної та лядвенцю 

рогатого.  

При порівнянні показників хімічного складу корму із зоотехнічними 

нормами годівлі великої рогатої худоби виявлено, що більшість показників  

якості, загалом збігалися. Проте вміст сирого протеїну на сіяному злаковому 



229 

травостої на фонах без добрив та при внесенні Р60К60 був меншим від норми 

(10,4–10,8 %, норма 14 % в сухій масі).  

У порівнянні хімічного складу корму зі стандартами (ДСТУ 4674, 4684, 

4685, 4782, 8528) за вмістом сирого протеїну й сирої клітковини, на 

виготовлення сіна, сінажу, силосу, зелених кормів і штучно висушених 

трав’яних кормів виявилось, що трава загалом відповідає вимогам 

висококласних трав’яних кормів. Усі бобово-злакові травостої незалежно від 

фону добрив та злаковий з внесенням азоту N60 на фоні P60K60 придатні для 

виготовлення сіна, сінажу і зелених кормів 1-го класу, а штучно висушених 

трав’яних кормів – 3-го класу. Злаковий травостій за внесення Р60К60 та без 

добрив за вмістом сирого протеїну та клітковини придатний для виготовлення 

сіна, сінажу й зелених кормів 2-го класу, а для виготовлення штучно висушених 

трав’яних кормів зовсім не придатний. 

Оцінювання трав’яного корму проходило й за узагальненими 

показниками, якими є  поживність за вмістом кормових одиниць, енергоємність 

з  вмісту обмінної енергії в сухій масі (табл. 5.1), щодо показників, за якими 

оцінюється якість кормів згідно з чинними стандартами України (ДСТУ 4674, 

4684, 4685, 4782, 8528). За нашими даними, вміст кормових одиниць у сухій масі 

різних типів травостоїв коливався в межах 69–76 %, обмінної енергії – 8,1–

8,9 МДж/кг.  

Включення багаторічних бобових трав до злакових травосумішей дещо 

поліпшувало поживність корму щодо вмісту кормових одиниць та його 

енергоємність за вмістом обмінної енергії. У цьому випадку за усередненими 

даними, у цих травостоях порівняно зі злаковим травостоєм вміст кормових 

одиниць у сухій масі трави збільшився від 69–71 % до 72–76 %, а вміст обмінної 

енергії – від 8,1–8,4 до 8,4–8,9 МДж/кг. 

При порівнянні одержаних параметрів цих показників на бобово-злакових 

травостоях із різними бобовими компонентами виявилося, що тенденційно дещо 

більшими параметрами характеризувалися  травостої за участі конюшини лучної 

та козлятнику східного. 
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Таблиця 5.1 

Поживність, енергоємність та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном бобово-злакових травостоїв залежно від удобрення, 

(дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш (види  трав і 

норми висіву їх насіння, 

кг/га) 

Удобрення 
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Конюшина лучна, 10 + 

костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 12 

(злаки)  

без добрив (контроль) 72 8,7 158 

Р60К60 73 8,8 158 

Р90К90 72 8,8 158 

Люцерна посівна, 10    +  

ті ж злаки  

без добрив (контроль) 71 8,4 150 

Р60К60 71 8,5 152 

Р90К90 72 8,5 150 

Лядвенець рогатий, 6   + 

злаки 

без добрив (контроль) 73 8,7 148 

Р60К60 74 8,8 146 

Р90К90 74 8,8 147 

Козлятник східний,   20 + 

злаки 

без добрив (контроль) 75 8,9 155 

Р60К60 76 8,9 154 

Р90К90 77 8,9 151 

Злаки 

без добрив (контроль) 69 8,1 109 

Р60К60 71 8,1 103 

N60Р60К60 71 8,2 135 

Конюшина лучна, 1 + 

стоколос  прибережний, 10 

+ костриця  східна, 12 +  

пирій середній, 10 (злаки) 

без добрив (контроль) 74 8,8 155 

Р60К60 74 8,8 155 

Р90К90 74 8,8 156 

Люцерна посівна, 10   

  +  ті ж злаки  

без добрив (контроль) 72 8,5 149 

Р60К60 72 8,5 149 

Р90К90 72 8,5 150 

Лядвенець рогатий, 6    + 

злаки 

без добрив (контроль) 75 8,8 145 

Р60К60 76 8,8 144 

Р90К90 76 8,8 144 

Козлятник східний, 20 + 

злаки 

без добрив (контроль) 76 8,8 154 

Р60К60 77 8,9 151 

Р90К90 77 8,9 153 

Злаки 

без добрив (контроль) 70 8,3 107 

Р60К60 71 8,3 103 

N60Р60К60 71 8,4 135 

НІР0,5 4 0,5 8 



231 

Люцерна посівна мала дещо кращу поживність та енергоємність, в сухій 

масі на 4–6 % більше містилось кормових одиниць і на 0,3–0,5 МДж/кг обмінної 

енергії. За параметрами поживності та енергоємності сухої маси, корм у різних 

варіантах цього досліді в загалом відповідає  вимогам сучасних державних 

стандартів України (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528) на виготовлення сіна, 

сінажу, силосу, зелених кормів та штучно висушених. Усі бобово-злакові 

травостої незалежно від фону добрив та злаковий з внесенням N60P60K60 придатні 

для виготовлення сіна, сінажу і зелених кормів 1-го і 2-го класів. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном як показують 

наші дослідження була досить високою і залежно від досліджуваних факторів 

коливалась у межах 103–158 г. Насамперед на зростання цього показника 

впливали симбіотичний та мінеральний азот. За включення різних видів 

багаторічних бобових трав (як джерела симбіотичного азоту) до злаків 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном на фонах без внесення 

азоту (варіанти без добри та фон Р60К60) збільшилась від 103–109 до 144–158 г 

або на 31–49 г. Проте від внесення N60 на злаковий травостій на фоні Р60К60 ця 

забезпеченість збільшувалася незначною мірою в порівнянні з дією 

симбіотичного азоту. За внесення цієї дози мінерального азоту на злаковий 

травостій забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном зросла тільки 

до 135 г. Поміж бобово-злакових травостоїв з різними бобовими компонентами 

дещо кращою забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном 

характеризувалися травостої сформовані на базі конюшино- і козлятнико-

злакових травосумішей.  

Внесення фосфорних і калійних добрив у дозах Р60К60 та Р90К90 на 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном, як і на вміст кормових 

одиниць і обмінної енергії в сухій масі суттєво не впливало. 

Під впливом мінерального й симбіотичного азоту при формуванні сіяних 

травостоїв значні, зокрема й негативні зміни відбуваються і в мінеральному 

складі корму. Усе це може мати негативний вплив на продуктивність і стан 

здоров'я тварин [29, 30 ].  Позитивний вплив бобових в бобово-злакових сіяних 
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лучних фітоценозах проявляється в поліпшенні їх мінерального складу, 

насамперед на збільшенні вмісту в сухій масі корму кальцію до 0,86–1,07 %, 

фосфору до 0,29–0,43 %, магнію до 0,21–0,35 % та зменшенні вмісту калію у 

порівнянні зі злаковим  травостоєм [21]. 

Проте, роль окремих елементів та їх потреба до останнього часу остаточно 

не з'ясована. Узагальнення результатів досліджень [31] дають можливість 

стверджувати, що оптимальним вмістом кальцію є 0,3–0,6 %, магнію – 0,12–

0,26 %, калію – 1–3 %, натрію – 0,13–0,15 %, фосфору – 0,20–0,35 % в 

розрахунку на суху масу трави. 

За результатами досліджень встановлено, що суттєві зміни під впливом 

досліджуваних факторів відбулись у кормі й з мінеральним складом (табл. 5.2). 

Бобово-злакові травостої порівняно зі злаковими на всіх агрофонах 

характеризувались кращим для годівлі худоби мінеральним складом корму. У 

цих травостоях незалежно від агрофону на 0,8–1,05 % більше в сухій масі 

нагромаджувалось сирої золи, зокрема 9,0–9,4 % водночас у злакових травостої 

до 8,2–8,4 %. Порівняно з злаковими в них нагромаджувалося також більше 

кальцію та магнію, менше калію.  

Кальцію в сухій масі бобово-злакових травостоїв з різними бобовими 

компонентами нагромаджувалося 0,53–0,61 %, водночас у злакових – 0,41–

0,43 %. Магнію в сухій масі бобово-злакових травостоїв накопичувалося 0,13–

0,17 %, тим часом як у злакових на 0,03–0,05 % більше. Калію в сухій масі 

бобово-злакових травостоїв нагромаджувалося 2,30–2,53 %, а злакових – 2,52–

2,67 %, що на 0,14–0,22 % менше. В бобово-злакових травостоях у порівнянні зі 

злаковими також 0,03–0,05 % більше в сухій масі нагромаджувалось фосфору, 

зокрема 0,40–0,45 % проти 0,37–0,40 %.  Слід зазначити, що внесення фосфорно-

калійних добрив не суттєво впливало на мінеральний склад корму. На цих 

варіантах  спостерігалось збільшення вмісту в сухій масі фосфору і калію. Так, за 

внесення Р60К60 в бобово-злакових травостоях фосфору збільшилось у 

середньому на 0,02 %, калію – на 0,05–0,08 %, а Р90К90 – відповідно на 0,03–

0,18 %.  
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Таблиця 5.2 

Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в бобово-

злакових травостоях, (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр., % в сухій масі 

Травосуміш  Удобрення 
Сира 
зола Р К 

Са Мg 
К: 
(Са 
+Мg) 

С
Са:Р 

Конюшина лучна + 
костриця червона + 
стоколос безостий + 
пажитниця  багаторічна   

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  + ті ж 
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 
Конюшина лучна + 
стоколос  прибережний +  
костриця  східна +  пирій 
середній  

без добрив 
(контроль) 

9,3 0,41 2,28 0,60 0,17 3,0 1,5 

Р60К60 9,4 0,43 2,36 0,61 0,16 3,1 1,4 

Р90К90 9,2 0,44 2,38 0,59 0,17 3,1 1,3 

Люцерна посівна  

  +  ті ж злаки  

без добрив 
(контроль) 

9,1 0,40 2,35 0,55 0,13 3,4 1,4 

Р60К60 9,0 0,42 2,40 0,54 0,13 3,6 1,3 
Р90К90 9,1 0,43 2,42 0,53 0,13 3,7 1,2 

Лядвенець рогатий  + 
злаки 

без добрив 
(контроль) 

9,1 0,40 2,38 0,59 0,15 3,2 1,5 

Р60К60 9,1 0,42 2,45 0,57 0,16 3,4 1,4 

Р90К90 9,1 0,43 2,50 0,56 0,15 3,5 1,3 

Козлятник східний  + -
злаки 

без добрив 
(контроль) 

9,2 0,41 2,30 0,57 0,15 3,2 1,4 

Р60К60 9,1 0,43 2,38 0,57 0,15 3,3  1,3 

Р90К90 9,2 0,44 2,42 0,56 0,15 3,4 1,3 

Злаки 

без добрив 
(контроль) 

8,3 0,35 2,52 0,41 0,12 4,8 1,2 

Р60К60 8,2 0,37 2,65 0,42 0,11 5,0 1,1 

N60Р60К60 8,2 0,36 2,70 0,42 0,10 5,2 1,2 
НІР0,5 0,4 0,02 0,12 0,03  0,01   
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На злакових травостоях при внесенні фосфорно-калійних добрив у дозі 

Р60К60 також спостерігалась тенденція до збільшення в сухій масі фосфору і 

калію, відповідно на 0,02 % і 0,11–0,13 %. У бобово-злакових травостоях за 

умови включення до злаків багаторічних бобових трав на однакових агрофонах 

(без добрив і внесення Р60К60) у сухій масі трав’яного корму зменшилося 

відношення калію до суми кальцію і магнію від 4,8–5,0 до 3,0–3,6 та дещо зросло 

відношення кальцію до фосфору від 1,1–1,2 до 1,3–1,5. 

Проте відношення К:(Са+Мg), так і Са:Р не виходили за межі зоотехнічних 

норм для ВРХ. Це свідчить що сировина для виготовлення трав’яних кормів із 

досліджуваних травостоїв цілком придатна для годівлі великої рогатої худоби. 

Хімічний склад багаторічних трав, як відомо, найбільш помітно, але 

неоднаковими темпами в різних травостоїв змінюється за фазами вегетації 

домінувальних компонентів, тобто в міру старіння рослин у процесі формування 

урожаю першого укосу 32, 22.  

Результати досліджень із вивчення динаміки формування деяких елементів 

якості корму, зокрема вмісту в ньому сирого протеїну й сирої клітковини, у 

першому укосі з інтервалом у 10 днів в період від 01.05 по 20.06 протягом 2016–

2018 років наведено в таблиці 5.3.  

Дослідження охоплюють період від кущіння до цвітіння конюшини лучної 

та початку плодоношення лядвенцю рогатого в бобово-злакових травостоях та 

від кінця цвітіння до початку плодоношення домінувальних злакових 

компонентів – у злаковому травостої. Встановлено, що в сухій біомасі 

зазначених бобово-злакових і злакового ценозів найбільше найціннішої частини 

корму, сирого протеїну й менше сирої клітковини містилось за раннього 

відчуження, тобто в фазу кущіння домінуючих компонентів, а саме на початку  

проведення обліків 01.05.  

Вміст сирого протеїну в сухій масі корму  коливався в межах 23,3–26,4 %, 

а сирої клітковини – 15,4–19,4 %. Помітно більшими показники вмісту сирого 

протеїнуйі меншими сирої клітковини були в бобово-злакових, ніж у злаковому 

травостої. 
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Таблиця 5.3 

Динаміка хімічного складу травостоїв за фазами вегетації при формуванні 

першого укосу, (дослід 3), 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
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ту
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р
о
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 п

р
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и
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о
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 %
 

Д
о

б
о

в
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зб
іл

ьш
ен

н
я
 

в
м

іс
ту

 с
и

р
о
ї 

к
л
іт

к
о

в
и

н
и

, 
%

 

Конюшино-

злаковий  

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  

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  

(стоколос 

безостий, 

пажитниця 

багаторічна) 

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 травостої  в злаковій частині, як і злаковий 

складалися з костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної. Бобово-злакові 

травостої досліджували  на фоні внесення  P60K60, а злаковий –  N30P60K60. 
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При проходженні фаз вегетації домінувальних компонентів травостоїв 

кількість сирого протеїну в травах суттєво знижувалась, а сирої клітковини – 

збільшувалась. 

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 

компонентів – 9,2 %. У цей період вміст сирої клітковини в сухій масі 

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

Як і у фазі кущіння, значно більшими показники вмісту сирого протеїну й 

меншими вмісту сирої клітковини були в бобово-злакових, ніж у злаковому 

травостої. Помітно також, що ці зміни хімічного складу корму в міру старіння 

травостоїв, зокрема зменшення вмісту сирого протеїну та збільшення вмісту 

сирої клітковини швидшими темпами відбувались у злаковому травостої. 

Одночасно, частка листя в різних травостоях зменшилась від 95–97 % у 

фазі кущіння до 24–30 % у фазі масового цвітіння-початку плодоношення 

домінувальних злакових і бобових компонентів. Частка листя знаходилась в 

сильному позитивному кореляційному зв'язку з вмістом сирого протеїну з 

коефіцієнтом кореляції 0,926 і в сильному від’ємному – з вмістом сирої 

клітковини з коефіцієнтом кореляції 0, 939.  

Аналіз динаміки хімічного складу за фазами вегетації виявив, що 

найшвидшими темпами середньодобове зменшення вмісту в сухій масі сирого 

протеїну (на 0,30–0,45 %) відбувається у фазі трубкування–початок колосіння 

злаків–галуження бобових, тобто в період найінтенсивнішого росту рослин. У 

цей період у біомасі одночасно швидшими темпами відбувається зменшення 

питомої ваги листя. Параметри середньодобового збільшення вмісту сирої 

клітковини у травостоях у різні періоди проходження фаз вегетації, на відміну 

від середньодобового зменшення вмісту сирого протеїну, змінювалися мало і 

коливались  переважно в межах 0,28 –0,38 %.  
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Зменшення кількості сирого протеїну до рівня нижче зоотехнічної норми 

(13 –14 % в сухій масі) у злаковому травостої з домінуванням стоколосу 

безостого і костриці багаторічної відбулось у період кінець цвітіння–початок 

плодоношення з вмістом його в сухій масі 9,2 %. Водночас в обох бобово-

злакових травостоях зменшення вмісту сирого протеїну у цей період нижче 

зоотехнічної норми не відбулося. Його вміст в ці фази вегетації (20.06) був на 

4,0 –6,0 % більшим, ніж на злаковому травостої. 

Аналіз вмісту сирої клітковини засвідчив, що її збільшення до рівня 

зоотехнічної норми (30 % в сухій масі) на злаковому травостої також досягнуто 

швидшими темпами, ніж у бобово-злакових травостоях. У першому випадку це 

настає у фазі кінець колосіння, а в бобово-злакових травостоях – на початку 

плодоношення. 

Дослідження показали, що одновидові посіви багаторічних бобових трав, 

завдяки дії симбіотичного азоту у порівнянні зі злаковим травостоєм 

забезпечують кращу якість кормів, зокрема за вмістом сирого протеїну, білка, 

сирої клітковини, безазотистих екстрактивних речовин та перетравністю сухої 

маси in vitro. У бобових травах вміст сирого протеїну в сухій масі корму 

коливався в межах 15,4–16,7 % тим часом як в сухій масі стоколосу безостого –

 10,4–10,6 % (додаток Д.2).   

Серед бобових трав помітно більшим вмістом в сухій масі сирого 

протеїну (16,2–16,7 %) характеризувались конюшина лучна та лядвенець 

рогатий. Дещо менший його вміст мали травостої з конюшини гібридної й 

люцерни посівної (15,4–15,8 %). 

Значно менший вплив на вміст сирого протеїну в сухій масі порівнянно з 

симбіотичним азотом справляв мінеральний азот за умов внесення його на 

стоколосовий травостій у дозі N60 на фоні Р60К60. У цьому випадку вміст сирого 

протеїну збільшився від 10,6 до 13,6 %. Така ж закономірність щодо дії 

симбіотичного й мінерального азоту зафіксовано й зі змінами вмісту в сухій масі 

білка. На безазотних фонах вміст білка в сухій масі злакового травостою 

коливався в межах 7,2–7,5 %, а бобових – 10,8–11,7 %. На злаковому 
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сколосовому травостої при внесенні N60 на фоні Р60К60 вміст білка в сухій масі 

збільшився від 7,4 до 9,5 %.  

У багаторічних бобових трав порівняно зі злаковим травостоєм на 

однакових фонах добрив вміст сирої клітковини в сухій масі корму був меншим 

на 1,1–3,0 % при НІР05 1,5 %, а вміст БЕР – 3,5–4,9 %. При внесенні азотних 

добрив (варіант N60P60K60 порівняно з Р60К60) на стоколосовому травостої вміст 

БЕР знизився на 3,5 %. У злаковому травостої, сформованому на основі, 

стоколосу безостого перетравність сухої маси корму становила 53–54 % в 

бобових –57–59 %, що на 4–5 % менше, при удобренні перетравність сухої маси 

закономірно не змінювалась. 

В порівнянні показників хімічного складу корму із зоотехнічними 

нормами годівлі ВРХ виявлено, що більшість показників якості були 

співрозмірними. Проте вміст сирого протеїну в стоколосовому травостої на 

фонах без добрив та при внесенні Р60К60 був меншим норми (10,4–10,6 %, норма 

14 % в сухій масі).  

При оцінюванні трав’яного корму за показниками, якими визначається 

якість кормів згідно з діючими стандартами України (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 

4782, 8528) виявилось, що вміст їх у сухій масі коливався відповідно в межах 69–

78 % і 8,1–9,0 МДж/кг (табл.5.4).  

Біомаса з багаторічних бобових трав характеризувалася дещо кращою  

поживністю корму за вмістом кормових одиниць і його енергоємністю та 

вмістом обмінної енергії порівнянно з сухою масою злакового травостою. За 

усередненими даними вміст кормових одиниць в сухій масі стоколосового 

травостою коливався в межах 69–71 %, бобових трав – 72–78 %, а вміст обмінної 

енергії – відповідно 8,1–8,2 і 8,6–9,0 МДж/кг. При порівнянні одержаних 

параметрів цих показників на травостоях з різних видів багаторічних бобових 

виявилось, що тенденційно дещо більшими параметрами характеризувався 

лядвенцевий травостій ніж конюшинові й люцерновий травостої. В сухій масі 

лядвенцю на 2–4 % більше містилось кормових одиниць і на 0,1–0,3 МДж/кг 

обмінної енергії. 
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Таблиця 5.4 

Поживність, енергоємність та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном бобових лучних травостоїв залежно від удобрення 

(дослід 2), середнє за 2015–2018 рр. 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Уміст  Забезпеченість 

кормової одини-

ці перетравним 

протеїном, г 

кормових 

одиниць, 

% 

обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Конюшина лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 

73 8,7 156 

 Р60К60 73 8,8 156 

Р90К90 74 8,9 157 

Люцерна посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль) 
72 8,6 152 

Р60К60 72 8,7 154 

Р90К90 74 8,7 150 

Конюшина гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
73 8,7 148 

Р60К60 74 8,8 148 

Р90К90 75 8,9 145 

Лядвенець рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
76 8,9 153 

Р60К60 77 9,0 153 

Р90К90 78 9,0 150 

Стоколос безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
69 8,1 103 

Р60К60 70 8,2 105 

N60Р60К60 71 8,2 133 

Зоотехнічна норма 70–100 8–11 110–115 

НІР0,5 4 0,5 8 
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Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном коливалась у 

межах 103–158 г і залежала від досліджуваних факторів. Значною мірою на 

зростання цього показника впливали симбіотичний азот багаторічних бобових 

трав та мінеральний азот на стоколосовому травостої. У різних видів 

багаторічних бобових трав як джерела симбіотичного азоту забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном на фонах без внесення азоту 

коливалася в межах 145–157 г, водночас у стоколосу безостого – 103–105 г. 

Поміж різних видів бобових трав дещо кращою забезпеченістю кормової 

одиниці перетравним протеїном характеризувався лучноконюшиновий  

травостій.  

У процесі порівняння одержаних параметрів щодо забезпеченості 

кормової одиниці перетравним протеїном із зоотехнічною нормою для годівлі 

ВРХ виявилось, що вони в бобових травах і в злаковому травостої при внесенні 

N60 відповідають цим нормам. І лише злаковий стоколосовий травостій без 

внесення азотних добрив на бідних дерново-підзолистих ґрунтах з параметрами 

103–105 г не відповідає зоотехнічній нормі, яка становить 110–115 г. 

Багаторічні бобові трави порівняно з злаковими на всіх досліджуваних 

агрофонах характеризувались кращим для годівлі худоби мінеральним складом 

корму. Так, у варіантах без добрив та при внесенні Р60К60 на 0,9–1,1 % більше в 

сухій масі нагромаджувалось сирої золи, зокрема 9,2–9,5 % в злаковому 

травостої – 8,3–8,4 % (табл. 5.5).  

У сухій масі багаторічних бобових трав порівняно зі злаковим травостоєм 

накопичувалося також більше кальцію й магнію та менше калію. На тих же 

безазотних фонах кальцію в сухій масі різних видів бобових трав 

нагромаджувалось 0,55–0,62 %, а у злакових – 0,40–0,41 %.  

Магнію в сухій масі бобових трав на цих же фонах удобрення 

спостерігалося 0,15–0,19 %, водночас у злаковому травостої – 0,12–0,13 %. 

Калію в сухій масі бобових трав нагромаджувалось 2,24–2,41 %, а злакового –

 2,48–2,61 %. У багаторічних бобових травах у порівнянні зі злаковими також на 

0,03–0,05 % більше в сухій масі нагромаджувалося фосфору (0,34–0,37 %).  



241 

Таблиця 5.5 

Вміст макроелементів та їх співвідношення в бобово-злакових лучних 

травостоїв залежно від удобрення, середнє за 2015–2018 рр., % в сухій масі  

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 
Сира 

зола Р К Са Мg 
К: (Са+   

Мg) 
Са:Р 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
9,4 0,36 2,24 0,62 0,19 3,0 1,5 

Р60К60 9,5 0,37 2,32 0,59 0,18 3,1 1,4 

Р90К90 9,6 0,38 2,34 0,57 0,19 3,1 1,3 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль 
9,2 0,34 2,31 0,53 0,15 3,4 1,4 

Р60К60 9,3 0,35 2,36 0,52 0,15 3,6 1,3 

Р90К90 9,3 0,36 2,38 0,51 0,15 3,7 1,2 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль 
9,3 0,34 2,34 0,57 0,17 3,2 1,5 

Р60К60 9,4 0,36 2,41 0,55 0,18 3,4 1,4 

Р90К90 9,6 0,37 2,44 0,54 0,17 3,5 1,3 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль 
9,2 0,35 2,26 0,55 0,17 3,2 1,4 

Р60К60 9,3 0,37 2,34 0,55 0,17 3,3 1,3 

Р90К90 9,3 0,38 2,38 0,54 0,17 3,4 1,3 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль 
8,3 0,31 2,48 0,40 0,13 4,8 1,2 

Р60К60 8,4 0,31 2,61 0,41 0,12 5,0 1,1 

N60Р60К60 8,4 0,30 2,64 0,41 0,12 5,2 1,2 

Зоотехнічна норма – 
0,2-

0,35 

1,0- 

3,0 
0,3-0,6 

0,12-

0,26 
– 

0,7- 

2,5 

НІР0,5 0,4 0,02 0,12 0,03 0,01 – – 
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Слід відзначити, що внесення фосфорно-калійних добрив не суттєво 

впливало на мінеральний склад корму. У цьому випадку спостерігалося 

тенденційне збільшення вмісту в сухій масі фосфору й калію. Так за внесення 

Р60К60 фосфору в бобово-злакових травостоях збільшилося на 0,01–0,02 %, 

калію – на 0,05–0,08 %, а Р90К90 – відповідно на 0,02–0,03 % і 0,07 5–0,12 %.  

У бобових травах на однакових агрофонах у сухій масі трав’яного корму 

меншим було відношення калію до суми кальцію й магнію, яке коливалось у 

межах 3,0–3,6, тим часом як в сухій масі злакового травостою – від 4,8–5,0 та 

дещо більшим відношення кальцію до фосфору в межах 1,3–1,5 проти 1,1–1,2 в 

сухій масі стоколосового травостою. Однак відношення К:(Са+Мg), так і 

відношення Са:Р не виходили за межі зоотехнічних норм для годівлі ВРХ. Це 

свідчить про те, що сировина для виготовлення трав’яних кормів із 

досліджуваних травостоїв за зазначеними співвідношеннями цілком придатна 

для годівлі ВРХ. 

Нами визначено також основні показники хімічного складу й поживності 

корму бобово-злакових травостоїв за різного удобрення в поєднанні із 

застосуванням штамів бульбочкових бактерій на відносно родючому темно-

сірому опідзоленому поверхнево оглеєному важкосуглинковому ґрунті (додаток 

Д.3). 

Дослідження показали, що включення до суміші злаків у складі стоколосу 

безостого, пажитниці багатоквіткової, костриці червоної, багаторічних бобових 

трав збільшувало вміст сирого протеїну, білка та перетравність сухої маси in  

vitro та зменшення вмісту БЕР, а також сирого жиру та сирої клітковини. Так, у 

варіантах без добрив на фоні внесення N30Р60К60 в бобово-злакових травостоях з 

включенням бобових компонентів у порівнянні зі злаковим травостоєм вміст 

сирого протеїну в сухій масі корму підвищився на 4,2–4,4 % абсолютних % при 

НІР0,5 0,8 %.   

Серед бобово-злакових травостоїв помітно більшим вмістом в сухій масі 

сирого протеїну (16,5–17,0 %) незалежно від удобрення характеризувався 
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травостій за умов включення люцерни посівної, ніж конюшини лучної, де вміст 

його коливався в межах 14,8–15,8 %.  

Значно менший вплив на вміст сирого протеїну в сухій масі у порівнянні із 

симбіотичним азотом багаторічних бобових трав в бобово-злакових травостоях 

мав мінеральний азот за внесення його на злаковий травостій у дозі N30 у 

поєднанні з внесенням Р60К60. 

У цьому випадку на злаковому травостої, який складався зі стоколосу 

безостого, пажитниці багатоквіткової та костриці червоної вміст сирого протеїну 

збільшився від 10,4 до 12,5 %. Ще менший вплив мінеральний азот у дозі N30 

мав на вміст сирого протеїну бобово-злакового травостою.  

Аналіз параметрів вмісту сирого протеїну в сухій масі корму бобово-

лакових травостоїв залежно від сумісного внесення різних доз фосфорних і 

калійних добрив показав, що внесення як Р60К60, так і Р90К120 призводило до 

несуттєвого збільшення цього показника, зокрема на 0,1–0,6 % при НІР05 0,9 %. 

Несуттєво зростав вміст сирого протеїну й від застосування штамів 

азотфіксувальних препаратів на обох досліджуваних бобово-злакових 

травостоях. На різних агрофонах, а саме N30Р60К60, Р60К60 і Р90К120 вміст його 

збільшувався лише на 0,1–0,3 % при НІР0,5 0,9 %.  

Така ж  закономірність щодо дії симбіотичного й мінерального азоту, але 

на нижчому рівні спостерігалася і зі змінами вмісту в сухій масі білка. Так, у 

варіантах без добрив та на фоні внесення N30Р60К60 в бобово-злакових травостоях  

у порівнянні зі злаковим травостоєм  вміст білка в сухій масі корму підвищився 

на 2,9 абсолютних % при НІР0,5 0,5 %. 

Поміж бобово-злакових травостоїв помітно більшим вмістом в сухій масі 

білка незалежно від удобрення характеризувався травостій за умови включення 

люцерни посівної, ніж конюшини лучної. У бобово-злакових травостоях  

порівняно зі злаковим на однакових агрофонах перетравність сухої маси корму 

in vitro зросла на 2–4 % при НІР0,5 3 %. Від складу бобових компонентів у 

бобово-злакових травостоях і варіантів удобрення перетравність закономірно не 

змінювалась. 
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При включенні до травосумішей багаторічних бобових трав у варіанті без 

добрив уміст безазотистих екстрактивних речовин у сухій масі зменшився від 

49,1 до 45,5 %, а сирої клітковини – від 28,6 до 25,7 %. Проте під впливом 

бобового компонента зазначені показники закономірно не змінювалися. Вміст 

безазотистих екстрактивних речовин в сухій масі трав’яного корму не тільки під 

дією симбіотичного азоту, а й мінерального в дозі N30 у поєднанні з внесенням 

Р60К60 на злаковому травостої, на противагу збільшення вмісту азотовмісних 

речовин (сирого протеїну і білка), зменшувався від 49,1 до 46,5 %. Водночас у 

бобово-злакових травостоях  під дією N30  зменшення було не суттєвим. 

В процесі  порівняння показників хімічного складу корму із зоотехнічними 

нормами годівлі ВРХ виявлено, що більшість показників якості загалом 

відповідали їм. Проте вміст сирого протеїну на сіяному злаковому травостої на 

фонах без добрив та при внесенні N30Р60К60 був менше від норми (10,4–10,8 % в 

сухій масі при нормі – 14 %).  

Усі бобово-злакові травостої незалежно від фону добрив та злаковий із 

внесенням азоту N30 на фоні P60K60 придатні для виготовлення сіна, сінажу й 

зелених кормів 1-го класу, а штучно висушених трав’яних кормів – 3-го класу. 

Злаковий травостій за внесення N30Р60К60 та без добрив за вмістом сирого 

протеїну й клітковини придатний для виготовлення сіна, сінажу і зелених кормів 

2-го класу, а для виготовлення штучно висушених трав’яних кормів зовсім 

непридатний. 

Встановлено, що вміст кормових одиниць у сухій масі різних типів 

травостоїв коливався в межах 72–78 %, обмінної енергії – 8,5–9,0 МДж/кг 

(табл.5.6).  

Включення багаторічних бобових трав, зокрема конюшини лучної або 

люцерни посівної до злакової травосуміші дещо поліпшувало поживність корму 

за вмістом кормових одиниць та його енергоємність за вмістом обмінної енергії. 

В середньому за 2009–2011 роки у цих травостоях порівняно із злаковим 

травостоєм вміст кормових одиниць в сухій масі трави збільшився від 72 до 

77 %, а вміст обмінної енергії – від 8,5 до 9,0 МДж/кг.       
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Таблиця  5.6 

Поживність, енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном лучних травостоїв, (дослід 3)  

середнє за 2009–2011 рр. 

Травосуміш (види  

трав і норми 

висіву їх насіння, 

кг/га) 

 

Удобрення 

Уміст  Забезпеченість 

кормової одиниці 

перетравним 

протеїном, г 

кормових 

одиниць, 

% 

обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Конюшина лучна, 

10 + стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багатоквіткова, 12 

+ костриця 

червона, 10 (злаки)  

без добрив 

(контроль) 

74 8,6 141 

N30Р60К60 75 8,7 146 

N30Р60К60 + штам 76 8,8 146 

Р60К60 75 8,7 142 

Р60К60 + штам 76 8,8 143 

Р90К120 75 8,7 143 

Р90К120 + штам 76 8,8 145 

Люцерна посівна, 

10 +  злаки 

без добрив 

(контроль) 

76 8,8 152 

N30Р60К60 77 8,9 151 

N30Р60К60  + штам 78 9,0 153 

Р60К60 77 8,9 152 

Р60К60 + штам 78 9,0 150 

Р90К120 77 8,9 153 

Р90К120+ штам 78 9,0 152 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 

72 8,5 103 

N30Р60К60 73 8,5 122 

НІР0,5 3 04 7 
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При порівнянні одержаних параметрів цих показників на бобово-злакових 

травостоях із різними бобовими компонентами виявилось, що дещо більшими 

параметрами характеризувались травостої за участі у їх складі люцерни посівної, 

ніж конюшини лучної. У сухій масі люцерни на 2 % більше містилось кормових 

одиниць і на 0,2  МДж/кг більше було обмінної енергії. 

За цими показниками вони загалом відповідають вимогам сучасних 

державних стандартів України (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528) на 

виготовлення сіна, сінажу, силосу, зелених кормів та штучно висушених. Усі 

бобово-злакові травостої незалежно від фону добрив та злаковий із внесенням 

азоту з внесенням N60 на фоні P60K60 придатні для виготовлення сіна, сінажу й 

зелених кормів 1-го і 2-го класів. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном залежно від 

досліджуваних факторів коливалась у межах 103–158 г. На зростання цього 

показника негативно впливали симбіотичний та мінеральний азот. За включення 

різних видів багаторічних бобових трав як джерела симбіотичного азоту до 

злаків забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном на контролі (без 

добрив) та на фоні внесення N30Р60К60 збільшилася від 103–122  до 141–152 г. 

Серед бобово-злакових травостоїв з різними бобовими компонентами дещо 

кращою забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном 

характеризувався люцерно-злаковий травостій, ніж конюшино-злаковий.  

Внесення N30Р60К60, Р60К60, Р90К120 на забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном, як і на вміст кормових одиниць і обмінної енергії в 

сухій масі суттєво не впливало. Суттєві зміни під впливом досліджуваних 

факторів відбулись у кормі й з мінеральним складом (табл. 5.7).  

Бобово-злакові травостої порівняно зі злаковим на однакових агрофонах 

(варіанти без добрив та за внесення N30Р60К60 характеризувалися кращим для 

годівлі худоби мінеральним складом корму. У цих травостоях незалежно від 

агрофону на 0,8–1,1 % більше в сухій масі нагромаджувалось сирої золи, зокрема 

9,1–9,4 % в злаковому травостої – на 8,3 %, також більше кальцію й магнію та 

менше калію. 
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Таблиця  5.7 

Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в лучних травостоях 

залежно від удобрення (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр., % в сухій масі  

Травосуміш (види  

трав і норми 

висіву їх насіння, 

кг/га) 

 

Удобрення Сира 

зола 
Р К Са Мg 

К: 

(Са+

Мg) 

Са:Р 

Конюшина лучна, 

10 + стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багатоквіткова, 12 

+ костриця 

червона, 10 (злаки)  

без добрив 

(контроль) 
9,3 0,35 2,33 0,56 0,18 3,1 1,6 

N30Р60К60 9,4 0,36 2,36 0,55 0,17 3,3 1,5 

N30Р60К60 + штам 9,4 0,37 2,35 0,56 0,18 3,2 1,5 

Р60К60 9,4 0,37 2,37 0,59 0,19 3,0 1,6 

Р60К60 + штам 9,4 0,36 2,36 0,60 0,20 3,0 1,7 

Р90К120 9,5 0,37 2,49 0,59 0,20 3,2 1,6 

Р90К120 + штам 9,5 0,36 2,48 0,60 0,21 3,1 1,7 

Люцерна посівна, 

10 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
9,1 0,34 2,33 0,55 0,15 3,3 1,7 

N30Р60К60 9,2 0,35 2,38 0,53 0,14 3,5 1,5 

N30Р60К60  + штам 9,2 0,33 2,35 0,54 0,15 3,4 1,6 

Р60К60 9,2 0,34 2,38 0,57 0,15 3,3 1,7 

Р60К60 + штам 9,2 0,33 2,37 0,58 0,16 3,2 1,8 

Р90К120 9,3 0,36 2,47 0,58 0,16 3,3 1,6 

Р90К120+ штам 9,3 0,35 2,46 0,59 0,17 3,2 1,7 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
8,3 0,33 2,59 0,44 0,13 4,5 1,3 

N30Р60К60 8,3 0,31 2,62 0,42 0,12 4,9 1,4 

Зоотехнічна норма – 
0,2-

0,35 

1,0- 

3,0 

0,3-

0,6 

0,12-

0,26 
– 

0,7- 

2,5 

НІР0,5 0,5 0,02 0,10 0,03 0,01 – – 
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На однакових фонах добрив (без добрив та за внесення N30Р60К60) кальцію 

в сухій масі бобово-злакових травостоїв із різними бобовими компонентами 

накопичувалося 0,53–0,56 %, а злакового –  0,42–0,44 %. Магнію в сухій масі 

бобово-злакових травостоїв нагромаджувалось 0,14–0,18 %, тим часом як у 

злакових – 0,12–0,13 %. Калію в сухій масі бобово-злакових травостоїв 

нагромаджувалось 2,33–2,38 %, а злакових – 2,59–2,62 %. Слід зауважити, що 

внесення мінеральних добрив у дозах Р60К60, Р90К120 і N30Р60К60, а також у 

поєднанні цих добрив з штамами бульбочкових бактерій не суттєво впливало на 

мінеральний склад корму. Проте за умов внесення Р90К120 та Р90К120 + штам 

спостерігалося збільшення вмісту від 2,33 до 2,49 %.  

Зі змінами мінерального складу кормів із різнотипних лучних травостоїв у 

наших дослідженнях спостерігались також помітні зміни й з важливими для 

ВРХ співвідношеннями мінеральних елементів. Так, у бобово-злакових  

травостоях, тобто за умов включення до злаків багаторічних бобових трав, на 

однакових агрофонах (без добрив і внесення N30Р60К60) у сухій масі трав’яного 

корму зменшилось відношення калію до суми кальцію й магнію від 4,5–4,9 до 

3,1–3,5 та дещо збільшилося співвідношення кальцію до фосфору від 1,3– 1,4 до 

1,5– 1,8. Однак як відношення К:(Са+Мg), так і відношення Са:Р не виходили за 

межі зоотехнічних норм для ВРХ. Це свідчить про те, що сировина для 

виготовлення трав’яних кормів із досліджуваних травостоїв цілком придатна для 

годівлі великої рогатої худоби. 

 

5.2 Хімічний склад, поживна та енергетична цінність злакових 

травостоїв залежно від видового складу й доз добрив 

 Відомо, що за певних умов, добру якість трав’яного корму забезпечують і 

злакові травостої, що значною мірою залежить від ґрунтових умов, складу 

травостою, режиму його використання, добрив тощо [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41,42, 43, 44]. Злакові багаторічні трави забезпечують основну частину 

виходу корму, зокрема за умови достатнього зволоження в умовах Лісостепової 

зони [45, 46, 47]. 
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Застосування добрив є одним із найефективніших заходів поліпшення 

сінокосів. Під його впливом відбуваються спрямовані зміни умов зростання 

лучних рослин, що призводить до переважання цінних видів злакових трав [48, 

49].  

Вміст водорозчинних цукрів у травах за різних умовах вирощування може 

змінюватись від 4 %у деяких сортів грястиці збірної до 30 % в перерахунку на 

суху масу в пажитниці багатоукісної [31]. За вмістом цукрів у окремих видів 

багаторічних злакових трав їх розміщують в такому спадному порядку: 

пажитниця багаторічна, тонконіг лучний, костриця лучна, тимофіївка лучна, 

грястиця збірна [34, 30]. Характерним є те, що концентрація вуглеводнів та 

азотовмісних речовин є видовою особливістю рослин і ці показники знаходяться 

в зворотній кореляційній залежності [50]. Костриця червона та грястиця збірна 

належать до видів із високим вмістом нітратів і низьким складом цукрів. 

Мітлиця велетенська, костриця лучна і особливо пажитниця багаторічна – 

навпаки.  

Низкою вчених встановлено, що корм злакових та бобово-злакових 

травостоїв містять до 30 % клітковини, і її вміст залежить від ботанічного 

складу, удобрення та строків скошування [51, 52, 53]. Клітковина в певній 

кількості виступає важливим чинником, що нормалізує травлення в рубці 

тварин, проте надмірний вміст її в раціонах знижує перетравність і ефективність 

використання тваринами поживних речовин [54]. 

За вмістом жиру О. Г. Гааз, Т. П. Козлов [38] злакові трави в спадному 

порядку розташували в такій послідовності: грястиця збірна, райграс високий, 

тимофіївка лучна, костриця лучна. 

Істотно на якість корму впливають азотні добрива, підвищення доз яких 

збільшує в травах вміст протеїну й білка та зменшує вміст безазотисто-

екстрактивних речовин і зокрема складової частини їх – вуглеводнів, у тому 

числі розчинних у воді [55, 56, 57; 30; 58, 59, 60].  

Фосфорно-калійні добрива хоч і меншою мірою, але також впливають на 

кількість протеїну шляхом збільшення відносної кількості бобових трав [61]. 



250 

Збільшення доз азотного удобрення, як показують дослідження, проведені у 

Західному регіоні України, веде до зменшення кількості БЕР (43,1 % – за умов 

одноразового внесенні азоту, а при дво- та триразовому – відповідно 38,2 і 

38,9 %) [62, 63]. 

Слід мати на увазі, що збільшення вмісту сирого протеїну в травах під 

дією азотних добрив у різних умовах відбувається неоднаковими темпами [64, 

65, 58, 42]. За результатами досліджень Н. М. Ахламової [34] частка білка в 

сирому протеїні зменшується за умов високих доз азотних добрив і не 

змінюється за наявності низьких і помірних доз. 

Під впливом високих доз азотних добрив на злакових травостоях у кормі 

збільшується вміст нітратів вище гранично допустимих концентрацій, що 

негативно впливає на продуктивність і стан здоров'я тварин, може призвести до 

їх захворювання та навіть загибелі [66, 67, 68, 69, 30, 41].  

Аналіз наших даних з вивчення вмісту органічних речовин та 

перетравності сухої маси різних видів багаторічних злакових трав залежно від 

дії мінеральних добрив на дерново-підзолистому ґрунті показав, що в  

середньому за перші три роки користування (2011–2013 рр.) найбільшою мірою 

змінювався вміст сирого протеїну та білка (додаток Д.4).  

Встановлено, що, показники вмісту в сухій масі органічних речовин, 

зокрема сирого протеїну, білка, сирого жиру, сирої клітковини, БЕР, а також 

перетравність сухої маси  суттєво змінювались від внесення азотних добрив у 

дозі N90 на фоні внесення Р60К60. Вміст сирого протеїну в сухій масі різних видів 

злакових трав збільшився від 10,3–11,5 до 14,5–15,6 %. 

Схожа закономірність, щодо дії мінерального азоту, але на нижчому рівні, 

яка була по сирому протеїну, спостерігалася й зі змінами вмісту в сухій масі 

білка. У досліджуваних злакових травах при внесенні N90 на фоні Р60К60 його 

кількість в сухій масі зрісла на 2,2–2,4 %. 

Одночасно з більшим вмістом сирого протеїну й білка при внесенні N90 в 

сухій масі злакових трав меншим був вміст БЕР. У цьому випадку в сухій масі 

злакових трав він знизився від 46,8–51,2 до 41,9–45,9 %. За умови внесення 
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мінеральних добрив спостерігалась тенденція до збільшення в сухій масі 

злакових трав сирого жиру й навіть (але в меншій мірі) перетравності сухої 

маси. В сухій масі кожного виду аналіз вмісту сирого протеїну засвідчив, що 

найбільше його на всіх фонах удобрення мали грястиця збірна й пажитниця 

багаторічна з параметрами на безазотних фонах (варіант без добрив та фон 

удобрення Р60К60) 10,3–11,5 % та на фоні внесення N90Р60К60 14,5–15,6 %, що на 

0,9–1,1 % більше при НІР05 0,6 %, ніж нагромаджувала з найменшими 

показниками очеретянка звичайна (додаток Д.4).  

Найбільшим вмістом білка на всіх фонах удобрення характеризувались 

грястиця збірна і пажитниця багаторічна, а найменшим – очеретянка звичайна.  

Костриця східна, стоколос безостий, костриця червона, тимофіївка лучна за 

вмістом білка займали проміжне місце. Вміст сирого жиру в сухій масі 

досліджуваних злакових трав на різних фонах добрив коливався в межах 2,8–

3,7 %. Незалежно від фону добрив найбільшим його вмістом характеризувалась 

грястиця збірна, а найменшим – пажитниця багаторічна і тимофіївка лучна. 

Вміст сирої клітковини в сухій масі різних видів злакових трав коливався в 

межах 29,0–30,4 % і залежно від виду трав закономірно не змінювався. 

Параметри вмісту в сухій масі різних видів злакових трав БЕР були на рівні 

41,9–45,9 %. Найменшими вони спостерігались у грястиці збірної, а найбільші –

 у тимофіївки лучної. Перетравність сухої маси корму варіювали у межах від 55 

до 59 %  залежала від виду трав та закономірно не змінювалась. 

Порівняння хімічного складу корму зі стандартами (ДСТУ 4674, 4684, 

4685, 4782, 8528) показали, що трава злакових трав, загалом відповідала вимогам 

висококласних трав’яних кормів за умови внесення N90Р60К60. Трава придатна 

для виготовлення сіна, сінажу й зелених кормів 1-го класу та штучно висушених 

трав’яних кормів – 3-го класу. Вміст кормових одиниць у різних злакових трав 

коливався в межах 68 –72 %, обмінної енергії – 7,9–8,3 МДж/кг (табл. 5.8).  

Вміст кормових одиниць та обмінна енергія залежали від досліджуваних 

варіантів удобрення закономірно не змінювались.  
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Таблиця 5.8 

Поживність, енергоємність та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном злакових трав залежно від добрив 

(середнє за 2011–2013 рр.) 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Уміст  
Забезпеченість 

кормової одиниці 

перетравним 

протеїном, г 

кормових 

одиниць, % 

обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 

71 8,1 110 

 Р60К60 71 8,1 110 

N90Р60К60 72 8,1 152 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив 

(контроль) 
70 8,0 107 

Р60К60 70 8,0 107 

N90Р60К60 71 8,1 149 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив 

(контроль) 
72 8,2 109 

Р60К60 72 8,2 115 

N90Р60К60 72 8,3 151 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
69 8,0 109 

Р60К60 70 8,1 107 

N90Р60К60 71 8,2 147 

Костриця 

червона, 18 

без добрив 

(контроль) 
69 8,1 104 

Р60К60 70 8,2 106 

N90Р60К60 71 8,2 142 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив 

(контроль) 
68 7,9 104 

Р60К60 68 7,9 108 

N90Р60К60 68 7,9 148 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
70 8,1 109 

Р60К60 70 8,1 107 

N90Р60К60 71 8,3 144 

НІР0,5 3 0,4 7 
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Дещо меншими параметрами  поживності за вмістом в сухій масі кормових 

одиниць та енергоємності за вмістом обмінної енергії характеризувалась 

очеретянка звичайна, інші види злакових трав за цими показниками, не 

відрізнялись.  

Порівняння вмісту кормових одиниць із зоотехнічними нормами 

виявилося, що їх вміст загалом перебував у межах зоотехнічних норм. Дещо 

менше норми в 1 кг сухої маси корму нагромаджувалось обмінної енергії (7,9–

8,3 МДж при нормі 9–11 МДж). За параметрами поживності та енергоємності 

сухої маси корм у різних варіантах цього досліду загалом відповідав вимогам 

сучасних державних стандартів України (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528) на 

виготовлення сіна, сінажу, силосу, зелених кормів 1-го і 2-го класів. Для 

одержання висококласних штучно висушених трав’яних кормів біомаса злакових 

трав за узагальненими показниками, якими є  поживність та енергоємність, не 

придатна. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном різних видів  

багаторічних злакових трав на неоднакових фонах удобрення в цьому досліді 

коливалась у межах 104–152 г. Найбільше на зростання цього показника впливав 

мінеральний азот добрив. Зокрема, при удобренні N90Р60К60 забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном збільшилася на 35–42 г. Серед 

злакових трав дещо кращою забезпеченістю кормової одиниці перетравним 

протеїном характеризувалися грястиця збірна й пажитниця багаторічна а 

нижчими показниками, за повного удобрення N90Р60К60, – тимофіївка лучна й 

костриця червона.  

Встановлено, що помітні зміни в сухій масі різних видів багаторічних 

злакових трав на неоднакового удобрення відбулись й з мінеральним складом, 

де різні види злакових трав нагромаджували в сухій масі від 7,4 до 8,7 % сирої 

золи (табл. 5.9). Найбільше її накопичувала грястиця збірна (8,6–8,8 %) і 

найменше тимофіївка лучна та костриця червона (7,4–7,5 %).  Внесення Р60К60 

або N90Р60К60 збільшувало вміст сирої золи в сухій масі до 0,2 %. Вміст фосфору 

коливався в межах 0,25–0,35 %.  
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Таблиця 5.9 

Вміст сирої золи та макроелементів в сухій масі злакових трав та їх 

співвідношення залежно від добрив, (дослід 4), середнє за 2011–2013 рр., % 

Види трав,  Удобрення 
Сира 

зола Р К Са Мg 
К: 

(Са+Мg) 
Са:Р 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 8,6 0,34 2,25 0,38 0,14 4,3 1,1 

 Р60К60 8,7 0,37 2,53 0,39 0,13 4,9 1,1 

N90Р60К60 8,8 0,35 2,38 0,42 0,16 4,1 1,3 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив 

(контроль) 
7,5 0,28 2,15 0,39 0,12 4,2 1,4 

Р60К60 7,6 0,30 2,24 0,37 0,11 4,7 1,2 

N90Р60К60 7,7 0,29 2,13 0,40 0,14 3,9 1,4 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

без добрив 

(контроль) 
7,7 0,30 2,11 0,36 0,14 4,2 1,2 

Р60К60 7,8 0,32 2,24 0,35 0,14 4,6 1,1 

N90Р60К60 7,8 0,30 2,13 0,39 0,16 3,9 1,3 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
8,3 0,33 2,12 0,41 0,12 4,0 1,2 

Р60К60 8,4 0,34 2,43 0,41 0,11 4,7 1,2 

N90Р60К60 8,4 0,33 2,09 0,44 0,09 3,9 1,3 

Костриця 

червона, 18 

без добрив 

(контроль) 
7,4 0,26 2,09 0,35 0,13 4,4 1,3 

Р60К60 7,4 0,30 2,21 0,34 0,12 4,8 1,1 

N90Р60К60 7,5 0,27 2,14 0, 38 0,15 4,0 1,4 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив 

(контроль) 
8,3 0,27 2,14 0,36 0,12 4,5 1,3 

Р60К60 8,4 0,29 2,34 0,35 0,12 5,0 1,2 

N90Р60К60 8,4 0,26 2,10 0,39 0,15 2,9 1,5 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
7,4 0,25 1,98 0,40 0,11 3,9 1,6 

Р60К60 7,5 0,28 2,34 0,41 0,11 4,5 1,5 

N90Р60К60 7,5 0,27 2,15 0,45 0,14 3,6 1,7 

НІР0,5 0,4 0,02 0,12 0,03 0,01   
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Спостерігалось незначне збільшення його кількості  у більшості видів трав 

на 0,02–0,04 % при НІР0,5 0,02 % за внесення Р60К60  порівнянні з контролем (без 

добрив). Найбільше на всіх фонах добрив його нагромаджувала грястиця збірна, 

а менше (на більшості фонах), тимофіївка лучна. Калію в сухій масі злакові 

трави накопичували в межах 1,98–2,53 %. Встановлено, що найвищим його 

вмістом на всіх фонах удобрення характеризувалися грястиця збірна й 

пажитниця багаторічна з параметрами 15,3–15,8 %, що на 0,9–1,1 % більше при 

НІР0,5 0,6 %, ніж нагромаджувала з найменшими показниками очеретянка 

звичайна 

Спостерігалось суттєве збільшення його вмісту в усіх видів трав на 0,20–

0,36 % при НІР0,5 0,12 % . Найбільше його, як і калію, нагромаджувала грястиця 

збірна. Вміст кальцію в сухій масі злакових трав коливався в межах 0,35–0,45 %, 

а  магнію – 0,09–0,16 %. Серед видів трав кальцію дещо більше акумулювалось в 

сухій масі стоколосу безостого та тимофіївки лучної, а магнію – у пажитниці 

багаторічній і грястиці збірній. Співвідношення кальцію до фосфору варіювало у 

межах 1,1–1,7, дещо вищим воно було в тимофіївки лучної за внесення N90Р60К60. 

Слід візначити, що співвідношення К:(Са+Мg), так і Са:Р не виходили за межі 

зоотехнічних норм для ВРХ. Це свідчить про те, що зелена маса з багаторічних 

злакових трав, а також як сировина для виготовлення трав’яних кормів, цілком 

придатна для годівлі ВРХ. 

За нашими даними, показники вмісту в сухій масі органічних речовин, 

зокрема сирого протеїну, білка, сирого жиру, сирої клітковини, безазотистих 

екстрактивних речовин, а також перетравність сухої маси залежно від глибини 

основного обробітку ґрунту в межах від 20–22 см до 8–10 см суттєво не 

змінювались. Однак спостерігалась тенденція до зростання вмісту сирого 

протеїну і білка при збільшенні глибини основного обробітку ґрунту в 

досліджуваних межах (табл. 5.10). Костриця східна, стоколос безостий, костриця 

червона й тимофіївка лучна за вмістом сирого протеїну посідали проміжне місце 

порівнянно з іншими видами. Схожі зміни, як із сирим протеїном, залежно від 

виду трав досліджуваних факторів, відбувались з вмістом білка 
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Таблиця 5.10 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність злакових трав залежно 

від глибини основного обробітку ґрунту, (дослід 5),  

середнє 2011–2013 рр., % в сухій масі 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Глибина 

обробітку 

грунту, 

см 

Сирий 

протеїн Білок 
Сирий 

жир 

Сира 

кліт-

ковина 

БЕР 
Перет-

равність 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранньостиглий травостій 

Грястиця 

збірна, 16 

20-22 15,6 10,9 3,7 30,0 41,9 58 

16-18 15,6 10,9 3,6 30,2 42,8 58 

8-10 15,3 10,8 3,6 30,4 42,0 57 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

20-22 15,1 10,5 3,2 30,0 44,0 56 

16-18 15,0 10,4 3,2 30,2 43,8 57 

8-10 15,0 10,4 3,2 30,1 44,0 57 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

20-22 15,8 10,9 2,9 29,0 44,5 59 

16-18 15,7 10,9 2,9 29,2 44,4 58 

8-10 15,6 10,9 2,8 29,3 44,6 58 

Стоколос  

безостий, 

12 

20-22 14,9 10,4 3,4 30,2 43,1 56 

16-18 14,8 10,3 3,4 30,3 43,2 56 

8-10 14,8 10,2 3,3 30,3 43,4 55 

Костриця 

червона, 18 

20-22 14, 7 10,2 3,0 30,0 44,8 57 

16-18 14,6 10,2 3,0 30,2 44,7 56 

8-10 14,6 10,2 3,0 30,3 43,5 56 

Очеретянка 

звичайна, 

14 

20-22 14,5 10,2 3,5 30,0 43,6 57 

16-18 14,4 10,1 3,5 30,3 43,5 55 

8-10 14,4 10,0 3,4 30,2 43,7 56 

Пізньостиглий травостій 

Тимофіївка 

лучна, 14 

20-22 14,8 10,3 2,9 29,0 45,8 59 

16-18 14,9 10,2 2,9 29,3 45,4 58 

8-10 14,7 10,2 2,8 29,2 45,9 58 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,6 0,5 0,1 1,6 2,9 2 

глибина обробітку 

грунту 
0,7 0,6 0,1 1,7 2,8 2 

Частка факторів, %: 

травостій 68 69 73 56 70 59 

глибина обробітку 

ґрунту 
32 31 27 44 30 41 

Примітка. Дослід  проведено на фоні внесення N90Р60К60. 
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Найбільшим вмістом білка на всіх варіантах основного обробітку ґрунту 

характеризувалися грястиця збірна й пажитниця багаторічна, а найменшим –

 очеретянка звичайна. Вміст сирого жиру в сухій масі досліджуваних злакових 

трав коливався в межах 2,8–3,7 %. Найбільшу його кількість мала грястиця 

збірна, а найменшу – пажитниця багаторічна й тимофіївка лучна. Вміст сирої 

клітковини в сухій масі різних видів злакових трав варіював в межах 29,0–

30,4 %, від виду трав закономірно не змінювався.  

Параметри вмісту в сухій масі різних видів злакових трав БЕР були на 

рівні 41,9–45,9 %. Найменші показники вмісту БЕР зафіксовано у грястиці 

збірної і найбільші – у тимофіївки лучної. Перетравність сухої маси корму в 

досліді коливалась у межах від 55 до 59 % і залежало від виду трав закономірно 

не змінювалась. Оцінювання трав’яного корму за узагальненими даними, 

показало, що вміст у сухій масі кормових одиниць у злакових трав за різної 

глибини основного обробітку ґрунту коливався в межах 68–72 %, обмінної 

енергії – 7,9–8,3 МДж/кг (табл. 5.11).  

Порівняння вмісту кормових одиниць із зоотехнічними нормами 

засвідчило, що вміст їх, загалом, перебував у межах зоотехнічних норм. Дещо 

менше норми в 1 кг сухої маси корму нагромаджувалось обмінної енергії (7,9–

8,3 МДж при нормі 9–11 МДж). Забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном багаторічних злакових трав за різного удобрення коливалась у межах 

140–154 г. 

Глибина обробітку ґрунту на цей показник закономірно не впливала. Серед 

злакових трав дещо вищою забезпеченістю кормової одиниці перетравним 

протеїном характеризувалися грястиця збірна й пажитниця багаторічна, 

нижчою – тимофіївка лучна та костриця червона.  

За даними результатів досліджень помітні зміни в сухій масі злакових трав 

за різної глибини основного обробітку ґрунту відбулись й з мінеральним складом 

(табл. 5.12). Різні види злакових трав в сухій масі нагромаджували сиру золу в 

межах від 7,4 до 8,8 %, глибина обробітку ґрунту на вміст суттєво не впливала. 
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Таблиця 5.11 

Поживність та забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном злакових трав залежно від глибини основного обробітку ґрунту, 

(дослід 5), середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми ви-

сіву насіння, 

кг/га 

Глибина 

обробітку 

грунту, 

см 

Уміст  Забезпеченість 

кормової одиниці 

перетравним 

протеїном, г 

кормових 

одиниць, % 

обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

20-22 72 8,1 151 

16-18 72 8,1 150 

8-10 71 8,1 151 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

20-22 71 8,1 149 

16-18 71 8,0 146 

8-10 70 8,0 152 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

20-22 72 8,3 154 

16-18 72 8,2 152 

8-10 72 8,2 151 

Стоколос  

безостий, 26 

20-22 71 8,2 147 

16-18 71 8,1 146 

8-10 70 8,1 149 

Костриця 

червона, 18 

20-22 71 8,2 143 

16-18 71 8,2 144 

8-10 70 8,1 144 

Очеретянка 

звичайна, 14 

20-22 69 7,9 147 

16-18 68 7,9 150 

8-10 68 7,9 148 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

20-22 71 8,3 140 

16-18 71 8,2 142 

8-10 70 8,1 146 

НІР0,5 3 0,4 8 

 

Примітка. Дослід  проведено на фоні внесення N90Р60К60. 
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Таблиця 5.12 

Вміст сирої золи та макроелементів у сухій масі злакових трав та їх 

співвідношення залежно від глибини основного обробітку ґрунту 

(дослід 5), середнє за 2011–2013 рр., % 

 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Глибина 

обробітку 

ґрунту,см 

Вміст в сухій масі, % Відношення 

Сира 

зола Р К Са Мg 
К:   

(Са+Мg) 
Са:Р 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

20–22 8,8 0,35 2,38 0,42 0,16 4,1 1,2 

16–18 8,7 0,36 2,35 0,38 0,15 4,4 1,1 

8–10 8,7 0,37 2,33 0,39 0,15 4,3 1,1 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

20–22 7,7 0,29 2,13 0,40 0,14 3,9 1,4 

16–18 7,8 0,29 2,15 0,39 0,13 4,1 1,3 

8–10 7,7 0,30 2,14 0,37 0,13 4,3 1,2 

Пажитниця  

багаторічна, 

26 

20–22 7,8 0,30 2,13 0,39 0,16 3,9 1,3 

16–18 7,8 0,29 2,11 0,36 0,15 4,1 1,2 

8–10 7,7 0,32 2,14 0,35 0,14 4,4 1,1 

Стоколос  

безостий, 26 

20–22 8,4 0,33 2,09 0,44 0,09 3,9 1,3 

16–18 8,3 0,33 2,12 0,43 0,10 4,0 1,3 

8–10 8,2 0,34 2,13 0,42 0,11 4,0 1,2 

Костриця 

червона, 18 

20–22 7,5 0,27 2,14 0, 38 0,15 4,0 1,4 

16–18 7,5 0,28 2,09 0,37 0,13 4,2 1,3 

8–10 7,4 0,30 2,11 0,36 0,14 4,2 1,2 

Очеретянка 

звичайна, 14 

20–22 8,4 0,26 2,10 0,39 0,15 3,9 1,5 

16–18 8,3 0,27 2,14 0,38 0,14 4,1 1,4 

8–10 8,3 0,29 2,14 0,37 0,13 4,3 1,3 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

20–22 7,5 0,27 2,15 0,45 0,14 3,6 1,7 

16–18 7,5 0,25 2,09 0,44 0,13 3,7 1,7 

8–10 7,4 0,28 2,14 0,44 0,13 3,8 1,6 

Зоотехнічна норма – 
0,2-

0,35 

1,0- 

3,0 
0,3-0,6 

0,12-

0,26 
– 0,7- 2,5 

НІР0,5 0,3 0,02 0,11 0,02 0,01 – – 
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Вищими показниками сирої золи характеризувалася грястиця збірна (8,6–

8,8 %), меншими – тимофіївка лучна й костриця червона (7,4–7,5 %). Вміст 

фосфору в сухій масі злакових трав коливався в межах 0,25–0,37 %. Найбільше 

його на всіх варіантах обробітку ґрунту нагромаджувала грястиця збірна, а 

найменше – тимофіївка лучна. Калію в сухій масі злакові трави накопичували в 

межах 2,09–2,38 %. Вміст кальцію в сухій масі злакових трав коливався в межах 

0,35–0,45 %, а магнію – 0,09–0,16 %.  

Аналіз показників хімічного складу корму злакового травостою залежно 

від доз і співвідношень основних поживних елементів (табл. 5.13) виявив, що 

найбільш дієвим елементом, який найсуттєвіше впливав на якість кормів, 

виявився азот. Азотні добрива поліпшували якість корму, зокрема збільшували 

вміст у ньому сирого протеїну. Так, при внесенні N75 його частка в сухій масі 

корму порівняно з без азотними фонами збільшилася  на 1,9–2,7 %, а при N150 –

 3,8–4,5 % при зоотехнічній нормі для годівлі ВРХ 14 %. Одночасно збільшився 

вміст білка на 3,4–3,6 % і зменшився вміст безазотистих екстрактивних речовин 

від 45,5 % до 41,6 %. За умов внесення N75 перетравність сухої маси корму 

збільшилась від 54–56 % до 55–57 %, N150  – 56–58 % (зоотехнічна норма 50–

70 %). У межах зоотехнічної норми був і вміст сирої клітковини, який від 

удобрення суттєво не змінювався. Порівняння хімічного складу корму із 

зоотехнічними нормами показало, що вміст сирого протеїну найкраще 

відповідав для годівлі худоби за внесення N75 або N150. У цих варіантах вміст 

його був на рівні норми (13,0–16,0 , а норма 14 %). 

Кількість сирої клітковини та перетравність сухої маси корму також були 

в межах зоотехнічної норми. Зелена маса придатна для виготовлення сіна й 

сінажу 1-го класу за внесення N75 та N150. 

 На варіантах з фосфорно-калійними добривами та без добрив за вмістом 

сирого протеїну вона придатна переважно для виготовлення сіна й сінажу 2-го 

або 3-го класів, а для виготовлення трав’яного борошна зовсім не придатна. 

Внаслідок застосування N150 на досліджуваному злаковому травостії зелена маса 

можеивикористовуватися для виготовлення трав’яного борошна 3-го класу. 
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Таблиця 5.13 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність сіяного злакового 

травостою залежно від доз добрив, % в сухій масі (дослід 6),  

середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 
Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітко-

вина 

БЕР 

Пере-

трав-

ність 

Без добрив 

(контроль) 
10,8 9,0 3,3 29,7 47,0 54 

P60 11,6 9,6 3,4 29,5 46,1 55 

K90 11,1 9,2 3,4 30,6 45,5 56 

P30K45 11,3 9,6 3,5 29,9 46,0 55 

P60K90 11,5 9,7 3,5 29,8 45,8 56 

N75 13,0 10,8 3,4 29,3 44,9 55 

N75P60 13,5 11,1 3,5 29,1 44,2 56 

N75K90 13,8 11,3 3,5 29,3 43,8 56 

N75P30K45 13,2 11,4 3,5 29,2 44.6 56 

N75P60K90 13,8 11,6 3,6 29,1 43,8 57 

N150 14,6 12,4 3,6 28,5 43,5 56 

N150P60 15,1 12,5 3,6 28,2 43,2 57 

N150K90 15,3 12,7 3,7 28,5 42,7 57 

N150P30K45 16,0 13,2 3,7 28,4 41,8 58 

 N150P 60K90 16,0 13,3 3,7 28,5 41,6 58 

Зоотехнічна норма 14 – – 25-30 – 50-70 

НІР0,5 0,7 0,6 0,2 1,2 – 2 

Примітка.  Зоотехнічна норма наведена згідно з Афанасьевим Р. А., 1991. 

 

Під впливом мінеральних добрив дещо змінювалася й поживність корму за 

вмістом кормових одиниць та енергоємність за вмістом обмінної енергії (й 
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помітніше під впливом азотних, добрив) забезпеченість кормової одиниці  корму 

перетравним протеїном (табл. 5.14).  

Таблиця 5.14 

Поживність та енергонасиченість сухої маси корму злакового травостою 

залежно від доз добрив (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 

Уміст  Забезпечення 

корм. од. 

перетравним 

протеїном, г 

кормових 

одиниць, % 

обмінної 

енергії, МДж/кг 

Без добрив (контроль) 72 8,1 104 

P60 73 8,0 112 

K90 72 8,0 108 

P30K45 72 8,1 108 

P60K90 73 8,1 113 

N75 73 8,1 125 

N75P60 73 8,1 131 

N75K90 73 8,1 132 

N75P30K45 74 8,2 126 

N75P60K90 74 8,2 130 

N150 74 8,2 137 

N150P60 74 8,2 143 

N150K90 74 8,2 144 

N150P30K45 75 8,3 148 

  N150P 60K90 75 8,3 150 

Зоотехнічна норма 80–90 8,0–9,0 110–120 

НІР0,5 3 0,4 7 

 

За внесення N150 порівняно з варіантами без внесення азоту вміст кормових 

одиниць зріс від 72–73 до 74–75 % (зоотехнічна норма 80–90 %), а вміст 
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обмінної енергії в 1 кг сухої маси збільшився від 8,0–8,1 до 8,2–8,3 МДж/кг 

(зоотехнічна норма 8–9 МДж/кг).  

За нашими даними під впливом мінеральних добрив суттєво змінювався 

мінеральний склад корму сіяного злакового травостою (табл.5.15).  

Таблиця 5.15 

Мінеральний склад корму злакового травостою в залежності від доз добрив, 

% в сухій масі (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 
Сира 

зола 
Р К Са Мg 

К:(Са+

Мg) 
Са:Р 

Без добрив 

(контроль) 
9,2 0,33 2,40 0,41 0,10 4,7 1,2 

P60 9,4 0,36 2,43 0,40 0,11 4,8 1,1 

K90 9,4 0,35 2,65 0,41 0,12 5,0 1,2 

P30K45 9,3 0,36 2,55 0,42 0,11 4,8 1,2 

P60K90 9,4 0,36 2,61 0,43 0,11 4,8 1,2 

N75 9,4 0,32 2,25 0,46 0,12 3,9 1,4 

N75P60 9,7 0,35 2,20 0,46 0,12 3,8 1,3 

N75K90 9,6 0,33 2,41 0,45 0,13 4,2 1,4 

N75P30K45 9,5 0,34 2,28 0,46 0,12 3,9 1,4 

N75P60K90 9,7 0,35 2,37 0,47 0,12 4,0 1,3 

N150 9,8 0,31 2,08 0,52 0,13 3,2 1,7 

N150P60 9,9 0,34 2,11 0,55 0,13 3,1 1,6 

N150K90 9,9 0,32 2,28 0,55 0,14 3,2 1,7 

N150P30K45 10,1 0,33 2,21 0,56 0,13 3,2 1,7 

  N150P 60K90 10,2 0,35 2,27 0,54 0,14 3,3 1,5 

Зоотехнічна норма – 

0,2-

0,35 
1-3 

0,3-

0,6 

0,12-

0,26 
– 

0,7- 

2,5 

НІР0,5 0,5 0,02 0,17 0,03 0,01 – – 
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Мінеральний склад корму змінювався під впливом азотних добрив, 

збільшувався вміст сирої золи кальцію, магнію та зменшувався вміст калію. За 

внесення N150 (порівняно з варіантами без азоту) вміст золи тенденційно 

збільшувався від 9,2–9,4 до 9,8–10,2 %. За внесення N75  (порівняно з варіантами 

без азоту) вміст кальцію зріз на 0,03–0,4 %, а N150  – 0,11–0,12 %, магнію 0,13–

0,14 %, а вміст калію знизиввся відповідно від 2,40–2,61 % до 2,25–2,41 %. 

Співвідношення кальцію до фосфору при внесенні N75 збільшилось від 

1,1–1,2 до 1,3–1,4, а N150 – 1,5–1,7, а відношення калію до суми кальцію і магнію 

відповідно зменшилось від 4,7–5,0 до 3,8–4,2. Помітно зріс у траві вміст калію 

під впливом внесення калійних добрив в дозі K90 його кількість у сухій масі 

корму збільшилась на 0,16–0,25 %. Спостерігалась тенденція до зроста 

вмістуння фосфору на 0,03 %. 

Порівняння мінерального складу корму злакового травостою із 

зоотехнічними нормами засвідчило, що загалом він відповідав зоотехнічним 

нормам для годівлі великої рогатої худоби. Відношення кальцію до фосфору і 

відношення калію до суми кальцію і магнію також, в основному, було в межах 

зоотехнічних норм. 

За результатами досліджень встановлено: 

1. Використання багаторічних бобових трав в одновидових та сумісних 

посівах зі злаками до травосумішей дає можливість поліпшити білковість, 

мінеральний склад, поживність та енергоємність корму. У порівнянні зі злаковим 

травостоєм без внесення азоту за три укісного використання в сухій масі корму 

збільшується вміст сирого протеїну в сухій масі на 4,8–6,1 %, білка – на 3,3–

4,2 %, сирої золи – на 0,8–1,0 %, кальцію – на 0,12–0,18 %, магнію – на 0,13–

0,17 %, кормових одиниць – на 3–6 %, обмінної енергії – на 0,3–0,8 МДж/кг сухої 

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

одиниці перетравним протеїном 37–55 г. 

2. В умовах Передкарпаття на хімічний склад злакового травостою 

найбільше позитивно впливає азот. За внесення N75 вміст сирого протеїну 

збільшується на 2,9–3,2 %, а N150 – 4,2–5,4 %.  
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3. При проходженні фаз вегетації домінувальних компонентів травостоїв у 

1-му укосі кількість сирого протеїну в травах знижується, а сирої клітковини 

збільшується. За період від фази пагоноутворення бобових–кущіння злаків до 

фази цвітіння–початок плодоносіння бобових і злаків бобово-злакових і 

злакових травостоїв одночасно зі зменшенням частки листя в біомасі від 95-

97 % до 24–30 % вміст сирого протеїну в сухій масі корму знизився від 23,3–

26,4 % до 9,2–15,2 %, а сирої клітковини збільшився – від 15,4–19,4 % до 30,0–

37,1 %.  

4. Найшвидшими темпами середньодобове зменшення вмісту в сухій масі 

сирого протеїну (на 0,30–0,45 %) відбувалось у фазі трубкування–початок 

колосіння злаків та гілкування–бутанізації бобових. Середньодобове збільшення 

вмісту сирої клітковини в травостоях коливається в межах 0,28–0,38 %.  

5. Частка листя знаходиться в сильному позитивному кореляційному 

зв'язку з вмістом сирого протеїну (r = 0,926) і у сильному від’ємному зв’язку – з 

вмістом сирої клітковини (r = -939). Погіршення хімічного складу корму 

швидшими темпами відбувався на злаковому травостої, ніж на бобово-

злаковому. 

Матеріали досліджень висвітлено в наукових працях [2, 4, 10, 11, 47, 49, 

67, 68, 69]. 
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РОЗДІЛ 6 

НАГРОМАДЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ МАСИ ТА ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ 

РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПІД ЛУЧНИМИ АГРОФІТОЦЕНОЗАМИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ  

 

6.1 Накопичення кореневої маси, поживних елементів у ній і 

симбіотичного азоту бобовими компонентами багаторічних лучних 

травостоїв, їх протиерозійна стійкість 

У землеробстві різних країн світу найбільш поширеними кормовими 

культурами, які вирішують проблему збільшення зростання виробництва 

рослинного білка та підвищення родючості ґрунтів, є бобові трави, особливо 

люцерна посівна та конюшина лучна [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Серед багаторічних 

бобових трав люцерна в Лісостепу займає понад 50 %, конюшина лучна 

доповнює люцерну там, де останню не вдається вирощувати [7, 8, 9, 10, 11]. 

Конюшина гібридна та лядвенець рогатий мають важливе значення в кормовому 

балансі всіх західних областей України [12, 13]. 

Бобові та злакові багаторічні трави є одним із чинників, за допомогою 

якого можна стабілізувати процеси, що відбуваються в системі ґрунт – рослина –

 тварина – людина. Багаторічні бобові трави на ріллі відіграють значну 

фітомеліоративн роль, оскільки оптимальне співвідношення розораних земель, 

сінокосів та пасовищ сприятиме ліквідації деструктивних процесів, які 

відбуваються в агроландшафтах, та підвищенню родючості ґрунтів і 

врожайності сільськогосподарських культур [14, 15, 16, 17]. Багаторічні бобові 

трави поліпшують родючість ґрунту, захищають його від вітрової й водної 

ерозії, залишають у ґрунті сухі корені й поживні рештки (від 4 до 10–12 т/га). У 

їхній кореневій системі міститься від 2,5–3,0 до 4,0 % азоту (з розрахунку на 

суху речовину). Після її відмирання й розкладання запаси азоту в ґрунті 

збільшуються на 150–200, деколи на 300 кг/га. Акумульований у кореневій 

системі та поживних рештках бобових азот у ґрунті добре засвоюється іншими 

культурами сівозміни [18, 19, 20, 21, 22, 23].  
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Для лучних агрофітоценозів характерна добре розвинена коренева 

система – гарант успішної довголітньої експлуатації як за умов сінокосіння, так і 

під час випасання. Така дернина високоефективно використовує добрива, 

протистоїть виродженню, формує велику кількість як надземної, так і підземної 

маси, запобігає ерозії ґрунтів на схилах. З підвищенням доз азотних добрив 

протиерозійна стійкість лучних травостоїв збільшується [24]. На початку 

кожного вегетаційного періоду коріння злаків росте швидше, ніж бобових тому 

злаки краще розвиваються за умов внесення добрив ранньою весною. Дія добрив 

знижується, коли погіршуються умови зволоження [15]. 

Ріст кореневої системи лучних трав, нагромадження кореневих залишків 

вивчало багато дослідників. Ними встановлено, що основна маса коріння (80–

90 %) наростає у верхньому (0–10 см) горизонті ґрунту. Часте використання 

травостою призводить до зменшення кореневої системи. Із роками використання 

довготривалого лучного травостою збільшується наростання кореневої маси 

[25]. 

Завдяки дернині та нагромадженню коренів лучні травостої позитивно 

впливають на родючість ґрунту, зокрема поліпшують його структуру, 

збільшують вміст гумусу, збагачують його поживними речовинами, захищають 

від ерозії. Джерелом енергії для ґрунтових мікроорганізмів також є корені, які 

розвиваються краще в дощові роки, ніж у посушливі, а нагромадження коренів 

зменшується через часте відчуження трав [26, 27, 28]. Слід мати на увазі, що 

коріння лучних трав розміщується, переважно, у верхніх шарах ґрунту [29, 24].  

Зафіксовано протилежні дані щодо наростання коренів під лучними 

травостоями залежно від доз азотних добрив, кількість сухої маси яких у 0–20 см 

шарі на 1 га накопичується в межах від 7 до 13 т (і навіть більше) з відношенням 

надземної маси до маси коренів в межах від 0,38 до 1,20 т/га. Азотні добрива 

залежно від екологічних умов незначною мірою впливають на наростання 

коріння. Вони можуть збільшувати їх кількість за умов внесення в середніх 

дозах і пригнічувати через випадання високих доз [29, 30, 31, 32 ].  
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Залуження бобово-злаковими травосумішками дерново-підзолистого 

ґрунту сприяє повільному відновленню активності ґрунтових мікроорганізмів за 

рахунок кореневих виділень і рослинних залишків багаторічних трав [5]. У шарі 

ґрунту 0 – 20 см, як правило, акумулюється 70– 95 % маси підземних органів. 

У посівах багаторічних трав маса підземних органів збільшується з їх 

віком. Нагромадження коріння в рік сівби пояснюється тим, що відчуження 

тваринами надземної маси стимулює процеси кущіння. У кожного нового пагона 

злаків формуються свої вузлові корені, що сприяє більш швидкому утворенню 

дернини. З часом у ґрунті накопичується велика кількість нерозкладаних і 

напіврозкладених решток, відповідно ґрунт збагачується поживними 

речовинами, що рівноцінно внесенню 30–40 т/га гною [33, 34]. 

Дослідження показали, що в середньому за роки користування під сіяними 

бобово-злаковими травостоями найнижча врожайність cпостерігалась на 

варіантах без добрив, зокрема на конюшино-злаковому (6,21 т/га), та люцерно-

злаковому (5,35 т/га) (табл. 6.1). Внесення фосфорно-калійних добрив 

підвищило продуктивність на 0,13 т/га лядвенце-злакового травостою. 

Найменший приріст урожаю мав злаковий травостій (6,05 т/га). 

Слід зауважити, що нагромадження кореневої маси в лучних 

агрофітоценозах залежало в основному від їх віку, застосованих фосфорно-

калійних добрив та виду бобового компоненту. Водночас, на варіантах без 

добрив акумулювалось 7,23–7,54 т/га сухої кореневої маси. За внесення 

фосфорно-калійних добрив (Р60К60) кількість сухої кореневої маси суттєво не 

змінювалась, проте спостерігалась тенденція до збільшення маси коріння. 

На збільшення кореневої маси позитивно впливала дія азоту різного 

походження, зокрема як симбіотичного, так і мінерального. Включення одного з 

чотирьох видів багаторічних бобових трав до суміші злаків завдяки дії 

симбіотичного азоту збільшило накопичення сухої кореневої маси на однакових 

фонах (варіанти без добрив і внесення Р60К60) на 26–32 %. Під дією мінерального 

азоту в дозі N60 на злаковому травостої за внесення Р60К60 показники 

нагромадження сухої кореневої маси підвищились на 1,9 т/га. 
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Таблиця 6.1  

Надземна та підземна маса бобово-злакових травостоїв залежно від 

удобрення в шарі ґрунту 0–20 см (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш  

(види трав і норми 

висіву насіння, 

кг/га) 

Удобрення 

Суха маса, 

т/га 
Співвід-

ношення 

надземної 

маси до 

підземної 

Час, за 

який 

моноліт 

ґрунту 

розмився, 

хв, сек н
ад

зе
м

н
а 

к
о
р

ен
ев

а 

Конюшина лучна,  

10 + злаки 

(костриця червона, 

8 + стоколос 

безостий,  

12 + пажитниця 

багаторічна, 12) 

без добрив 

(контроль) 
7,21 7,32 1:0,98 9,20±0,22 

Р60К60 7,34 7,41 1:0,99 9,27±0,20 

Люцерна посівна,  

10 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
5,35 7,23 1:0,74 8,55±0,19 

Р60К60 5,46 7,37 1:0,74 9,10±0,23 

Лядвенець рогатий,  

6 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
7,68 7,54 1:1,02 9,30±0,22 

Р60К60 7,75 7,77 1:1,00 9,40±0,23 

Козлятник східний,  

20 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
7,04 7,43 1:0,95 8,57±0,21 

Р60К60 7,03 7,35 1:0,96 9,14±0,22 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
3,32 5,70 1:0,58 7,25±0,15 

Р60К60 3,41 6,05 1:0,56 7,45±0,16 

N60Р60К60 5,23 7,93 1:0,66 9,05±0,20 

НІР0,5, т/га 

травостій 0,42 0,28   

удобрення 0,35 0,25   

    

Співвідношення маси надземних і підземних органів залежало від різниці 

в абсолютній продуктивності травостоїв і маси підземних органів, що пов’язано 

з біологічними особливостями досліджуваних видів багаторічних трав, умовами 

росту рослин та віком агроценозу. Оскільки у всіх травосумішках злакові 

компоненти були однакових видів, кількість кореневої маси та її співвідношення 

до надземної визначалася насамперед бобовим компонентом. Найвищим (1:1,02) 
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співвідношення надземної маси до маси коріння було на варіантах із 

вирощування лядвенцю рогатого та злаків. Збільшення кореневої маси бобово-

злакових травостоїв за рахунок фосфорно-калійних добрив відбувалося на 

конюшино-злаковому та козлятнико-злаковому агрофітоценозах. 

Відомо, що багаторічні лучні травостої як лучні екосистеми є своєрідними 

екотопами, які перебуваючи в ерозійно найнебезпечнішій перехідній  зоні між 

полем і водними джерелами (річки та озера), відіграють значну 

природоохоронну роль: є своєрідними біофільтрами, затримуючи поверхневий 

стік, та завдяки великій акумулятивній здатності виконують роль буфера. Їх 

фітоценози навіть на крутих схилах оберігають ґрунти від ерозії і разом з лісами 

та чагарниками захищають річки й озера від замулення та забруднення [35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 15]. 

Установлено, що умовна протиерозійна стійкість досліджуваних сіяних 

лучних травостоїв коливалась у межах від 7 хв. 25 сек. до 9 хв. 40 сек. Вона 

корелювала з продуктивністю травостоїв та збільшувалась під дією 

симбіотичного та мінерального азоту. На варіантах без внесення азотних добрив 

(контроль і Р60К60) включення одного з чотирьох видів багаторічних бобових 

трав до суміші злаків з костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці 

багаторічної покращує на 18–28 % протиерозійну стійкість, що виражена часом, 

за який моноліт ґрунту розмився завдяки дії симбіотичного азоту. А під впливом 

мінерального азоту в дозі N60 на злаковому травостої за внесення Р60К60 вона 

зросла на 21 %, що підтверджує результати досліджень В. Г. Кургака. 

Найбільшою протиерозійною стійкістю характеризувався лядвенце-злаковий 

травостій. 

Аналізуючи середні дані за чотири роки досліджень щодо накопичення 

основних поживних елементів у сухій кореневій масі шару ґрунту 0–20 см 

сіяних лучних травостоїв залежно від удобрення, можна відзначити, що вміст 

азоту в ній становив 1,00–1,54 %, фосфору – 0,19–0,22 %, калію–0,85– 0,87 % 

(табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі лучних 

травостоїв у шарі ґрунту 0–20 см (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш  

(види трав) 
Удобрення 

Вміст у коренях, 

 % в сухій масі 

Накопичення у коренях, 

кг/га 

N P2O5 K2O N 

N 

симбіо-

тичний 

P2O5 K2O 

Конюшина 

лучна + злаки 

(костриця 

червона + 

стоколос 

безостий + 

пажитниця 

багаторічна) 

без добрив 

(контроль) 
1,45 0,21 0,87 106 49 15 64 

Р60К60 1,47 0,22 0,90 109 47 16 67 

Люцерна 

посівна + злаки 

без добрив 

(контроль) 
1,30 0,20 0,91 94 37 14 66 

Р60К60 1,33 0,21 0,93 98 36 15 69 

Лядвенець 

рогатий + 

злаки 

без добрив 

(контроль) 
1,51 0,21 0,85 114 57 16 64 

Р60К60 1,54 0,22 0,87 120 58 17 68 

Козлятник 

східний + 

злаки 

без добрив 

(контроль) 
1,40 0,20 0,93 104 47 15 69 

Р60К60 1,42 0,21 0,95 104 42 15 70 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
1,00 0,21 0,96 57 – 12 55 

Р60К60 1,03 0,22 0,97 62 – 13 59 

N60Р60К60 1,25 0,19 0,93 99 – 15 74 

НІР0,5 % 0,05 0,01 0,02     

 

Включення одного з чотирьох видів багаторічних бобових трав до суміші 

злаків завдяки дії симбіотичного азоту збільшило вміст азоту на 23,1–33,1 %. 

Поміж бобово-злакових травостоїв високим вмістом азоту в сухій масі коріння 

характеризувався лядвенце-злаковий травостій.  

Аналіз показників накопичення в коренях досліджуваних травостоїв азоту 

у шарі ґрунту 0–20 см засвідчив, що його кількість становила 57–120 кг/га. За 

внесення мінеральних добрив (N60Р60К60) на злаковому травостої показник азоту 
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підвищився на 37 %. Фосфору в корінні різнотипних лучних травостоїв 

акумулювалось від 12 до 17 кг/га, а калію – 55–70 кг/га. Виявлено що, в бобово-

злакових травостоях завдяки дії симбіотичного азоту та інтенсивному 

накопиченню кореневої маси у варіантах без внесення азоту їх накопичувалось 

більше, ніж у коренях злакового травостою. 

Одним із важливих природних процесів є біологічна азотфіксація. Цей 

складний і важливий процес супроводжується отриманням біологічно 

повноцінного кормового білка, економією використання азотних добрив і 

проходить без забруднення довкілля. Як відомо, важливу роль у кругогообігу 

азоту відіграють бобові культури, а в кормовиробцтві – багаторічні бобові трави, 

які здатні накопичувати азот шляхом фіксації його із повітря бульбочковими 

бактеріями. Дослідження вчених показують, що дольова частка азоту в 

багаторічних бобових трав складає 70–75 %. На кожну тонну основної і побічної 

продукції багаторічні бобові трави фіксують приблизно 30–38 кг/га азоту. В 

умовах України на 1 га бобові трави у складі бобово-злакових травосумішей 

містять від 50 до 300 кг симбіотичного азоту. Відомо, що бобові й бобово-

злакові травостої поліпшують родючість ґрунту завдяки нагромадженню 

бобовими травами симбіотичного азоту, який фіксується в симбіозі з 

бульбочковими бактеріями.  

У процесі досліджень виявлено, що в середньому за 2015–2018 рр. різні 

багаторічні бобові трави у складі сіяних бобово-злакових травостоїв 

накопичували симбіотичного азоту сумарно в надземній і кореневій масі в 

межах 110–190 кг/га, з яких 66–73 % припадало на надземну масу (табл. 6.3). 

Так, найбільше накопичення симбіотичного азоту в середньому за чотири роки 

виявлено на лядвенце–злаковому травостої (190 кг/га), а найменше люцерно-

злакового (110 кг/га). Показники акумуляції симбіотичного азоту на варіантах з 

конюшиною лучною й козлятником східним були середніми між зазначеними 

вище видами. Після четвертого року використання травостою кількість 

симбіотичного азоту в надземній масі зросла, порівняно з першим. 
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Таблиця 6.3  

Накопичення симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями за 

різного удобрення, (дослід 1), кг/га  

Травосуміш 

(види трав) 
Удобрення 

У надземній масі за роками 

користування 

Разом у 

надземній і 

кореневій 

масі, 

середнє 
1-й 2-й 3-й 4-й середнє 

Конюшина лучна,  

+ злаки  (костриця 

червона + 

стоколос безостий 

+ пажитниця 

багаторічна) 

без добрив 

(контроль) 
106 183 177 60 131 180 

Р60К60 102 185 182 60 133 180 

Люцерна посівна 

+ злаки 

без добрив 

(контроль) 
72  101 79 40 73 110 

Р60К60 76 103 83 43 76 112 

Лядвенець 

рогатий + злаки 

без добрив 

(контроль) 
99 157 144 130 133 190 

Р60К60 95 148 141 126 128 186 

Козлятник 

східний + злаки 

без добрив 

(контроль) 
101 150 144 128 131 178 

Р60К60 99 149 138 127 129 171 

НІР0,5, кг/га 5 7 7 6 6 7 

 

За роки спостереження найменше його акумулювала люцерна посівна з 

параметрами в межах 40–111 кг/га, що зумовлено несприятливими для неї 

умовами через високу кислотність ґрунтового розчину. Лядвенець рогатий і 

козлятник східний мали проміжне значення з показниками 130–189 кг/га. 

Конюшина лучна у складі бобово-злакових травостоїв більш 

продуктивною щодо нагромадження симбіотичного азоту була на 2-му і 3-му 

роках користування з показниками 152–185 кг/га. На четвертому році через 

значне зрідження й навіть повне випадання з травостою показники азоту в ґрунті 

зменшувались. Відомо, що закономірності продуктивного довголіття окремих 

видів багаторічних трав в одновидових посівах зберігаються й у сумісних 

посівах. Багаторічні ж бобові трави в певних екологічних умовах з метою 
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виробництва кормів і в посівах не поступаються за продуктивністю їх сумісним 

посівам зі злаками. Це стосується й продуктивної дії коріння. 

Під одновидовими посівами різних видів багаторічних трав в середньому 

за 2011–2013 роки нагромаджувалось від 6,53 до 7,35 т/га сухої кореневої маси, 

що на 0,50–1,98 т/га вище порівняно з посівом стоколосу безостого на однакових 

фонах удобрення (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4 

Накопичення кореневої маси багаторічних бобових трав у  

шарі ґрунту 0-20 см, середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Суха маса, т/га 

С
п

ів
в
ід

-

н
о

ш
ен

н
я
 

н
ад

зе
м

н
о
ї 

м
ас

и
 д

о
 

п
ід

зе
м

н
о
ї 

надземна коренева 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 

6,23 7,21 1 : 0,86 

Р60К60 6,31 7,35 1 : 0,86 

Люцерна 

посівна, 18 

без добрив 

(контроль) 
5,03 6,53 1 : 0,77 

Р60К60 5,14 6,77 1 : 0,76 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
5,18 7,14 1 : 0,73 

Р60К60 5,39 7,27 1 : 0,74 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
6,43 7,13 1 : 0,90 

Р60К60 6,47 7,32 1 : 0,88 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
3,80 5,23 1 : 0,73 

Р60К60 3,96 5,55 1 : 0,71 

N60Р60К60 5,60 7,73 1 : 0,72 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,35 0,26  

удобрення 0,30 0,23  
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Найбільше її акумулювала конюшина лучна (7,21 т/га), а найменше –

 люцерна посівна (6,53 т/га). За додаткового внесення на бобово-злакові 

травостої Р60К60 нагромадження сухої кореневої маси бобовими травами 

збільшувалось лише на 0,6–0,8 %. 

Під дією мінерального азоту у дозі N60 на злаковому травостої за внесення 

Р60К60 суха коренева маса збільшувалась від 5,55 до 7,73 т/га або 1,4 рази. 

Відношення сухої надземної вегетативної маси до маси коренів, як 

коефіцієнт продуктивної дії коріння за вирощування багаторічних трав, у наших 

дослідженнях коливалось у межах 0,71–0,90. 

Найбільшими показниками коефіцієнтів продуктивної дії коріння 

характеризувалися варіанти з конюшиною лучною і лядвенцем рогатим з 

параметрами 0,86 – 0,90, а найменшими у стоколосу безостого (0,71). Проміжне 

положення між зазначеними видами за величиною коефіцієнта продуктивної дії 

коріння займала люцерна посівна (0,77) і конюшина гібридна (0,73). Аналізуючи 

накопичення основних поживних елементів у сухій кореневій масі шару ґрунту 

0–20 см різних видів одновидових посівів встановлено, що вміст азоту коливався 

у межах 1,04–1,77 % (табл. 6.5). В багаторічних бобових травах, завдяки дії 

симбіотичного азоту порівняно із стоколосом безостим вміст азоту в сухій масі 

коріння у варіантах без його внесення спостерігався більшим на 0,53–0,90 %. 

Поміж багаторічних бобових трав найвищим вмістом азоту у корінні 

характеризувалася конюшина лучна (1,75 %). Несуттєво їй поступалась 

конюшина гібридна (1,70 %), тоді як найменше азоту містилось в корінні 

люцерни посівної (1,57 %). 

Вміст фосфору в сухій кореневій масі одновидових посівів багаторічних 

бобових трав та стоколосу безостого коливався в межах 0,21–0,24 %, мало 

залежав від їхнього видового складу та удобрення. Вміст калію у корінні цих 

трав був на рівні 0,86–0,99 %. Найбільше його акумулював стоколос безостий в 

порівняні з бобовими травами. Поміж бобових трав дещо більша його кількість 

спостерігалась в корінні люцерни посівної (0,90 %). 
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Таблиця 6.5 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі 

багаторічних бобових трав у 0–20 см шарі ґрунту (дослід 2),  

середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Вміст у коренях,              

% в сухій масі 
Накопичення у коренях, кг/га 

N P2O5 K2O N 
N симбіо-

тичний 
P2O5 K2O 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
1,75 0,22 0,86 126 72 16 62 

Р60К60 1,77 0,24 0,88 130 71 18 65 

Люцерна 

посівна, 18 

без добрив 

(контроль) 
1,57 0,21 0,90 103 49 14 59 

Р60К60 1,63 0,23 0,91 110 51 16 62 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
1,70 0,21 0,87 121 67 15 62 

Р60К60 1,73 0,22 0,89 126 67 16 65 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
1,65 0,22 0,91 118 64 16 65 

Р60К60 1,68 0,24 0,93 123 64 18 90 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
1,04 0,23 0,98 54 – 12 51 

Р60К60 1,07 0,24 0,99 59 – 13 55 

N60Р60К60 1,28 0,21 0,95 99 – 16 73 

НІР0,5, % 0,04 0,01 0,02 – – – – 

 

Аналіз показників накопичення у коренях досліджуваних одновидових 

посівів багаторічних трав азоту орного шару ґрунту показав, що його на 1 га 

нагромаджувалось в межах 57–120 кг/га. У багаторічних бобових травах, 

завдяки дії симбіотичного азоту, у варіантах без внесення азоту в коренях 

накопичувалось 103–130 кг/га азоту що в 1,9–2,3 рази більше порівняно зі 

стоколосом безостим. Поміж багаторічних бобових трав найбільше його 
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акумулювалось у корінні конюшини лучної. Трохи менше накопичувалось в 

корінні конюшини гібридної, а найменше – люцерни посівної. 

Під дією мінерального азоту у дозі N60 на стоколосовому травостої за 

внесення Р60К60 акумуляція азоту збільшилась від 59 до 99 кг/га або в 1,7 рази. 

Встановлено, що в кореневій масі 0–20 см шару ґрунту нагромаджувалось 

фосфору в межах від 49 кг/га конюшини лучної до 72 кг/га люцерни посівної. 

Визначено, що фосфору акумулювалось в корінні різних видів 

багаторічних трав від 12 до 18 кг/га, а калію – в межах 51–90 кг/га. Більше цих 

елементів накопичувалось у травостоях, які характеризувались високим 

нагромадженням кореневої маси.  

В середньому за роки дослідження різні багаторічні бобові трави містили 

сумарно в надземній і кореневій масі симбіотичного азоту в межах 113–174 кг/га 

(табл. 6.6). Із всієї його кількості 57–62 % нагромаджувалось в надземній масі. 

Як сумарно так і в надземній масі на дерново-підзолистих кислих ґрунтах 

найбільше симбіотичного азоту акумулювала конюшина лучна і лядвенець 

рогатий, а найменше – люцерна посівна. Проміжне положення займала 

конюшина гібридна. На нагромадження симбіотичного азоту бобовими травами 

удобрення суттєво не впливало. 

Аналіз показників акумуляції симбіотичного азоту в надземній біомасі 

показав, що найменше його кількість в люцерні посівні з показниками 40–

80 кг/га, це обумовлено несприятливими для неї умовами через високу 

кислотність ґрунту. В усі роки найменше його мала люцерна посівна (у межах 

40–80 кг/га), що зумовлено несприятливими для неї умовами через високу 

кислотність ґрунту. Протягом усіх років найрівномірніше та найбільше 

симбіотичного азоту акумулював  у надземній біомасі лядвенець рогатий (85–

134 кг/га). Конюшина лучна й конюшина гібридна найбільше симбіотичного 

азоту надземною масою нагромаджували на 1-му і 2-му роках користування 

(110–126 і 70–94 кг/га), а на третьому році через значне зрідження і навіть повне 

випадання з травостою конюшини лучної та конюшини гібридної найменші їх 

показники становили 57–59 і 34–35 кг/га. 



285 

Таблиця 6.6 

Накопичення симбіотичного азоту багаторічними бобовими травами за 

різного удобрення, (дослід 2), кг/га  

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

У надземній масі за роками 

користування 

Разом у 

надземній і 

кореневій 

масі, середнє 
1-й 2-й 3-й 

се-

реднє 

Конюшина лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
126 114 59 

100 
172 

Р60К60 124 110 57 98 169 

Люцерна посівна, 18 

без добрив 

(контроль) 
80 70 40 64 113 

Р60К60 80 70 41 64 115 

Конюшина гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
94 71 34 66 133 

Р60К60 94 70 35 67 134 

Лядвенець рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
134 109 86 110 174 

Р60К60 131 105 85 106 170 

НІР0,5, кг/га 5 6 4 5 8 

 

Встановлення особливостей накопичення кореневої маси бобово-

злаковими травостоями, злакова частина яких була представлена стоколосом 

безостим, пажитницею багатоквітковою, кострицею червоною, та їх 

протиерозійної стійкості за різного удобрення в поєднанні із застосуванням 

штамів бульбочкових бактерій нами проведено й на темно-сірому ґрунті, 

результати чого наведено в таблиці 6.7. У середньому за перші три роки 

користування під сіяними бобово-злаковими травостоями на агрофонах без 

внесення азоту добрив нагромаджувалося 8,05–9,01 т/га сухої кореневої маси, 

що на 11–19 % більше, ніж на дерново-підзолистому ґрунті.  
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Таблиця  6.7 

Накопичення кореневої маси бобово-злаковими травостоями та їх 

протиерозійна стійкість (дослід 3), середнє за 2009-2011 рр. 

 

На темно-сірому ґрунті на 7–8 % більше коріння нагромаджувалось під 

продуктивнішим люцерно-злаковим травостоєм ніж під конюшино-злаковим. 

Травосумішки 

У
д

о
б

р
ен

н
я
 

С
у
х

а 
н

ад
зе

м
н

а 

м
ас

а,
 т

/г
а 

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
 

н
ад

зе
м

н
о
ї 

 м
ас

и
 

д
о

 м
ас

и
 к

о
р

ен
ів

 

Ч
ас

, 
за

 я
к
и

й
 

м
о

н
о

л
іт

 ґ
р
у

н
ту

 

р
о

зм
и

в
ся

, 

х
в
.,
се

к
. 

Конюшина лучна  

+ (злаки) 

стоколос 

безостий  + 

пажитниця 

багатоквіткова + 

костриця червона   

без добрив 

(контроль) 
5,25 8,05 1 : 0,65 9,37 ± 0,21 

N30Р60К60 5,76 8,21 1 : 0,70 9,40 ± 0,21 

N30Р60К60 + 

штам 
6,03 8,40 1 : 0,72 9,47 ± 0,22 

Р60К60 5,81 8,22 1 : 0,71 9,53  ± 0,22 

Р60К60 + штам 6,06 8,46 1 : 0,72 10,01 ± 0,23 

Люцерна посівна  

+   злаки 

без добрив 

(контроль) 
6,32 8,60 1 : 0,73 10,09 ± 0,23  

N30Р60К60 6,77 8,73 1 : 0,78 10,15 ± 0,23  

N30Р60К60  + 

штам 
6,95 8,90 1 : 0,78 10,23 ± 0,24  

Р60К60 6,94 8,86 1 : 0,78 10,20 ± 0,23  

Р60К60 + штам 7,12 9,01 1 : 0,79 10,31 ± 0,24 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
3,65 7,05 1 : 0,52 8,45 ± 0,16 

N30Р60К60 4,60 7,93 1 : 0,58 9,07 ± 0,20 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,32 0,41   

удобрення 0,25 0,35   
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Від внесення роздільно лише N30Р60К60, або Р60К60, чи тільки штамів 

бульбочкових бактерій нагромадження сухої кореневої маси зростало не 

суттєво. І лише за умови поєднаного внесення N30Р60К60 або Р60К60 з штамом 

кількість сухої кореневої маси, яка накопичувалась у шарі ґрунту 0–20 см на 1 га 

збільшувалася істотно.  

На збільшення кореневої маси і в цьому досліді позитивно впливає дія 

азоту різного походження, зокрема як симбіотичного в бобово-злакових 

травостоях, так і мінерального на злаковому травостої. Включення одного з двох 

видів багаторічних бобових трав до суміші злаків з стоколосу безостого,  

пажитниці багатоквіткової,  костриці червоної завдяки дії симбіотичного азоту 

збільшило накопичення сухої кореневої маси на однакових фонах (варіанти без 

добрив і внесення Р60К60) від 5,70–6,05 до 7,23–7,54 т/га.  

Під дією мінерального азоту в дозі N60 на злаковому травостої на фоні 

внесення N30Р60К60 нагромадження сухої кореневої маси зросло на 14–22 %. 

Коефіцієнт продуктивної дії на різних бобово-злакових травостоях коливався у 

межах 0,65–0,79, що в 1,2–1,3 рази більше порівняно із злаковим травостоєм на 

однакових фонах удобрення. Поміж досліджуваних бобово-злакових травостоїв, 

(незалежно від агрофону), більшим цей показник був в продуктивнішому 

люцерно-злаковому травостої і меншим – у конюшино-злаковому травостої. 

Внесення N30Р60К60 на злаковий травостій підвищувало коефіцієнт продуктивної 

дії коріння в 1,1 раза. 

Установлено, що умовна протиерозійна стійкість досліджуваних сіяних 

лучних травостоїв, виражена тривалістю, за який моноліт ґрунту розмивався під 

дією рівномірного струменя води, коливалась у межах від 8 хв. 45 сек. до 10  

хв. 31 сек. Протиерозійна стійкість, як і накопичення сухої кореневої маси чітко 

корелювала з продуктивністю травостоїв, що збільшувалася під дією 

симбіотичного і мінерального азоту. У варіантах без добрив та за внесення 

N30Р60К60  включення одного з двох видів багаторічних бобових трав до суміші 

злаків завдяки дії симбіотичного азоту протиерозійна стійкість збільшилася на 

11–12 %.   
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Під дією мінеральних добрив у дозі N30Р60К60 на злаковому травостої  

порівнянно з варіантом без внесення добрив протиерозійна стійкість зростала на 

7 %.  Більшою протиерозійною стійкістю характеризувався люцерно-злаковий 

травостій ніж конюшино-злаковий. На обох бобово-злакових травостоях 

найвищими показники протиерозійної стійкості були у варіантах поєднаного 

внесення Р60К60  та штамів азотфіксувальних препаратів. На другому місці за 

рівнем протиерозійної стійкості – варіант поєднаного внесення N30Р60К60 із 

штамами мікроорганізмів. 

Аналізуючи накопичення основних поживних елементів у сухій кореневій 

масі різних сіяних лучних травостоїв в орному шарі темно-сірого ґрунту слід 

відзначити, що вміст азоту в ній коливався в межах 0,89–1,49 % (табл. 6.8). 

Включення одного з двох видів багаторічних бобових трав до суміші злаків зі 

стоколосу безостого, пажитниці багатоквіткової, костриці червоної збільшило 

вміст азоту в сухій кореневій масі в 1,5–1,6 раза. Серед бобово-злакових 

травостоїв більшим вмістом азоту у сухій масі коріння характеризувався 

люцерно–злаковий травостій. Від внесення Р60К60  чи N30Р60К60, а також штамів 

азотфіксуючих препаратів і навіть за умови поєднаного внесення Р60К60 зі 

штамами мікроорганізмів зростання вмісту в коренях азоту було не істотним. І 

лише внаслідок за поєднаного внесення N30Р60К60  зі штамами відбулось істотне 

збільшення азоту у коренях (121–133 кг/га).  

 Вміст фосфору в сухому корінні досліджуваних травостоїв коливався в 

межах 0,21–0,24 % і мало залежав від їхнього видового складу та удобрення. 

Вміст калію в корінні цих травостоїв був на рівні 0,85–0,97 %. Найбільше його 

накопичував злаковий і найменше – люцерно-злаковий травостій. Аналіз 

показників накопичення в коренях досліджуваних травостоїв в 0–20 см шарі 

ґрунту засвідчив, що азот нагромаджувався в кількості 62–133 кг/га. Включення 

багаторічних бобових трав до суміші злаків завдяки дії симбіотичного азоту на 

однакових фонах (варіанти без добрив і N30Р60К60) збільшило накопичення в 

коренях азоту від 62–74 кг/га до 107–127 кг/га або у 1,7 раза. 
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Таблиця 6.8 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі бобово-

злакових і злаковому травостої залежно від добрив і штамів в орному шарі 

ґрунту (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр. 

 

Серед бобово-злакових травостоїв найбільше азоту акумулювалося у 

корінні люцерно-злакового й менше – у конюшино–злакового травостою. Під 

дією внесення N30Р60К60 на злаковому травостої нагромадження азоту 

збільшилось в 1,2 рази. 

Симбіотичного азоту різними бобово-злаковими травостоями в кореневій 

масі орному шарі ґрунту нагромаджувалось у межах від 36 до 58 кг/га. Більше 

Травосуміш 

(види  трав і 

норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

Удобрення 

Вміст у коренях,              

% в сухій масі 

Накопичення в коренях, 

кг/га 

N P2O5 K2O N 

N 

симбіо-

тичний 

P2O5 K2O 

Конюшина 

лучна,10 + 

(злаки) стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багатоквіткова, 

12 + костриця 

червона, 10  

без добрив 

(контроль) 
1,33 0,21 0,90 107 45 17 72 

N30Р60К60 1,39 0,22 0,92 114 40 18 76 

N30Р60К60 + 

штам 
1,44 0,22 0,92 121 – 18 77 

Р60К60 1,34 0,21 0,93 110 – 17 76 

Р60К60 + 

штам 
1,39 0,22 0,92 118 – 19 78 

Люцерна 

посівна, 10 + 

злаки 

без добрив 

(контроль) 
1,44 0,21 0,85 124 62 18 73 

N30Р60К60 1,46 0,22 0,86 127 53 19 75 

N30Р60К60  

+ штам 
1,49 0,22 0,86 133 – 20 77 

Р60К60 1,45 0,21 0,85 128 – 19 75 

Р60К60 + 

штам 
1,48 0,22 0,86 133 – 20 77 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
0,89 0,22 0,99 62 – 16 70 

N30Р60К60 0,93 0,24 1,05 74 – 19 83 

НІР05, %  за факторами 

травостій 0,05 0,01 0,03     

удобрення 0,04 0,01 0,02     
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його накопичувалось у корінні люцерно-злакового травостою, ніж конюшино-

злакового (відповідно на 17 і 13 кг/га). 

Фосфору у корінні різнотипних лучних травостоїв шарі ґрунту 0–20 см 

акумулювалось в межах від 16 до 20 кг/га, а калію – 70–83 кг/га. Більше цих 

елементів спостерігалося у травостоях, які характеризувалися інтенсивнішим 

нагромадженням кореневої маси. Зокрема, у бобово-злакових травостоях 

завдяки дії симбіотичного азоту та нагромадженню кореневої маси на однакових 

фонах удобрення, ніж у коренях злакового травостою. Установлено, що в 

середньому за 2011–2013 рр. на темно-сірому ґрунті конюшина лучна й люцерна 

посівна у складі сіяних бобово-злакових травостоїв сумарно в надземній і в 

кореневій масі нагромаджували 109–167 кг/га симбіотичного азоту (табл. 6.9).  

Таблиця  6.9 

Накопичення симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями за 

різного удобрення, (дослід 1), кг/га  

Травосуміш (види  трав 

і норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

Удобрення 

У надземній масі за роками 

користування 

Разом у 

надземній 

і кореневій 

масі,  

середнє 

1-й 2-й 3-й 

се-

реднє 

Конюшина лучна,10 + 

(злаки) стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багатоквіткова, 12 + 

костриця червона, 10 

без добрив 

(контроль) 
88 62 42 64 109 

N30Р60К60 68 50 35 51 111 

Люцерна посівна, 10 + 

ті ж злаки 

без добрив 

(контроль) 
115 110 90 105 167 

N30Р60К60 93 89 82 88 141 

НІР0,5, кг/га 6 5 4 5 7 
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Із всієї його кількості 46–63 % накопичувалось в надземній масі. Як 

сумарно так і в надземній масі більше симбіотичного азоту акумулювали 

люцерно-злакові травостої, й менше – конюшино–злакові. 

Додаткове внесення на бобово-злакові травостої N30Р60К60 призводило до 

зменшення нагромадження бобовими травами симбіотичного азоту надземною 

біомасою на 13 кг/га на конюшино-злаковому й на 17 кг/га – на люцерно-

злаковому травостої.  

Аналіз  показників нагромадження симбіотичного азоту в надземній масі 

за роками користування засвідчив, що в усі роки менше його мала конюшина 

лучна з параметрами в межах 35–88 кг/га. Найбільше симбіотичного азоту вона 

акумулювала на першому році користування, а найменше – на третьому, що 

зумовлено меншим її продуктивним довголіттям, ніж люцерна посівна. 

Протягом усіх років дослідження симбіотичного азоту рівномірно 

нагромаджувала люцерна посівна в люцерно-злаковому травостої з показниками 

82–115 кг/га. Кількість кореневих решток, які надійшли в грунт, визначалися 

погодними умовами, видовими особливостями багаторічних злакових трав, 

способом удобрення та віковими особливостями травостою. 

У середньому за три роки багаторічні злакові трави за різного удобрення 

на 1 га нагромаджували сухої кореневої маси в межах від 5,10 до 7,70 тонн 

(табл.6. 10). Серед трьох видів найбільше кореневої маси мав кореневищний 

стоколос безостий. Проте перевага його над іншими видами злакових трав була 

неоднаковою на різних фонах удобрення. На безазотних фонах (варіанти без 

добрив і за внесення Р60К60) перевага за кількістю накопичення кореневої маси 

була не суттєвою.  Водночас, на фоні внесення N90Р60К60 він накопичив 7,70 т/га 

кореневої маси, що на 0,68 т/га більше порівняно з тимофіївкою лучною та на 

0,39 т/га більше з грястицею збірною. Встановлено, що за додавання до Р60К60 

азоту в дозі N90 нагромадження сухої кореневої маси в усіх видів злакових трав 

зросло від 5,10-5,31 до 7,02-7,70 т/га. Співвідношення надземної маси рослин до 

підземної як коефіцієнт продуктивної дії коренів багаторічних злакових трав 

коливалось у межах від 0,65 до 0,84 
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Таблиця 6.10 

Накопичення кореневої маси багаторічними злаковими травами 

залежно від удобрення у 0-20 см шарі ґрунту (дослід 4),  

середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Суха маса, т/га Співвідношення 

надземної маси 

до маси коренів 
надземна коренева 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 

3,33 
5,10 

1 : 0,65 

Р60К60 3,47 5,34 1 : 0,65 

N90Р60К60 6,14 7,31 1 : 0,84 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
3,58 5,31 1 : 0,67 

Р60К60 3,73 5,57 1 : 0,67 

N90Р60К60 6,33 7,70 1 : 0,82 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
3,42 5,11 1 : 0,67 

Р60К60 3,62 5,37 1 : 0,67 

N90Р60К60 5,59 7,02 1 : 0,80 

НІР0,5, т/га за факторами: 

травостій 0,25 0,31  

удобрення 0,23 0,27  

 

Коефіцієнт продуктивної дії коренів мало залежав від видового складу 

досліджуваних злакових трав та внесення Р60К60. Водночас за умов додавання до 

Р60К60 азоту в дозі N90 коефіцієнт продуктивної дії коренів в усіх видів злакових 

трав збільшився від 0,65-0,67 до 0,80-0,84. 

Аналіз накопичення основних поживних елементів у сухій кореневій масі 

шарі ґрунту 0-20 см різних видів одновидових посівів багаторічних злакових 

трав виявив, що вміст азоту коливався в межах 1,01-1,38 % (табл. 6.11).  
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Таблиця 6.11 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі 

багаторічних злакових трав у шарі ґрунту0-20 см (дослід 4),  

середнє за 2011-2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Вміст у коренях, % в 

сухій масі 

Накопичення в коренях, 

кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 
1,01 0,20 0,95 52 10 48 

Р60К60 1,11 0,24 0,98 59 13 52 

N90Р60К60 1,36 0,24 0,96 99 15 70 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
1,06 0,22 0,97 56 12 52 

Р60К60 1,13 0,26 0,99 63 14 55 

N90Р60К60 1,38 0,23 0,96 106 18 74 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
1,03 0,21 0,93 53 11 48 

Р60К60 1,10 0,25 0,96 59 13 52 

N90Р60К60 1,35 0,22 0,94 95 15 66 

НІР0,5, % 0,04 0,01 0,02    

 

Він мало залежав від виду трав та внесення Р60К60. Лише додавання до 

Р60К60 азоту в дозі N90 збільшувало його вміст у сухій кореневій масі від 1,01-

1,06 до 1,35-1,38 %. Вміст фосфору в одновидових посівах багаторічних 

злакових трав коливався в межах 0,20–0,26 %, а калію – 0,95–0,99 %. За внесення 

Р60К60 вміст фосфору збільшився на 0,4 %, а калію – на 0,2–0,3 %. 

Аналіз показників накопичення в коренях досліджуваних одновидових 

посівів багаторічних злакових трав азоту в орному шарі ґрунту засвідчив, що 

його на 1 га нагромаджувалося в межах 52–106 кг/га. Серед багаторічних 

злакових трав дещо більше його зафіксовано в корінні стоколосу безостого, що 
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зумовлено інтенсивнішою акумуляцією його коріння. Найбільшому 

нагромадженню кореневої маси всіх видів злакових трав сприяли азотні 

добрива. Під дією мінерального азоту в дозі N90 на фоні внесення Р60К60 

акумуляція азоту збільшилася від 52–56 до 95–106 кг/га або в 1,8–1,9 рази. 

Фосфору у корінні досліджуваних видів багаторічних злакових трав 0–

20 см шару ґрунту накопичувалось в межах від 10 до 18 кг/га, а калію – 48–

70 кг/га. Більше цих елементів накопичувалося в травостоях, які 

характеризувались інтенсивнішим нагромадженням кореневої маси (стоколос 

безостий). За умов внесення N90 на фоні Р60К60 відбулося незначне збільшення 

накопичення цих елементів в корінні: фосфору на 2–4 кг/га, а калію – на 3–

14 кг/га. Суттєве зростання нагромадження цих елементів було за внесення 

N90Р60К60 порівняно з варіантом без добрив: фосфору на 4–5 і калію – на 18–

22 кг/га. Встановлено, що в середньому протягом 2017–2019 років багаторічний 

злаковий травостій за різних доз і співвідношень N, Р, К нагромаджував сухої 

кореневої маси в межах від 5,21 до 8,07 т/га (табл. 6.12). За внесення N150  окремо 

або в поєднанні з внесенням P60K90 накопичення сухої кореневої маси 

збільшилося на 2,18–2,62 т/га з приростом на 1 кг азоту 14–17 кг сухої маси 

коріння.  

Внесення фосфорно-калійних добрив у дозі P60K90  суттєво впливало на 

накопичення сухої кореневої маси лише за поєднаного внесення їх з азотом. У 

варіанті на фоні внесення N75 приріст кореневої маси збільшився на 0,63 т/га, а 

за внесення N150 – на 0,63 т/га при НІР05 0,35 т/га. Найбільше кореневої маси 

зафіксовано за внесення мінеральних добрив у дозах N150P 60K90, а найменше – у 

варіанті без добрив. Відношення надземної маси до маси коренів як коефіцієнт 

продуктивної дії коренів сіяного злакового травостою із суміші трав залежно від 

доз і співвідношень N, Р, К коливалось у межах від 0,49 до 1,09 %. На коефіцієнт 

продуктивної дії коріння найбільше впливав азот, як і на продуктивність 

надземної біомаси. За внесення N75 окремо або в поєднанні з P60K90 коефіцієнт 

продуктивної дії коріння збільшився від 0,49–0,52 до 0,73–0,82 %, а N150  + 

P60K90 – у 2,1 раза.  
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Таблиця 6.12 

Накопичення кореневої маси злаковим травостоєм залежно від 

удобрення у 0–20 см шарі ґрунту (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 

Суха маса, т/га Співвідношення 

надземної  маси до 

маси коренів надземна коренева 

Без добрив 

(контроль) 
2,53 5,21 0,49 

P60 2,81 5,45 0,52 

K90 2,95 5,58 0,53 

P60K90 3,47 5,47 0,63 

N75 5,35 7,32 0,73 

N75P60K90 6,53 7,95 0,82 

N150 7,46 7,39 1,01 

N150P 60K90 8,80 8,07 1,09 

НІР0,5 0,38 0,35 
 

 

Результати дослідження щодо накопичення основних поживних елементів 

у сухій кореневій масі орного шару ґрунту сіяного злакового травостою із 

суміші трав залежно від доз і співвідношень N, Р, К виявили, що вміст азоту 

коливався в межах 1,06–1,40 % (табл. 6.13). Найбільш ефективним поживним 

елементом щодо впливу на вміст у кореневій масі був азот.  

За внесення N75 окремо або в поєднанні з P60K90 концентрація азоту в 

сухому корінні збільшилася від 1,06–1,07 до 1,23–1,24 %, а за внесення N150 + 

P60K90 – у 1,3 раза. Внесення фосфоро-калійних добрив незалежно від агрофону 

на вміст у коренях азоту закономірно та суттєво не впливало. Вміст фосфору в 

сухому корінні коливався в межах 0,19–0,24 %, а калію – 0,92–1,03 %. 

Застосування азотних добрив приводило до несуттєвого зменшення вмісту цих 

елементів у корінні. 
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Таблиця 6.13 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі злакового 

травостою залежно від удобрення у шарі ґрунту 0–20 см, 

(дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Удобрення 

Вміст у коренях, % в сухій 

масі 
Накопичення в коренях, кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без добрив 

(контроль) 
1,06 0,22 0,96 55 11 50 

P60 1,07 0,24 0,95 58 13 52 

К90 1,06 0,21 1,03 59 12 57 

P60K90 1,06 0,23 0,98 58 13 54 

N75 1,24 0,21 0,94 91 15 69 

N75P60K90 1,23 0,22 0,95 98 17 76 

N150 1,40 0,19 0,92 103 14 70 

N150P 60K90 1,38 0,21 0,94 111 17 76 

НІР0,5 0,04 0,01 0,02  
 

 

 

Водночас внесення фосфорно-калійних добрив в дозах P60К90, на без 

азотному фоні приводило до збільшення вмісту цих елементів у сухому корінні 

на 2 і 7 %. Найбільше фосфору і калію накопичувалось за внесення N75P60K90 і 

N150P60K90 з показниками відповідно 17 і 76 кг/га. При внесенні фосфору або 

калію накопичення цих елементів у корінні збільшувалось відповідно на 2–3 і 4–

7 кг/га. 

 

6.2 Зміна показників родючості та целюлазна активність ґрунту за 

вирощування бобово-злакових, бобових і злакових лучних травостоїв  

На лучних угіддях, на відміну від ріллі, сформована дернина, яка добре 

пронизана кореневою сіткою, що перешкоджає  міграції елементів по профілю і 

змиванню їх із поверхні ґрунту з твердими і рідкими стоками [42, 43, 44, 45]. 
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Завдяки цьому поживні елементи добрив акумулюються у верхньому шарі 

ґрунту. Одночасно коренева система трав піднімає азот із нижніх шарів, що в 

певною мірою, теж зменшує міграцію та шкідливу дію азоту на довкілля. Вміст 

лужногідролізованого азоту в ґрунті збільшується як від внесення мінерального 

азоту добрив, так і від дії симбіотичного азоту бобових трав, що є компонентами 

сіяних бобово-злакових травостоїв [23, 29]. 

Під лучними травостоями позитивні зміни в ґрунті відбуваються завдяки 

тісній взаємодії кореневої системи з ґрунтовими мікроорганізмами. Вони 

розкладають відмерле коріння дернини, недоступні мінерали в доступну для 

рослин форму й поліпшують поживний режим ґрунту [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57]. Мікробіологічна або целюлазна активність ґрунту місячної 

витримки під багаторічними травами може коливатись у межах 7–29 %. 

Невеликі дози азотних добрив її стимулюють, а високі (N240-280) дещо 

погіршують [58, 59, 60, 61, 62].  

Аналіз результатів цих досліджень згідно з ДСТУ 7987:2015. показав, що 

орний шар ґрунту дослідної ділянки на початку досліджень  характеризувався 

сильною кислотністю (рН 4,10–4,12), дуже низьким вмістом лужногідролізо-

ваного азоту, рухомого фосфору й середньою забезпеченістю обмінного калію. 

Під час закладання досліду вміст гумусу  у шарі ґрунту 0–20 см був на рівні 

2,08–2,12 %, що, згідно з ДСТУ 7987:2015, є в проміжку між низьким і середнім 

вмістом.  

Незалежно від досліджуваних факторів та їх параметрів у орному шарі з 

роками, спостерігалось збільшення вмісту гумусу на 0,09–0,25 % при НІР05 

0,14 %. Найсуттєвіше зростання кількості гумусу в ґрунті спостерігалось на 

злаковому травостої та лядвенце-злаковому. При внесенні N60Р60К60 на 

злаковому травостої збільшення вмісту гумусу у ґрунті було не істотним, що 

зумовлено більшою мінералізацією гумусу ніж на безазотних фонах. За чотири 

роки досліджень кислотність ґрунту зменшилась, а pH сольовий зріс на 0,13–

0,26 при НІР0,5 0,22 (додаток Е.1 ).  
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Незалежно від джерела надходження азоту (симбіотичного азоту 

багаторічних бобових трав чи мінерального), спостерігалося суттєве збільшення 

в орному шарі на всіх досліджуваних травостоях вміст лужногідролізного азоту. 

Завдяки дії симбіотичного азоту бобових за чотири роки його кількість під 

бобово-злаковими травостоями зросла на 9,1–12,0 мг/кг сухого ґрунту (рис. 6.1). 

Дещо більшими ці показники були у ґрунті під бобово-злаковими травостоями, де 

краще утримувались у травостої бобові компоненти, зокрема лядвенець рогатий 

та козлятник східний.    

На злаковому травостої за внесення N60Р60К60 вміст лужногідролізованого 

азоту збільшився на 5,9 мг/кг сухого ґрунту при НІР05 2,3 мг/кг. У варіантах без 

внесення азоту зростання кількості цього елементу було несуттєвим. 2018 р. 

порівнянно з 2015 роком тенденційно спостерігалось (на 1,0–1,3 мг/кг) 

збільшення вмісту в 0–20 см шарі ґрунту рухомого фосфору на фонах із його 

внесенням  (варіанти Р60К60 на бобово-злакових травостоях і Р60К60 та N60Р60К60 

на злаковому травостої). Це засвідчує, що фосфор у дозі Р60 повністю не 

засвоюється рослинами й частина його накопичується в ґрунті про запас. 

Водночас у варіантах без добрив на всіх травостоях відбувалось зменшення 

вмісту в ґрунті Р2О5. На бобово-злакових травостоях через більші виноси з 

урожаєм зменшення було суттєвим, а на злаковому – не суттєвим. 

Під впливом добрив і складу травостою змінювався в орному шарі й вміст 

у ґрунті обмінного калію. За чотири роки на всіх травостоях і на удобренних 

варіантах, у тому числі і з внесенням калію відбулось його зменшення. Слід 

відмітити, що зменшення вмісту калію у варіанті без добрив було суттєвим на 

фонах із його внесенням (варіанти Р60К60 на бобово-злакових травостоях і Р60К60 

та N60Р60К60 на злаковому травостої) не суттєвим. В останньому випадку це 

зумовлено значно більшими обсягами винесення калію з урожаєм ніж його 

надходження з добривами. Відомо, що азотні добрива в оптимальних дозах 

підвищують мікробіологічну (целюлазну) активність ґрунту, що призводить до 

посилення мінералізації органічної речовини та збільшення вмісту доступного 

для рослин ґрунтового азоту. 
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Рис. 6.1.Зміна агрохімічних показників ґрунту під бобово-злаковими травостоями, мг/кг (дослід 1), (2015–2018 рр.) 
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Є відомості про швидші темпи розкладу дернини бобових трав, ніж у 

злаків, у зв’язку із сприятливішим співвідношенням вуглецю до азоту. Проте є й 

протилежні дані, згідно з якими під впливом азотних добрив целюлозна 

активність ґрунту під бобово-злаковими травостоями суттєво не змінювалася 

[23].  

Під дією щорічного внесення на злаковий травостій N60 (у порівнянні з 

фоном Р60К60) мікробіологічна (целюлозна) активність, яка виражена ступенем 

розкладання целюлози місячної витримки в шарі ґрунту 0–20 см протягом 

періоду дослідження зросла на 5 % (табл. 6.14).  

За використання різних видів багаторічних бобових трав як дешевого 

джерела симбіотичного азоту й біологічного фактора інтенсифікації луківництва 

в складі бобово-злакових ценозів мікробіологічна активність ґрунту також 

збільшувалась. На фонах внесення без добрив та Р60К60 целюлозна активність 

ґрунту в середньому зросла від 11 до 13–16 %. Це менше прогнозованого 

збільшення целюлозної активності відповідно до обсягів нагромадження 

симбіотичного азоту, які були в три і більше разів більшими від дози азоту N60 

на злаковому травостої. 

Це, очевидно, обумовлено тим, що в ґрунті під бобово-злаковими 

ценозами азот, який синтезується на коренях бобових, знаходиться у зв’язаній 

органічною (кореневою) біомасою формі і значні обсяги його виносяться з 

урожаєм. Серед бобово-злакових травостоїв найменшою целюлозною 

активністю характеризувався ґрунт під люцерно-злаковим травостоєм, що 

зумовлено меншим нагромадженням під нею симбіотичного азоту. Слід 

відзначити, що під конюшино-злаковим, травостоєм целюлозна активність 

найбільшою була в перші три роки життя й користування травостоєм з 

абсолютно найбільшими показниками на другому році. На четвертому році вона 

була меншою, що зумовлено зниженням дії симбіотичного азоту через 

випадання бобового компонента. Приблизно на одному рівні в усі роки 

целюлазна активність була під лядвенце– і коздятнико–злаковому травостоях, 
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що спричинено стабільним вмістом бобового компонента в урожаї та відповідно 

нагромадженням симбіотичного азоту за роками. 

Таблиця 6.14 

Целюлазна активність ґрунту під бобово-злаковими травостоями,  

шар ґрунту 0–20 см, (дослід 1), %  

Травосуміш  Удобрення 
Роки користування 

Середнє 
2015 2016 2017 2018 

Конюшина лучна + 

злаки  (костриця 

червона  + стоколос 

безостий + 

пажитниця 

багаторічна)  

без добрив 

(контроль) 
15 18 15 13 15 

Р60К60 15 18 16 13 16 

Люцерна посівна + 

злаки  

без добрив 

(контроль) 
13 14 14 12 13 

Р60К60 13 13 14 13 13 

Лядвенець рогатий 

+ злаки 

без добрив 

(контроль) 
15 16 15 16 16 

Р60К60 16 15 16 16 16 

Козлятник східний 

+ злаки 

без добрив 

(контроль) 
13 14 15 14 14 

Р60К60 14 13 15 14 14 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
10 10 12 11 11 

Р60К60 11 11 11 11 11 

N60Р60К60 16 17 16 16 16 

НІР0,5, % 1 1 1 1 1 

Примітка* – Ступінь розкладання целюлози місячної витримки, %. 
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Трирічні результати досліджень (з 2011 по 2013 рр.) змін агрохімічних 

показників ґрунту за вмістом гумусу, кислотністю, рухомих форм азоту, 

фосфору й калію під одновидовими посівами бобових трав на дерново-

підзолистому ґрунті наведено в додатку Е.2. У цьому досліді суттєве збільшення 

вмісту гумусу в сухому ґрунті на 0,16–0,17 % при НІР0,5 відбулось лише на 

стоколосовому травостої без внесення азоту добрив, де були послаблені процеси 

мінералізації. 

За рахунок дії симбіотичного азоту під бобовими травостоями на фонах  

удобрення без азоту, а також на злаковому травостої на варіанті N60Р60К60 за 

рахунок посилення процесів мінералізації спостерігалось не істотне збільшення 

вмісту гумусу (на 0,04–0,11 % при НІР05 0,14 %). Протягом трьох років 

досліджень кислотність ґрунту на всіх варіантах досліду pH сольовий 

збільшився на 0,09–0,17 при НІР0,5 0,22.  

Завдяки дії симбіотичного азоту бобових вміст лужногідролізованого азоту 

під травами зріс на 8,4–17,7 мг/кг ґрунту (рис. 6.2).  Помітно більшими ці 

показники були в дерново-підзолистому ґрунті під бобовими травами, де краще 

утримувались у травостої висіяні культури, зокрема конюшина лучна, конюшина 

гібридна й лядвенець рогатий, а меншими – під люцерною посівною, яка через 

несприятливі екологічні умови, зокрема через високу кислотність найгірше 

розвивалась і, відповідно, утримувалась у травостої.    

Злаковий травостій на фоні внесення N60Р60К60 за три роки також 

характеризується незначним але суттєвим збільшення вмісту 

лужногідролізованого азоту (на 3,2 мг/кг ґрунту при НІР0,5 3,1 мг/кг). На 

стоколосовому травостої у варіантах без внесення азоту (варіанти без добрив та 

з внесенням Р60К60) збільшення вмісту було неістотним. 2013 році порівняно з 

2011 роком спостерігалося (на 0,9–2,0 мг/кг) збільшення вмісту в шарі ґрунту 0–

20 см рухомого фосфору (на варіанті Р60К60) на бобових травах і Р60К60 та 

N60Р60К60 на стоколосовому травостої. 
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Рис. 6.2. Зміна показників родючості ґрунту під одновидовими 

посівами бобових трав (дослід 2) 

Це свідчить про те, що фосфор у дозі Р60 повністю не засвоюється 

рослинами, а частина його накопичується в ґрунті про запас. Водночас у 

варіантах без добрив на всіх посівах багаторічних трав відбулося несуттєве 

зменшення вмісту в ґрунті Р2О5.  

Результати досліджень з визначення целюлазної активності ґрунту під 

багаторічними бобовими травами в орному шарі ґрунту показали, що під дією 

щорічного внесення на стоколосовий злаковий травостій азотних добрив  дозою 

N60 мікробіологічна активність грунту, яка виражена ступенем розкладання 

целюлози місячної витримки в 0–20 см шарі ґрунту зросла на 2 % (табл. 6.15). 

Під різними видами багаторічних бобових трав як дешевого джерела 

симбіотичного азоту мікробіологічна активність ґрунту також зросла.  



304 

Таблиця 6.15 

Целюлозна активність ґрунту під багаторічними бобовими травами в 

шарі ґрунту 0-20 см  

Види трав  Удобрення 
Роки користування 

Середнє 
2011 2012 2013 

Конюшина 

лучна 

без добрив 

(контроль) 
18 17 14 16 

Р60К60 18 16 14 16 

Люцерна 

посівна 

без добрив 

(контроль) 
15 14 13 14 

Р60К60 14 15 14 14 

Конюшина 

гібридна 

без добрив 

(контроль) 
18 15 14 16 

Р60К60 18 16 14 16 

Лядвенець 

рогатий 

без добрив 

(контроль) 
17 18 17 17 

Р60К60 17 18 17 17 

Стоколос 

безостий 

без добрив 

(контроль) 
10 11 11 11 

Р60К60 12 11 12 12 

N60Р60К60 14 15 14 14 

НІР0,5 2 1 1 1 

 

На фонах без добрив і Р60К60 целюлазна активність ґрунту в середньому за 

три роки збільшилась на 3–5 %. Це зумовлено, очевидно, тим, що в ґрунті під 

бобовими травами азот, який синтезується бульбочковими бактеріями на 

коренях бобових, знаходиться у зв’язаній органічною (кореневою) біомасою 

формі й значні обсяги його виносяться з урожаєм. Серед багаторічних бобових 

трав найнижчою целюлазною активністю характеризувався ґрунт під люцерною 

посівною, що зумовлено найменшим нагромадженням під нею симбіотичного 
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азоту. Аналогічна закономірність щодо зміни целюлазної активності ґрунту під 

дією досліджуваних факторів за усередненими даними спостерігалася й за 

роками досліджень. Слід відзначити, що у ґрунті під люцерною посівною в усі 

роки вона була найменшою через несприятливі умови. У ґрунті під конюшиною 

лучною та конюшиною гібридною целюлазна активність мала найвищі 

показники в першому році користування, а найменшою – у третьому, 

порівнявшись з даними з люцерною посівною. Приблизно на одному рівні в усі 

три роки досліджень целюлазна активність виявлена у ґрунті під лядвенцем 

рогатим, що спричинено стабільним вмістом бобового компонента в урожаї та 

нагромадженням симбіотичного азоту за роками. 

Зміна показників фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту під  

різними видами багаторічних злакових трав у 0–20 см шарі ґрунту наведено в 

додатку Е.3. Ці дослідження ще раз підтверджують, що й за три роки під 

злаковими травами спостерігається збільшення вмісту в ґрунті гумусу. Однак це 

відбувається переважно на різних фонах удобрення. На безазотних фонах це 

відбувається дещо швидшими темпами порівнянно з додатковим внесенням 

азоту добрив. На безазотних фонах (варіанти без добрив та за внесення Р60К60) 

вміст гумусу в сухому ґрунті збільшився істотно, а саме на 0,15–0,24 % при 

НІР0,5 0,13 % (рис. 6.3). За додаткового внесення на злаковий травостій 

незалежно від виду N90  на фоні Р60К60 темпи гуміфікації ґрунту зменшуються. У 

цьому разі за три роки збільшення гумусу було переважно не суттєвим 0,06–

0,13 %. За три роки незалежно від варіантів удобрення і виду злакових трав 

відбулось зменшення кислотності 0–20 см шару ґрунту. Вміст рНсол. збільшився 

на 0,14–0,22 при НІР0,5 0,21. Вміст азоту за три роки в орному шарі ґрунту зріс 

під різними видами злакових трав за додаткового внесення N90  до фону Р60К60. 

Однак суттєвим (на 3,0–3,1 мг/кг ґрунту при НІР05 2,6 мг/кг) це збільшення було 

під одновидовими посівами грястиці збірної та тимофіївки лучної. У варіанті без 

внесення добрив прослідковувалася тенденція до його зменшення, а у варіантах 

із внесенням фосфору (фон з внесенням Р60К60 і N90Р60К60) – тенденція до його 

збільшення. 
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Рис. 6.3. Зміна показників родючості ґрунту під багаторічними злаковими травами в 0–20 см шарі ґрунту, 

(дослід 4) 
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Зростання на 1,8–2,1 мг/кг вмісту рухомого калію за три роки досліджень 

під посівами злакових трав відбулось лише на фоні щорічного внесення Р60К60. 

Суттєве зменшення (на 6,3–7,1 мг/кг при НІР05 4,9 мг/кг) кількість рухомого 

калію в ґрунті спостерігалося лише варіанті без внесення добрив. Тенденція до 

зниження рухомого калію в ґрунті за три роки була й на фоні внесення N90Р60К60, 

що зумовлено значними обсягами винесення калію з урожаєм, які переважають  

кількість його з внесення з добривами. Зміна показників фізико-хімічних і 

агрохімічних властивостей ґрунту під злаковим травостоєм залежно від доз і 

співвідношень N, Р, К у 0–20 см шарі дерново-підзолистого кислого ґрунту за 

період з 2017–2019 рр.  наведено в додаткуЕ.4.  

За три роки відбулося зростання вмісту в ґрунті гумусу на 0,03–0,18 % при 

НІР05 0,14 % (рис. 6.4). Однак у варіантах без внесення азоту відбулося незначне 

збільшення гумусу. Водночас у варіанта внесення азоту в дозах N75 та N150 

спостерігалася тільки тенденція до зростання вмісту гумусу, що зумовлено 

збільшенням в цьому випадку мінералізації органічної речовини ґрунту. 

За три роки відбулися також несуттєві зміни pHсол. ґрунту, який значною 

мірою коливався під дією азотних добрив. У варіантах без внесення азоту 

спостерігалась тенденція до зменшення кислотності, а у варіантах із внесенням 

азотних добрив в дозах  N75 або N150 – тенденція до збільшення. У варіантах без 

внесення азоту зафіксовано зменшення вмісту рухомого азоту в ґрунті на 0,3–

0,8 %. Водночас внесення його в дозах N75 або N150 сприяло збільшенню азоту на 

3,1–4,2 % при НІР0,5 2,7 %. За щорічного внесення фосфорно-калійних доюрив в 

дозах  P60 та К90 окремо або в поєднанні один з одним у варіантах без внесення 

азоту відбулося зростання вмісту в ґрунті рухомого фосфору на 4,6–9,5 мг/кг при 

НІР0,5–4,2 мг/кг грунту. У варіантах без внесення калійних добрив було суттєве 

зменшення вмісту в ґрунті калію, що зумовлено значними його виносами з 

урожаєм. Встановлено, що на визначення целюлозної активності ґрунту під 

злаковим травостоєм насамперед впливало щорічне внесення азоту добрив (табл. 

6.16). 
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Рис. 6.4. Зміна показників родючості ґрунту під злаковим травостоєм 

залежно від доз добрив в орному шарі ґрунту (дослід 6), (2017–2019 рр.). 

 

Таблиця 6.16 

Целюлазна активність ґрунту під злаковим травостоєм, % 

Удобрення 
Роки користування 

Середнє 
2017 2018 2019 

Без добрив 

(контроль) 
10 11 11 11 

P60 11 11 12 11 

K90 11 12 12 12 

P60K90 11 12 12 12 

N75 14 15 15 15 

N75P60K90 14 15 15 15 

N150 16 17 17 17 

N150P 60K90 17 18 18 18 

НІР0,5 2 1 2 2 
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Під дією щорічного внесення на цей злаковий травостій N75 окремо або в 

поєднанні з P60K90 в середньому за три роки досліджень целюлазна активність 

ґрунту, виражена ступенем розкладання целюлози місячної витримки 

збільшилась на 4–5 %, а за внесення N150 – 6 %. Аналогічна закономірність щодо 

зміни целюлазної активності ґрунту під дією азоту мінеральних добрив 

простежувалась й за роками досліджень. 

 

6.3 Баланс основних поживних елементів за вирощування різнотипних 

лучних травостоїв  

Під дією використання травостою на природних та сіяних кормових 

угіддях без внесення добрив знижується їх урожайність, що зумовлено  

зменшення вмісту рухомих поживних речовин внаслідок винесення їх з урожаєм 

[63, 64, 65].  

Важливим показником, який дає можливість оцінити погіршення, 

збереження чи поліпшення родючості ґрунту, є баланс поживних речовин, що 

складається з прихідної та витратної частини. [23, 66, 67, 68].  

Вирішення завдання поповнення нестачі білку кормів та покращення 

балансу елементів живлення ґрунту можливо як шляхом розширення площ під 

бобово-злакові травостої, так і уведенням у виробництво перспективних видів, 

сортів бобових трав із використанням штамів бульбочкових бактерій. Слід 

зазначити, що сьогодні внесок біологічної азотфіксації на підвищення 

продуктивності агрофітоценозів за даними ФАО, приблизно вдвічі переважає 

віддачу мінеральних азотних добрив [69]. 

Дослідження балансу поживних речовин є однією з основних проблем 

агрохімії. Це пов'язано з необхідністю систематичного підвищення ефективної 

родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і якості 

отриманої продукції. Баланс поживних речовин допомагає встановити їх винос 

із ґрунту врожаєм і надходження в ґрунт із різних джерел. Якщо витрати 

поживних речовин внаслідок виносу з урожаєм не компенсуються внесенням 

добрив, то відбувається поступове виснаження ґрунту та зниження врожаю [7].  
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Баланс поживних речовин у землеробстві є одним із основних методів 

контролю за їхнім кругообігом і підставою для розробки заходів планування 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції без втрат родючості 

ґрунту. У працях основоположника агрохімії Д. М. Прянішнікова 

підкреслюється, що для одержання стабільних урожаїв сільськогосподарських 

культур у сівозмінах без втрат родючості ґрунту необхідно застосовувати 

систему удобрення, яка б забезпечувала відшкодування (компенсацію) виносу з 

врожаями азоту й калію не нижче 70–80 %, а фосфору – 100–110 %. [70]. 

Відомо, що за удобрення бобово-злакових травостоїв необхідно 

враховувати в прихідній частині балансу як мінеральний азот добрив, так і 

симбіотичний азот бобових трав [71, 72, 73]. Винесення поживних елементів з 

урожаєм залежить від рівня продуктивності угіддя. За умов високої 

продуктивності лучного травостою показники винесення з урожаєм  може сягати 

224–312 кг/га азоту, 69–92 кг/га фосфору, 194–403 кг/га калію, 52–88 кг/га 

кальцію і 25–52 кг/га магнію [74], а на  неудобрених – 38 кг/га, 5 і 31 кг/га, [75, 

76].  

Однак трави використовують для свого росту не всі внесені поживні 

речовини, а лише їх частину через різні  трати, які можуть сягати 20–30 %  азоту 

[77, 78. 79]. Встановлено, що луківництво України характеризується 

гостродефіцитним балансом щодо калію і азоту. Винесення їх з урожаєм трав  

перевищує в 2–3 рази надходження, а за умов інтенсивних технологій – у 4–5 

разів і більше [63, 28].  

Відомо, що розрахунок балансу елементів живлення необхідний для більш 

обґрунтованого прогнозування потреби рослин в елементах мінерального 

живлення, ефективного їх використання. Удобрення культур необхідно 

здійснювати таким чином, щоб унеможливити від’ємний баланс елементів 

живлення, не погіршувати родючість ґрунту й не завдавати шкоди довкіллю 

надмірною кількістю добрив.  

Коефіцієнти використання поживних речовин добрив залежать як від 

форми добрив, так і від співвідношення між елементами живлення рослин та 
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механічного складу ґрунту, ботанічного складу травостою, вологості ґрунту та 

способу підживлення й можуть становити польовими культурами 70 % азоту, 

20–30 % фосфору, 55–60 % калію [80]. Водночас на сіножатях і пасовищах 

різного ботанічного складу, на різних типах лучних угідь з різними ґрунтами 

азот і калій із добрив використовується в межах від 33 до 100 % і фосфор – від 

13 до 58 %, а з ґрунту  – 9–50 %, 11–36 % і 3–25 % [15, 31]. Кількість азоту, що 

надходить у ґрунт з атмосферними опадами, у зоні Лісостепу становить 8–

8,5 кг/га, а кількість азоту, фіксованого вільноживучими мікроорганізмами, 

складає не менше 5–15 кг/га [81]. 

У процесі вивчення систем удобрення багаторічних кормових травостоїв 

важливо знати баланс основних елементів мінерального живлення рослин, хоча 

б в системі “рослина-добриво” з урахуванням  надходження їх із добривами, а 

також з біологічних джерел та витрат, що виносяться з урожаєм. Аналіз наших 

досліджень щодо балансу азоту в системі «рослина – добриво» за вирощування 

бобово-злакових травостоїв із різними бобовими та злаковими компонентами 

порівнянно з злаковим травостоєм виявив, що баланс азоту на всіх бобово-

злакових травостоях незалежно від фону удобрення був позитивним і коливався 

в межах від 7 до 34 кг/га (табл. 6.17). 

Найменшим позитивний баланс був на люцерно-злаковому травостої, що 

зумовлено найнижчим нагромадженням симбіотичного азоту. На відміну від 

бобово-злакових, на всіх злакових травостоях незалежно від фону удобрення 

баланс азоту був від’ємним із показниками від (-16) до (-24) кг/га. 

Незалежно від фону добрив на бобово-злакових травостоях надходження 

азоту було в основному за рахунок симбіотичного азоту з часткою 74–84 %. 

Решта припадала на інші джерела надходження азоту, куди входили азот 

діяльності  асоціативних ґрунтових мікроорганізмів, атмосферних опадів тощо. 

Одним із факторів у визначенні доз добрив шляхом балансово-

розрахункового методу є винесення основних поживних речовин із урожаєм, що 

є показником витратної частини балансу. У злакових травостоях на безазотних 

фонах винесено азоту з урожаєм на рівні 56–62 кг/га.   
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Таблиця 6.17 

Баланс азоту за вирощування бобово-злакових травостоїв на різних фонах 

удобрення (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр., кг/га 

Травосуміш  Удобрення 

Надходження 

В
и

н
ес

ен
о

 з
 

у
р
о

ж
ає

м
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ал

ан
с 

±
 

д
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и
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а 
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м

б
іо
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ч
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й
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т 
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ш

і 
д

ж
ер

ел
а 

р
аз

о
м

 

Конюшина лучна + 
злаки  (костриця 
червона + стоколос 
безостий + 
пажитниця 
багаторічна)  

без добрив (контроль) – 180 38 218 187 31 

Р60К60 – 180 38 218 192 26 

Р90К90 – 180 38 218 195 23 

Люцерна посівна + 
злаки  

без добрив (контроль) – 110 38 148 129 19 
Р60К60 – 112 38 150 134 16 
Р90К90 – 112 38 150 136 14 

Лядвенець рогатий 
+ злаки 

без добрив (контроль) – 180 38 218 189 29 

Р60К60 – 186 38 224 192 32 

Р90К90 – 186 38 224 195 29 
Козлятник східний 
+ злаки 

без добрив (контроль) – 178 38 216 187 29 
Р60К60 – 171 38 209 187 22 
Р90К90 – 171 38 209 190 19 

Злаки 
без добрив (контроль) – – 38 38 56 -18 

Р60К60 – – 38 38 58 -20 
N60Р60К60 60 – 38 98 114 -16 

Конюшина лучна + 
злаки (стоколос  
прибережний, + 
костриця  східна +  
пирій середній)  

без добрив (контроль) – 175 38 213 187 26 

Р60К60 – 175 38 213 190 16 

Р90К90 – 175 38 213 197 16 

Люцерна посівна 
  +  злаки  

без добрив (контроль) – 128 38 166 152 14 

Р60К60 – 129 38 167 155 12 

Р90К90 – 129 38 167 160 7 

Лядвенець рогатий 
+ злаки 

без добрив (контроль) – 210 38 248 214 34 
Р60К60 – 217 38 255 221 34 
Р90К90 – 217 38 255 224 31 

Козлятник східний 
+ злаки 

без добрив (контроль) – 200 38 238 214 24 
Р60К60 – 198 38 236 218 18 
Р90К90 – 198 38 236 221 15 

Злаки 
без добрив (контроль) – – 38 38 61 -23 

Р60К60 – – 38 38 62 -24 
N60Р60К60 60 – 38 98 120 -22 
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При внесенні азотних добрив у дозі N60 винесення їх на злаковому 

травостої збільшилося на 58–59 кг/га. На бобово-злакових травостоях 

порівнянно зі злаковими винесення азоту на безазотних фонах збільшилося до 

129–224 кг/га.  

Баланс Р2О5 та К2О в системі «рослина – добриво» за вирощування 

бобово-злакових і злакових травостоїв на різних фонах удобрення наведена в 

таблиці 6.18. Встановлено, що баланс фосфору за різних варіантів з удобренням 

був позитивним з показниками 22–65 кг/га, що зумовлено надто малими 

параметрами винесення фосфору з урожаєм (13–38 кг/га). 

Найбільший приріст по балансу фосфору спостерігався у варіантах з 

удобренням Р90. Від’ємним баланс фосфору на всіх травостоях був на фоні без 

внесення добрив із показниками (-13) – (-35) кг/га. Дефіцит фосфору 

спостерігався на бобово-злакових травостоях більше, ніж на злакових. На 

відміну від фосфору щодо калію баланс на всіх травостоях був від’ємним з 

показниками (-31) – (-205) кг/га, що обумовлено надто великими параметрами 

винесення його з урожаєм (85–223 кг/га). Найбільшим дефіцит калію на всіх 

травостоях  був у варіанті без внесення добрив, а найменшим – у варіантах де  у 

складі добрив було присутнє внесення К90. 

Найвищим він був у лядвенце-злакових травостоях, де злаковий 

компонент представлено стоколосом прибережним, кострицею східною, пирієм 

середнім, а найнижчим – на злаковому травостої, що складався з костриці 

червоної,  стоколосу безостого, пажитниці багаторічної з внесенням Р60К60. 

Аналіз балансу азоту в системі «рослина – добриво» за три роки  

вирощування різних видів багаторічних бобових трав в одновидових посівах на 

різних безазотних фонах удобрення засвідчив, що він був в усіх варіантах 

позитивним із показниками 22–48 кг/га (табл. 6.19). 

Серед багаторічних бобових трав найбільший приріст у балансі азоту була 

конюшина лучна, а найменший –  люцерна посівна. Незалежно від фону добрив 

на посівах багаторічних бобових трав надходження азоту відбувається зазвичай 

за рахунок симбіотичного азоту з часткою 75–82 %. 
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Таблиця 6.18 

Баланс Р2О5 та К2О за вирощування бобово-злакових травостоїв на різних 

фонах удобрення (дослід 1), середнє за 2015–2018 рр., кг/га  

Травосуміш  

 
Удобрення 

Р2О5 К2О 

н
ад

ій
ш

л
о
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и

н
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ен
о
 з
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о
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м
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ал
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±
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о
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и

н
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ен
о
 з

  
  
  
  
  

у
р
о

ж
ає

м
  

 

б
ал

ан
с 

±
 

Конюшина лучна + 

злаки  (костриця 

червона + стоколос 

безостий + пажитниця 

багаторічна)  

без добрив (контроль) – 30 -30 – 166 -166 

Р60К60 60 32 28 60 175 -115 

Р90К90 90 34 56 90 179 -89 

Люцерна посівна + 

злаки  

без добрив (контроль) – 22 -22 – 126 -126 

Р60К60 60 23 37 60 128 -68 

Р90К90 90 25 65 90 135 -45 

Лядвенець рогатий + 

злаки 

без добрив (контроль) – 31 -31 – 186 -186 

Р60К60 60 33 27 60 192 -132 

Р90К90 90 34 56 90 198 -108 

Козлятник східний + 

злаки 

без добрив (контроль) – 30 -30 – 163 -163 

Р60К60 60 31 29 60 167 -107 

Р90К90 90 32 58 90 172 -82 

Злаки 

без добрив(контроль) – 13 -13 – 85 -85 

Р60К60 60 14 46 60 91 -31 

N60Р60К60 90 20 70 90 139 -49 

Конюшина лучна + 

злаки (стоколос 

прибережний + 

костриця  східна + 

пирій середній 

без добрив (контроль) – 29 -29 – 163 -163 

Р60К60 60 31 29 60 171 -111 

Р90К90 90 33 57 90 178 -88 

Люцерна посівна + 

злаки  

без добрив (контроль) – 25 -25 – 146 -146 

Р60К60 60 27 33 60 152 -92 

Р90К90 90 28 62 90 157 -67 

Лядвенець рогатий + 

злаки 

без добрив (контроль) – 35 -35 – 205 -205 

Р60К60 60 37 23 60 217 -157 

Р90К90 90 38 22 90 223 -133 

Козлятник східний + 

злаки 

без добрив (контроль) – 33 -33 – 185 -185 

Р60К60 60 35 25 60 194 -134 

Р90К90 90 36 54 90 199 -109 

Злаки 

без добрив (контроль) – 13 -13 – 91 -91 

Р60К60 60 14 46 60 98 -38 

N60Р60К60 60 21 39 60 146 -86 
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Таблиця 6.19 

Баланс азоту за вирощування багаторічних бобових трав на різних фонах 

удобрення (дослід 2), середнє за 2011–2013 рр., кг/га 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Надходження 

В
и

н
ес
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о

 з
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о
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м
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м
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іо
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т 
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ш

і 
д

ж
ер

ел
а 

р
аз

о
м

 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
– 172 38 210 162 48 

 Р60К60 – 169 38 207 165 42 

Р90К90 – 169 38 207 171 36 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль) 
– 113 38 151 126 25 

Р60К60 – 115 38 153 131 22 

Р90К90 – 115 38 153 131 22 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 133 38 171 128 43 

Р60К60 – 134 38 172 134 38 

Р90К90 – 134 38 172 133 39 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
– 174 38 212 171 41 

Р60К60 – 170 38 208 173 35 

Р90К90 – 170 38 208 176 32 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
– – 38 38 62 -24 

Р60К60 – – 38 38 67 -29 

N60Р60К60 60 – 38 98 122 -24 

 

Витратна частина балансу азоту складалась з параметрів винесення азоту з 

урожаєм, які у різних варіантах нашого досліду коливалась в межах 38–

212 кг/га. Найменшим винесення азоту з урожаєм зафіксовано на стоколосовому 



316 

травостої. За умов внесення на цей травостій N60 винесення азоту збільшилося 

до 122 кг/га або на 84 кг/га. 

У бобових травах винесення азоту на безазотних фонах було найвищим з 

показниками 126–176 кг/га, і порівнянно зі стоколосом безостим – більшим на 

113–172  кг/га. 

Аналіз балансу Р2О5 за вирощування багаторічних бобових трав і 

стоколосу безостого в одновидових посівах показав, що на варіантах удобрення 

з його внесенням в середньому за 2011–2013 роки він був позитивним (22–

48 кг/га), що обумовлено невеликими виносами фосфору (12–25 кг/га) з урожаєм 

(табл. 6.20).  

Найвищий показник у балансі фосфору був на варіантах удобрення, де в 

складі добрив присутнє внесення Р90. Від’ємний баланс фосфору на всіх 

травостоях зустрічався на фоні без внесення добрив з показниками (-12) – (-24) 

кг/га. Більшим дефіцит фосфору спостерігався на одновидових посівах бобових 

трав, ніж на стоколосі безостому. 

На відміну від фосфору, баланс калію на всіх досліджуваних  травостоях 

був від’ємним з показниками (-40) – (-145) кг/га, що зумовлено надто великими 

параметрами винесення з урожаєм. Найбільший дефіцит калію на всіх 

травостоях спостерігався у варіанті без внесення добрив, а найменший – у 

варіантах, де в складі добрив присутнє внесення К90. Позитивний був 

зафіксований на найпродуктивнішрму одновидовому посіві лядвенцю рогатого у 

варіанті без добрив, а найнижчим – на злаковому травостої, який складався з 

костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної з внесенням 

Р60К60. 

За вирощування бобово-злакових травостоїв на різних фонах удобрення та 

в поєднанні із застосуванням штамів азотфіксувальних препаратів на темно-

сірих ґрунтах в середньому за 2009–2011 роки баланс азоту, позитивним з 

параметрами 5–39 кг/га (табл. 6.21). Винятком став злаковий травостій (стоколос 

безостий, пажитниця багатоквіткова, костриця червона), де спостерігався 

дефіцит азоту.  
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Таблиця 6.20 

Баланс Р2О5 і К2О за вирощування багаторічних бобових трав на різних 

фонах удобрення (дослід 2), середнє за 2011-2013 рр., кг/га 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Р2О5 К2О 

н
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и
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о
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н
ад
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ш
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о
 

в
и
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ен
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о
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м
 

б
ал

ан
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 ±
 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
– 22 

-22 
– 140 -140 

 Р60К60 60 23 37 60 146 -86 

Р90К90 90 24 66 90 151 -61 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль) 
– 17 -17 – 116 -116 

Р60К60 60 18 42 60 121 -61 

Р90К90 90 19 71 90 125 -35 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 18 -18 – 121 -121 

Р60К60 60     19 41 60 130 -70 

Р90К90 90 20 70 90 130 -40 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
– 23 -23 – 145 -145 

Р60К60 60 24 36 60 151 -91 

Р90К90 90 25 65 90 156 -66 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
– 12 -12 – 94 -94 

Р60К60 60 12 48 60 103 -43 

N60Р60К60 60 17 43 60 148 -88 

 

Помітно вищі показники позитивного балансу виявлені на люцерно-

злаковому травостої, ніж на конюшино-злаковому, крім варіанта з внесенням 

N30Р60К60, де показник був більшим на конюшино-злаковому травостої.  
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Таблиця 6.21 

Баланс азоту за вирощування бобово-злакових травостоїв на різних фонах 

удобрення (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр., кг/га  

Травосуміш  Удобрення 

Надходження 

В
и

н
ес

ен
о

 з
 

у
р
о

ж
ає

м
 

Б
ал

ан
с 

±
 

д
о
б

р
и

в
а 

си
м

б
іо

ти
ч

н
и

й
 

аз
о

т 

ін
ш

і 
д

ж
ер

ел
а 

р
аз

о
м

 

Конюшина 

лучна + злаки 

(стоколос 

безостий + 

пажитниця 

багатоквітко-

ва + костриця 

червона) 

без добрив 

(контроль) 
– 109 38 147 125 22 

N30Р60К60 30 111 38 179 144 35 

N30Р60К60 + 

штам 
30 111 38 179 152 27 

Р60К60 – 119 38 157 142 15 

Р60К60 + 

штам 
– 119 38 157 150 5 

Р90К120 – 119 38 157 149 8 

Р90К120 + 

штам 
– 119 38 157 157 0 

Люцерна 

посівна  + 

злаки 

без добрив 

(контроль) 
– 167 38 205 166 39 

N30Р60К60 30 141 38 209 181 28 

N30Р60К60  + 

штам 
30 141 38 209 189 20 

Р60К60 – 167 38 205 184 21 

Р60К60 + 

штам 
– 167 38 205 190 15 

Р90К120 – 167 38 205 189 16 

Р90К120+ 

штам 
– 167 38 205 192 13 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
– – 38 38 61 -23 

N30Р60К60 30 – 38 68 93 -25 
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Застосування штамів бульбочкових бактерій, незалежно від фону добрив, 

зменшувало позитивний баланс на обох бобово-злакових травостоях на 3–

12 кг/га. Знизився показник балансу при внесенні фосфорно-калійних добрив 

порівнянно з варіантом без добрив, що обумовлено збільшенням обсягів 

винесення азоту з урожаєм. Незалежно від фону добрив на бобово-злакових 

травостоях надходження азоту фіксувалося найбільшим за рахунок 

симбіотичного азоту, частка якого коливалась в межах 62–81 %. Відсоток 

добрив в прихідній частині балансу у варіантах з внесенням N30 на конюшино-

злаковому травостої становив 17 %, а на люцерно-злаковому – 14 %.  

На відміну від бобово-злакових, на злаковому травостої, незалежно від 

фону удобрення баланс азоту був від’ємним з однаковими показниками               

(-23 кг/га у варіанті без добрив і – -25 кг/га у варіанті з внесенням N30Р60К60), що 

зумовлено збільшенням винесення азоту з урожаєм у витратній частині балансу 

на величину дози азоту, внесену з добривами в прихідній частині. 

Аналіз результатів досліджень показав, що баланс фосфору на варіантах з 

удобренням був позитивним (36–65 кг/га), це зумовлено винесенням фосфору з 

урожаєм (12–26 кг/га) (табл. 6.22).  

Найбільший приріст в балансі фосфору спостерігався у варіантах 

удобрення, де в складі добрив присутнє внесення Р120. Від’ємний баланс 

фосфору на всіх травостоях виявлений на фоні без внесення добрив з 

показниками (-12) – (-18) кг/га. На відміну від фосфору, баланс калію на всіх 

травостоях був від’ємним із показниками (-35) – (-147) кг/га, що зумовлено 

надто великими параметрами винесення калію з урожаєм (95–176 кг/га). 

Найбільший дефіцит калію на всіх травостоях спостерігався на варіанті без 

внесення добрив (-95 на злаковому) і (-147 на люцерно-злаковому), а 

найменший – у варіантах, де в складі добрив присутнє внесення К90 (-30 та -

35 кг/га на конюшино-злаковому травостої і -54 та -56 кг/га на люцерно-

злаковому травостої).  

Значний дефіцит калію на люцерно-злаковому травостої, ніж на 

конюшино-злаковому. 
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Таблиця 6.22 

Баланс Р2О5 і К2О за вирощування бобово-злакових травостоїв на різних 

фонах удобрення (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр., кг/га  

Травосуміш  Удобрення 

Р2О5 К2О 

н
ад

ій
ш

л
о
 

в
и

н
ес

ен
о

 з
 

у
р
о

ж
ає

м
 

б
ал

ан
с 

±
 

н
ад

ій
ш

л
о
 

в
и

н
ес

ен
о

 з
 

у
р
о

ж
ає

м
 

б
ал

ан
с 

±
 

Конюшина 

лучна  + 

(злаки) 

стоколос 

безостий + 

пажитниця 

багаторічна + 

костриця 

червона  

без добрив 

(контроль) 
– 18 -18 – 122 -122 

N30Р60К60 60 21 39 60 136 -76 

N30Р60К60 + 

штам 
60 22 38 60 142 -82 

Р60К60 60 21 39 60 138 -78 

Р60К60 + 

штам 
60 22 38 60 143 -83 

Р90К120 90 22 58 120 150 -30 

Р90К120 + 

штам 
90 23 57 120 155 -35 

Люцерна 

посівна  + 

злаки 

без добрив 

(контроль 
– 21 -21 – 147 -147 

N30Р60К60 60 24 36 60 161 -101 

N30Р60К60  + 

штам 
60 23 37 60 163 -103 

Р60К60 60 24 36 60 165 -105 

Р60К60 + 

штам 
60 23 37 60 169 -109 

Р90К120 90 26 64 120 176 -56 

Р90К120+ 

штам 
90 25 65 120 174 -54 

Злаки 

без добрив 

(контроль 
– 12 -12 – 95 -95 

N30Р60К60 60 14 46 60 120 -60 
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Аналіз показників балансу азоту за вирощування різних видів 

багаторічних злакових трав залежно від добрив виявив, що він у всіх варіантах 

був від’ємним із дефіцитом (-3) – (-38) кг/га (табл. 6.23).  

Таблиця 6.23 

Баланс азоту за вирощування злакових (дослід 4), кг/га 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Надходження Вине-

сено з 

урожаєм 

Баланс 

± добрива 
інші     

джерела 
разом 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 59 -21 

 Р60К60 – 38 38 62 -24 

N90Р60К60 90 38 128 154 -26 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 59 -21 

Р60К60 – 38 38 62 -24 

N90Р60К60 90 38 128 157 -29 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 67 -29 

Р60К60 – 38 38 72 -34 

N90Р60К60 90 38 128 166 -38 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 61 -23 

Р60К60 – 38 38 64 -26 

N90Р60К60 90 38 128 150 -22 

Костриця 

червона, 18 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 53 -15 

Р60К60 – 38 38 58 -20 

N90Р60К60 90 38 128 126 2 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 58 -20 

Р60К60 – 38 38 61 -23 

N90Р60К60 90 38 128 147 -19 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 38 38 59 -21 

Р60К60 – 38 38 62 -24 

N90Р60К60 90 38 128 131 -3 
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Винятком стала костриця червона, за вирощування якої на фоні внесення 

N90Р60К60 баланс азоту був позитивним (2 кг/га), що зумовлено найнижчою її 

продуктивністю і, відповідно, найменшим винесенням азоту з урожаєм 

(126 кг/га). Незначний дефіцит (лише – 3 кг/га) на фоні внесення N90Р60К60 був у 

тимофіївки лучної, що також спричинено невеликим винесенням азоту з 

урожаєм (131 кг/га), порівняно з іншими видами злакових трав, у яких дефіцит 

азоту та винесення його з урожаєм на цьому фоні удобрення були більшими   

(-19) – (-38) кг/га. Вищі показники дефіциту балансу азоту на всіх фонах 

удобрення спостерігалися в пажитниці багаторічної. 

Встановлено, що на варіантах удобрення з внесенням фосфору (Р60К60 і 

N90Р60К60) в середньому за 2011–2013 роки баланс був позитивним із 

показниками 39–51 кг/га, що обумовлено незначними виносами фосфору (10–

21 кг/га) з урожаєм (табл. 6.24). Від’ємний баланс фосфору на всіх травостоях 

спостерігався на фоні без внесення добрив із дефіцитом (-8) – (-12) кг/га. 

Найменший дефіцит виявлено в костриці червоної, а найбільший у стоколосу 

безостого. 

На відміну від фосфору, баланс калію на всіх досліджуваних травостоях 

був від’ємним з дефіцитом (-25) – (-86) кг/га, що зумовлено надто великими  

параметрами винесення калію з урожаєм, які коливались у межах 68–146 кг/га. 

Найбільший дефіцит калію на всіх травостоях зафіксовано у варіанті без 

внесення добрив та на фоні застосування N90Р60К60 (-60 і -86 кг/га), а 

найменший – у варіанті удобрення з внесенням Р60К60 (-12 і -31 кг/га). Вищі 

показники винесення з урожаєм фосфору й калію були на фоні внесення 

N90Р60К60 з показниками відповідно 15–21 і 116–146 кг/га, що сппричинено 

суттєвим збільшенням продуктивності злакових трав від додаткового 

використання N90. За вирощування злакового травостою залежно від доз і 

співвідношень NPК добрив на дерново-підзолистих ґрунтах у середньому за 

2017–2019 рр. в більшості варіантів баланс був негативним із дефіцитом від -2 

до -38 кг/га (табл. 6.25). 
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Таблиця 6.24 

Баланс Р2О5 і К2О за вирощування багаторічних злакових трав залежно від 

добрив (дослід 4), середнє за 2011–2013 рр., кг/га 

Види трав та 

норми 

висіву 

насіння, 

кг/га 

Удобрення 

Р2О5 К2О 

н
ад

ій
ш

л
о
 

в
и

н
ес

ен
о

 з
 

у
р
о

ж
ає

м
 

б
ал

ан
с 

 ±
 

н
ад

ій
ш

л
о
 

в
и

н
ес

ен
о

 з
  

у
р
о

ж
ає

м
 

б
ал

ан
с 

±
 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 
– 11 

-11 
– 

74 -74 

 Р60К60 60 13 47 60 88 -22 

N90Р60К60 60 21 39 60 146 -86 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив 

(контроль) 
– 10 -10 – 75 -75 

Р60К60 60 11 49 60 81 -21 

N90Р60К60 60 19 39 60 138 -78 

Пажитниця  

багаторічна,    

26 

без добрив 

(контроль) 
– 11 -11 – 78 -78 

Р60К60 60 12 48 60 87 -27 

N90Р60К60 60 20 40 60 142 -82 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
– 12 -12 – 76 -76 

Р60К60 60 13 47 60 91 -31 

N90Р60К60 60 21 39 60 132 -72 

Костриця 

червона, 18 

без добрив 

(контроль) 
– 8 -8 – 67 -67 

Р60К60 60 9 51 60 72 -12 

N90Р60К60 60 15 45 60 116 -56 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 10 -10 – 76 -76 

Р60К60 60 11 49 60 86 -26 

N90Р60К60 60 17 43 60 134 -74 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
– 9 -9 – 68 -68 

Р60К60 60 10 50 60 85 -25 

N90Р60К60 60 15 45 60 120 -60 
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Таблиця 6.25 

Баланс азоту за вирощування злакового травостою залежно від доз і 

співвідношень NPК добрив (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр., кг/га 

Удобрення 

Надходження 
Винесено з 

урожаєм 

Баланс 

± добрива 
інші     

джерела 
разом 

Без добрив 

(контроль) 
– 38 38 43 -5 

P60 – 38 38 53 -15 

K90 – 38 38 53 -15 

P30K45 – 38 38 56 -18 

P60K90 – 38 38 64 -26 

N75 75 38 113 112 1 

N75P60 75 38 113 125 -2 

N75K90 75 38 113 128 -15 

N75P30K45 75 38 113 130 -17 

N75P60K90 75 38 113 144 -31 

N150 150 38 188 174 14 

N150P60 150 38 188 193 -5 

N150K90 150 38 188 200 -12 

N150P30K45 150 38 188 218 -30 

 N150P 60K90 150 38 188 226 -38 

 

Винятком стали варіанти з внесенням азоту, де спостерігався позитивний 

баланс: за внесення N75 1 кг/га, а N150 – 14 кг/га, що зумовлено меншим 

винесенням його з урожаєм порівнянно з внесенням азоту в поєднанні з 

фосфорно-калійними добривами. Незалежно від дози азоту найбільший його 

дефіцит виявлено у варіантах за поєднаного внесення фосфору і калію в дозах 

P60K90. У варіанті із P60K90 дефіцит азоту дорівнював -26 кг/га, N75P60K90 – -31, а 
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N150P 60K90 – -38 кг/га. За внесення лише P60, або K90, або P30K45 дефіцит азоту 

займав проміжне місце між варіантами контроль та з внесенням P60K90.  

Баланс Р2О5за вирощування злакового травостою з суміші трав показав, 

що на варіантах удобрення з фосфором був позитивним із показниками 2–

50 кг/га, що зумовлено невеликими виносами фосфору (10–31 кг/га) з урожаєм 

(табл. 6.26).   

Таблиця 6.26 

Баланс Р2О5 і К2О за вирощування злакового травостою залежно від 

доз і співвідношень NPК добрив (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр., кг/га 

Удобрення 

Р2О5 К2О 

надійшло 
винесено    

з урожаєм 

баланс     

± 
надійшло 

винесено        

з  урожаєм 

баланс         

± 

Без добрив 

(контроль) 
– 8 -8 – 61 -61 

P60 60 10 50 – 68 -68 

K90 – 10 -10 90 78 12 

P30K45 30 11 19 45 80 -35 

P60K90 60 12 48 90 91 -1 

N75 – 17 -17 – 120 -120 

N75P60 60 20 40 – 127 -127 

N75K90 – 19 -19 90 140 -50 

N75P30K45 30 21 9 45 140 -95 

N75P60K90 60 23 37 90 155 -65 

N150 – 23 -23 – 155 -155 

N150P60 60 27      33 – 169 -169 

N150K90 – 26 -26 90 187 -97 

N150P30K45 30 28 2 45 188 -143 

 N150P 60K90 60 31 29 90 200 -110 
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Від’ємний баланс фосфору на досліджуваному злаковому травостої був у 

варіантах без внесення фосфору 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 надто значними параметрами винесення калію з урожаєм, які 

коливались у межах 61–200 кг/га. Винятком став варіант із K90, де баланс калію 

був позитивним (12 кг/га). Незначний (-1 кг) дефіцит калію виявлено у варіанті з 

P60K90. Найбільший дефіцит калію (-169 кг/га) був у варіанті з внесенням N150Р60.  

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

дефіцит цих елементів у балансі збільшувались із зростанням дози азоту. 

Незалежно від доз фосфору й калію найменшими ці показники зафіксовані на 

безазотному фоні, а найбільшими – на фоні внесення N150. 

За результатами досліджень встановлено: 

1. Сіяні злакові, бобові та бобово-злакові травостої в орному шарі на 

агрофонах без внесення азоту добрив нагромаджували 5,21–8,86 т/га сухої 

кореневої маси, у корінні 57–130 кг/га азоту, 12–20 фосфору та 50–90 кг/га калію 

з коефіцієнтом продуктивної дії коріння 0,49–1,02 та умовною протиерозійною 

стійкістю, вираженою часом за який моноліт ґрунту розмився (7,25–10,20 хв). 

2. Бобово-злакові, бобові багаторічні та злакові травостої за внесення 

помірних доз азоту більше накопичують сухої кореневої маси, а в корінні 

фосфору, калію і особливо азоту з вищим коефіцієнтом продуктивної дії коріння 

та протиерозійною стійкістю ґрунту.  

3. Багаторічні бобові трави в складі сіяних бобово-злакових травостоїв та в 

одновидових посівах нагромаджували 109–217 кг/га симбіотичного азоту, 

зокрема –46–73 % в надземній масі. На дерново-підзолистому ґрунті найбільше 

симбіотичного азоту накопичували лядвенце–злакові та лядвенцевий травостої, 
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а найменше – люцерно–злакові та люцерновий, на темно-сірому грунті більше їх 

акумулював люцерно–злаковий, ніж конюшино–злаковий травостої. 

4. Під лучними травостоями целюлазна активність шарі ґрунту 0–20 см 

місячної витримки становить 11–18 %. У злакових травостоях за внесення азоту 

та бобово-злакових і бобових за участі різних видів багаторічних трав порівняно 

з злаковим травостоєм, який не удобрено азотом на 3–7 % вона була більшою. 

5. З урожаєм бобово-злаковими, бобовими та злаковими лучними 

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

За внесення на злакові травостої азотних добрив та використання симбіотичного 

азоту багаторічних бобових трав в бобово-злакових та одновидових травостоях 

винесення з урожаєм зазначених поживних елементів збільшується.  

6. Баланс азоту у всіх бобово-злакових і бобових травостоях на безазотних 

фонах удобрення завдяки нагромадженню симбіотичного азоту позитивний із 

показником до 48 кг/га, а на злакових, окрім фонів із внесенням N75 та 

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, з найбільшим дефіцитом на бобово-злакових і бобових 

травостоях без внесення калію та фосфору, у варіантах з внесенням його з 

добривами позитивний (2–70 кг/га), за виключенням контролю, де він був 

від’ємним з дефіцитом (-8) – (-33) кг/га. 

Результати досліджень за розділом викладено в працях автора [20, 21, 22, 

34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПОЛІПШЕННЯ ЛУЧНИХ УГІДЬ З ПРИРОДНИМ ТРАВОСТОЄМ 

ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ 

 

7.1 Ефективність поверхневого поліпшення природного травостою 

лучних угідь заплави  

Кормові угіддя виконують значну природоохоронну стабілізуючу роль в 

агроландшафтах, захищаючи ґрунти від ерозії, а водні джерела від замулення та 

забруднення. Посилюється їхня роль у збереженні біорізноманіття зі створенням 

мережі заказників, заповідників, мисливських угідь [7].  

Для підвищення врожайності кормових угідь та забезпечення 

тваринництва високоякісними кормами широко проводять заходи поверхневого 

й докорінного поліпшення. Наукові дослідження та виробничий досвід 

показують, що за умов відносно невеликого вкладення матеріальних та 

фінансових ресурсів виробництва кормів на пасовищах та луках можна 

збільшити вдвічі. Покращення природних травостоїв шляхом внесення добрив 

дає можливість сформувати високопродуктивні, з поліпшеною якістю корму та 

тривалого використання агроценози [2, 3, 4, 5]. 

Важливим способом поліпшення природних кормових угідь є їх 

поверхневе покращення. Згідно з ДСТУ 8455:2015 [6], його проводять на 

природних кормових угіддях, якщо: у травостої збереглося більше 30 % цінних 

культурних або дикорослих видів бобових і злакових багаторічних трав; у складі 

травостою міститься менше ніж 20 % стійких злісних бур’янів та малоцінних 

видів рослин; у складі травостою міститься менше 5 % шкідливих рослин та 

менше, ніж 3 % отруйних рослин; угіддя вкриті сумарно чагарниками, 

дрібноліссям і пеньками, купинами, камінням менше,я к на 20 % загальної 

площі; не можна проводити докорінне поліпшення через загрозу водної або 

вітрової ерозії ґрунтів (схили балок, гірські луки, прируслова частина заплави 

великих річок тощо). 
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Серед заходів поверхневого поліпшення природного чи сіяного лучного 

травостою, які кардинально можуть вплинути на його видовий склад та 

продуктивність є удобрення та підсівання трав.  

Добрива – один з дієвих засобів збільшення продуктивності лучних трав 

на сіножатях і пасовищах, а також підвищення рентабельності витрат на 

меліорацію й інші заходи. Їх можна застосовувати на всіх типах лучних угідь. 

Однак, вони ефективніші, як відзначають П. С. Макаренко [7], Т. А. Работнов 

[8], А. В.  Боговін, В. Г.  Кургак [9], на достатньо зволожених угіддях (заплавні 

та низинні луки, нормальні суходоли й зрошувані ділянки лукопасовищних 

угідь), де переважають цінні лучні трави з групи мезофітів. Регулярне 

застосування добрив в оптимальних дозах і співвідношеннях, які відповідають 

характеру травостою та ґрунтовим особливостям, створює надійні умови для 

збереження високої продуктивності лучних угідь протягом тривалого періоду 

(70 років) [10]. Добрива сприяють зростанню частки цінних у кормовому плані 

видів у природних травостоях [11] та поліпшують хімічний склад корму, 

збільшуючи за внесення азотних добрив вміст білка, нітратів та зменшуючи 

вміст цукру тощо [9, 12].   

Згідно з цими даними поряд із мінеральними на луках застосовують 

органічні добрива (гній зокрема безпідстилковий, мул із водойм, сапропелі, 

пташиний послід, торф, стічні води, зелену масу сидератів тощо), насамперед на 

бідних малогумусних ґрунтах, зокрема на тих, що вперше вводяться в 

експлуатацію за докорінного поліпшення лучних угідь.   

Реакція лучних рослин на внесення мінеральних добрив вища, ніж 

польових культур. Проте, ефективність удобрення лучного травостою значною 

мірою зумовлюється співвідношенням поживних елементів. На злакових 

травостоях найбільшу віддачу забезпечує повне мінеральне добриво, потім в 

спадному порядку азотно-калійне, азотно-фосфорне, азотне, калійно-фосфорне, 

калійне та фосфорне [9].  

Азотні добрива ефективніше діють на луках, краще забезпечених вологою 

(низинних і заплавних). Вищою реакцією на внесення фосфорних і калійних 



338 

добрив характеризуються бобові трави, які за умов регулярного удобрення 

довше зберігаються в травостоях [13, 14]. Азотні добрива на бобово-злакових 

травостоях, на відміну від злакових, малоефективні. При внесенні азотних 

добрив, як відомо, збільшується ріст злаків, водночас створюються умови 

калійного й фосфатного голодування для бобових і відбувається витіснення їх з 

травостою. За умови недостатнбої забезпеченості калієм випадають цінні види 

трав і поширюються види, які здатні засвоювати його з важкодоступних форм 

[15]. Недосиача фосфору призводить до збільшення росту кореневої маси й 

зменшення надземної маси лучних трав. Як правило, фосфорні й калійні добрива 

на луках малоефективні, але за наявності бобових, їх дія проявляється сильніше 

[16]. 

Зацікавленість підсівом трав на лучних угіддях виробничників і науковців 

в останні роки у зв’язку з появою нових технічних можливостей, а також із 

виникненням енергетичної й екологічної кризи в народному господарстві 

України помітно зросла. Теоретичне обґрунтування цього заходу було 

розроблено видатними вченими геоботаніками-луківниками Л. Г. Раменським 

[17] і Т. А. Работновим, а також С. П. Сміловим [19]. Зокрема, Т. А. Работнов 

[18] довів, що підсів злаків у непорушену лучну дернину не дає позитивних 

результатів в умовах недостатнього забезпечення ґрунту азотом. Сходи ж 

бобових, які забезпечені азотом унаслідок фіксації його бульбочковими 

бактеріями, приживаються краще. Більший позитивний ефект від підсіву 

бобових виявляється за умов достатнього забезпечення ґрунту рухомими 

формами фосфору й калію. 

Позитивні результати від прямого підсіву бобових трав у дернину 

зафіксовані в різних ґрунтово-кліматичних умовах [20, 21]. За результатами 

досліджень В. Г. Кургака [22, 23, 24, 25, 26] значно ефективнішим збагачення 

ценозів шляхом прямого підсівання бобових трав у дернину було на низинних 

луках, ніж на суходільних.  

У практиці луківництва найбільш перспективним прийомом створення 

бобово-злакових травостоїв є підсів бобових трав із мінімальним порушенням 
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дернини [18, 21, 27]. Було виявлено, що для проростання насіння та приживання 

сходів необхідні відповідні умови, зокрема місцях з частково порушеною 

дерниною, а також дражування насіння з використанням фосфорних добрив та 

інокулянтів [28]. Кращі результати виявлено після підсіву бобових у травостій, у 

якому відсутні сильні конкуренти, а також без застосування азотних добрив. 

З метою зменшення конкурентної здатності вихідного травостою 

використовують гербіциди суцільної дії – паракват, гліфосат, далапон, якими 

обробляють дернину як суцільно, так і смугами комбінованими агрегатами, що 

одночасно розпушують і сіють [29, 30]. Для підсіву трав за умови мінімального 

обробітку ґрунту, зокрема смугами, використовують спеціальні сівалки з 

активною та пасивною сошниковою групою [31]. 

Результати досліджень щодо вивчення впливу заходів поверхневого 

поліпшення заплавних лучних угідь із природним травостоєм річки Чорний 

Черемош гірсько-лісового поясу Карпат засвідчили, що вихідний травостій 

перед закладанням досліду був злаково-різнотравним з вмістом дикорослих 

злаків 53–54 %, різнотрав’я – 39–42 % та несіяних бобових 4–8 % (рис. 7.1, 

додаток Ж.1). 

За умов сінокісного й багатоукісного використання у варіанті без добрив в 

середньому за 2017–2019 роки досліджень порівняно з першим роком 

співвідношення між злаками та різнотрав’ям мало змінилось, хоча й 

спостерігалась тенденція до збільшення злакових трав. Унаслідок внесення 

P30K60 відбулося зростання вмісту дикорослих багаторічних бобових трав 

(сінокісне використання – на 2 %, багатоукісного –  5 %). За внесення N60P30K60 

порівнянно з P30K60 за сінокісного використання спостерігалось збільшення 

вмісту несіяних злаків на 9 % і зменшення вмісту бобових на 5 %, різнотрав’я – 

на 6 %. За багатоукісного використання кількість злаків зросла на 10 %, а 

бобових і різнотрав’я знизилась на 7 і 8 %. За внесення гною порівнянно з 

варіантом без добрив зміни серед зазначеними ботанічними групами були 

схожими на зміни, які спостерігалися під дією внесення N60P30K60 порівнянно з 

P30K60, але менш вираженими. 
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Сінокісне використання Багатоукісне використання 
Без добрив Без добрив 

  
P30K60 P30K60 

  
N60P30K60 P30K60  + підсівання конюш. повзучої 

  
N60P30K60 + підсівання суміші злаків* N60P30K60 

  
Гній, 15 т/га Гній, 15 т/га 

  
 – різнотрав'я;  – несіяний бобовий компонент;  – конюшина повзуча; 
 – несіяні злакові травостої;  – 2-й злаковий компонент;  – 1-й злаковий 

компонент 
Рис. 7.1. Ботанічний склад травостою заплавних луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (дослід 7), 2017–2019 рр. 
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Під час сінокісного використання виявлено збільшення частки несіяних 

злаків на 7 % а в процесі зменшення вмісту бобових – на 2 % і різнотрав’я –  

5 %. За багатоукісного використання у цьому випадку кількість злаків зросла на 

5 %, а бобових і різнотрав’я знизилась на 1–4 %. Аналіз результатів досліджень 

із підсівання в дернину навесні суміші злакових трав із тимофіївки лучної та 

костриці лучної на фоні внесення N60P30K60 за умов сінокісного використання 

показав, що сумарна частка злаків порівнянно з внесенням N60P30K60 

збільшилася на 7 %, а з варіантом без добрив – на 17 %, різнотрав’я 

зменшилася – на 6 і 13 % відповідно. У складі ботанічної групи злаків сумарна 

частка висіяних трав зросла до 43 %, зокрема тимофіївки лучної – до 19 %, а 

костриці лучної – до 24 %. Одночасно зменшилася кількість несіяних злаків на 

26 % порівнянно з варіантом із внесенням N60P30K60 і на 22 % –  варіантом без 

внесення добрив. 

За багатоукісного використання та підсівання в дернину навесні на фоні 

внесення P30K60 конюшини повзучої за три роки частка її зросла на 30 %, а 

сумарна кількість бобових збільшилась на 32 %,  порівнянно з варіантом без 

внесення добрив – на 37 %. Одночасно кількість злаків зменшилася на 16 і 20 %, 

а різнотрав’я – 11 і 6 %. Аналіз результатів досліджень за роками показав, що 

закономірності змін, які відбулись із співвідношенням ботанічних груп 

травостою як за умов сінокісного, так і багатоукісного використання, були 

загалом схожими з результатами, отриманими в середньому за три роки.   

За сінокісного використання в напрямку від 1-го до 3-го року 

спостерігалося збільшення в травостої сумарної частки злаків і зменшення 

кількості різнотрав’я на 3–9 %. На фоні внесення N60P30K60 та за підсівання 

суміші злаків ці зміни були суттєвішими. У варіанті з підсіванням суміші 

злакових трав за три роки відбулось збільшення вмісту тимофіївки лучної та 

зменшення частки костриці лучної на 8–13 %. У процесі багатоукісного 

використання най чисельністю кількість злаків у всіх варіантів, окрім варіанта з 

підсіванням конюшини повзучої, була на другому році користування.  
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Водночас у цьому році в зазначених варіантах найменшою в травостої на 

рівні 3–5 % була й частка бобових трав, що зумовлено несприятливими 

погодними умовами (дефіцит вологи). У варіанті з підсіванням конюшини 

повзучої в дернину частка бобових трав у травостої на рівні 37–40 % була 

стабільною протягом усіх трьох років досліджень.  

Результати спотережень щодо флористичної насиченості лучного 

природного травостою заплави на третьому році користування залежно від  

заходів поверхневого поліпшення за сінокісного і багатоукісного використання 

наведені в таблиці 7.1. Їх аналіз засвідчив, що серед заходів поліпшення  у складі 

лучного фітоценозу заплави найбільша кількість видів (43) зафіксовано за 

багатоукісного використання у варіантах без внесення добрив та на фоні 

застосування P30K60, що на 6 видів більше ніж за сінокісного використання. Слід  

відзначити, що за внесення N60P30K60 порівняно з фоном P30K60 флористична 

насиченість досліджуваного ценозу зменшилая на 14 видів за багатоукісного і 7 

видів – за сінокісного використання. Найменшою вона була у варіантах із 

підсіванням багаторічних трав у дернину, а за підсівання суміші злакових трав  

на фоні N60P30K60 сумарна кількість видів знизилась на 4 види, а в процесі 

підсівання конюшини повзучої за умов багатоукісного використання на фоні 

P30K60 – на 14 видів. Інтенсивніша флористична насиченість фітоценозу на всіх 

варіантах поверхневого поліпшення була за багатоукісного використання, ніж 

сінокісного. 

Найбільше видів (25) виявлено з ботанічної групи різнотрав’я: арніка 

гірська, грицики звичайні, дзвінець альпійський, королиця звичайна, кульбаба 

лікарська, перстач гусячий, золотистий, сріблястий, щавель карпатський. Решта 

видів зустрічалась поодиноко. На другому місці за кількістю видів (15) була 

група злаків з часткою 52–57 % на фоні P30K60 та за умов багатоукісного режиму 

використання. Найбільшу частку поміж злаків на цих варіантах займали 

костриця червона (14–15 %), медова трава м’яка і костриця овеча (6–9 %), 

щучник дернистий, пирій повзучий, костриця лучна, тонконіг болотний і 

однорічний, тимофіївка лучна, гребінник звичайний (по 4–5 %). 
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Таблиця  7.1 

Частка компонентів лучного травостою заплави залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (3-й рік користування), % 

Види 

Сінокісне використання Багатоукісне використання 

Без        

доб-

рив 

P30 

K60 

N60 

P30 

K60 

N60P30K60 + 

підсівання 

суміші 

злаків* 

Без  

доб-

рив 

P30 

K60 

P30K60  + 

підсівання 

конюшини  

повзучої 

N60 

P30 

K60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злакові 

Гребінник звичайний 5 5 4 2 3 2 – 4 

Костриця лучна 3 3 4 20 5 4 6 4 

Костриця овеча 3 3 3 – 8 6 5 8 

Костриця червона  13 13 15 10 15 14 11 18 

Куничник очеретяний 4 4 6 3 + + + – 

Медова трава м’яка  8 6 7 3 9 7 5 9 

Мітлиця велетенська 3 3 8 7 + + + – 

Мітлиця собача – – – – + 1 + 3 

Мітлиця тонка 1 1 – – + + – – 

Пирій повзучий 5 5 7 4 5 5 – 5 

Тимофіївка  лучна 5 4 6 25 3 3 4 6 

Тонконіг болотний 7 7 10 3 2 2 – 4 

Тонконіг однорічний + + – – 3 3 2 – 

Трясучка середня – – – – + + – – 

Щучник дернистий 4 4 1 + 5 4 2 2 

Всього видів, % 60 57 71 74 57 52 35 63 

Всього видів, шт. 13 13 11 10 15 15 10 10 

Бобові 

Конюшина гірська 4 5 1 – 1 2 5 2 

Конюшина лучна 1 3 – – 1 1 2 1 

Конюшина повзуча – – – – 9 13 40 4 

Всього видів, % 5 8 1 – 11 16 47 7 

Всього видів, шт. 2 2 1 – 3 3 3 3 
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продовження таблиці 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Різнотрав’я** 

Арніка гірська 3 3 3 + 3 3 + 3 

Анемона дібровна + + + + + + + + 

Блехнум колосистий  + + – – + + – – 

Борщівник 

європейський 
+ + + + + + + + 

Грицики звичайні  4 4 2 3 4 4 3 3 

Дзвінець альпійський 5 5 3 3 5 5 3 4 

Дзвінець малий + + – – + + – – 

Дзвоники  карпатські + + + – + + – + 

Жовтець їдкий + + + + + + + + 

Зірочник середній + + – – + + – – 

Кмин звичайний + + + + + + + + 

Королиця звичайна 4 4 4 4 4 4 4 4 

Кульбаба лікарська 5 5 5 4 5 5 2 5 

Нечуйвітер клейкий – – + + + + + + 

Осот польовий – – + + + + + + 

Пахучка звичайна + + – – – – – – 

Перстач гусячий  3 3 3 3 3 3 3 3 

Перстач золотистий  1 1 1 1 1 1 1 1 

Перстач сріблястий  5 5 5 4 5 5 2 5 

Підмаренник чіпкий – – – – + + – – 

Подорожник 

ланцетолистий 
2 2 2 + 2 2 + 2 

Ситник  каштановий  + + + + + + + + 

Фіалка двоквіткова – – – – + + – – 

Хвощ лісовий + + + – + + – – 

Щавель карпатський + + + 1 + + + + 

Всього видів, % 35 35 28 23 32 32 18 30 

Всього видів, шт. 22 22 18 16 25 25 16 19 

Осокові 

Осока  пальчаста – – – – + + – + 

Осока  гірська – – – – + + – + 

Всього видів, шт. 37 37 30 26 43 43 29 32 

Примітка.* компоненти  суміші: 1) тимофіївка лучна, 6 кг/га ;2) костриця лучна, 10 кг/га. 

** Кількість різнотрав’я наведено разом з осоковими 



345 

За сінокісного використання в травостої були куничник очеретяний та 

мітлиця велетенська з часткою 3–8 %, водночас в процесі за багатоукісного 

використання вони траплялися поодиноко. Навпаки, тонконогу однорічного 

більше зустрічалось в травостої за багатоукісного використання. 

Унаслідок підсівання суміші злакових трав з костриці лучної і тимофіївки 

лучної на фоні N60P30K60 сумарна кількість їх збільшилася від 10 до 45 %. 

Найменше видів (3) було з групи бобових з найбільшою часткою (47 %) у 

варіанті при підсівання конюшини повзучої на фоні внесення P30K60 за 

багатокісного використання, а у варіанті P30K60 без підсівання конюшини 

повзучої частка дикорослої популяції складала 13 %. За рахунок підсівання 

конюшини лучної її кількость на третьому році користування збільшилася на 

34 %. Частка конюшини гірської більшою була під час сінокісного режиму, ніж 

за багатоукісного. 

У процесі аналізу розподілу компонентів за тривалістю життя лучного 

травостою заплави виявлено, що незалежно від досліджуваних варіантів 

поверхневого поліпшення та режимів використання серед усіх видів найбільше 

(24–37) належало до багаторічників, з часткою 93–98 % від загальної маси 

врожаю (табл. 7.2). Щодо заходів поверхневого поліпшення, та на обох режимах 

використання найбільше багаторічників виявлено у варіанті без добрив та 

внесення P30K60, а найменше за підсівання насіння злакових або бобових трав у 

дернину. Під час додаткового внесення азоту в дозі N60 на фоні P30K60 кількість 

багаторічників, як і загальна кількість видів, зменшувалась. Чисельність 

малорічників, зокрема однорічників і дворічників, була незначною з 

коливаннями відповідно 1–5 і 1 вид з часткою від загальної маси врожаю 2–7 % і 

0–3 %.  

Аналіз результатів показав, що в лучному травостої заплави за різних 

варіантів поліпшення та неоднакових режимів використання зафіксовано 

45 видів лучних рослин із 21 родини (табл. 7.3.). Види, які брали участь у 

формуванні врожаю лучних травостоїв, були  представлені такими родинами: 

айстрові, аралієві, бобові, гвоздичні, гречкові, жовтецеві, злакові, зонтичні, 
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лотосові, подорожникові, ранникові, розоцвіті, ситникові, хвощові, хрестоцвіті 

та ін. 

Таблиця  7.2 

Розподіл компонентів лучного травостою заплави за тривалістю життя 

залежно від заходів поверхневого поліпшення (3-й рік користування)   

Варіанти заходів     

поліпшення 

Кількість видів, шт. 
% від загальної маси 

врожаю 

ʘ Θ Υ разом ʘ Θ Υ 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 4 1 32 37 4 1 95 

P30K60 4 1 32 37 4 3 93 

N60P30K60 1 1 28 30 2 – 98 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
1 1 24 26 3 – 97 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 5 1 37 43 7 – 93 

P30K60 5 1 37 43 7 – 93 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
2 1 26 29 5 – 95 

N60P30K60 1 1 30 32 3 – 97 

Примітка. ʘ – однорічники;   Θ – дворічники;   Υ – багаторічники. 

 

Найбільше видів (15) належало до родини злакових. На другому місці була 

родина айстрових з 5 видами трав, на  третьому – родини бобових і розоцвітних 

по 3 види, на четвертому – родини ранникових та осокових по 2 види. Решта 

родин була представлена по одному виду. У родини злакових найбільше видів 

було за багатоукісного використання у варіантах без добрив та на фоні P30K60. 

Серед варіантів поверхневого поліпшення найбільша кількість родин (19) 

спостерігалася під час багатоукісного використання у варіантах без добрив та на 

фоні внесення P30K60, а найменша (11–12) – унаслідок підсівання суміші 
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злакових трав на фоні N60 P30 K60 у процесі сінокісного використання та за 

підсівання конюшини повзучої за багатоукісного використання на фоні P30K60. 

Таблиця  7.3 

Розподіл компонентів за родинами лучного травостою заплави  

(3-й  рік користування), шт. 

Родини 

Сінокісне використання  
Багатоукісне 

використання 

В
сь

о
го

 в
и

д
ів

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

P
3

0
 K

6
0
 

N
6
0

 P
3

0
 K

6
0
 

N
6
0
P

3
0
K

6
0

 +
 

п
ід

сі
в
ан

н
я
 

су
м

іш
і 

зл
ак

ів
*
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

P
3

0
 K

6
0
 

P
3

0
K

6
0

  +
 

п
ід

сі
в
ан

н
я
 

к
о
н

ю
ш

и
н

и
  

п
о

в
зу

ч
о

ї 

N
6
0

 P
3

0
 K

6
0
 

Айстрові 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

Аралієві 1 1 – – 1 1 – 1 1 

Блехнумові 1 1 – – 1 1 – – 1 

Бобові 2 2 1 – 3 3 3 3 3 

Гвоздичні 1 1 1 – – – - – 1 

Гречкові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Губоцвіті 1 1 – – – – – – 1 

Дзвоникові 1 1 – – 1 1 – 1 1 

Жовтецеві 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Злакові  13 13 11 10 15 15 10 10 15 

Зонтичні 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лотосові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Маренові  1 1 – – 1 1 – 1 1 

Осокові  – – – – 2 2 – – 2 

Подорожникові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ранникові 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

Розоцвіті 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ситникові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фіалкові – – – – 1 1 – – 1 

Хвощові 1 1 1 – 1 1 – – 1 

Хрестоцвіті 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього родин 19 19 14 11 19 19 12 15 21 

Всього видів 37 37 30 26 43 43 29 32 45 

 

Аналіз продуктивності заплавних луків із природним травостоєм залежно 

від заходів поверхневого поліпшення показав, що вона в середньому за 2017–

2019 роки за виходом з 1 га сухої маси за сінокісного використання коливалась у 

межах 2,15–4,77 т, а багатоукісного – у межах 1,95–4,11 т (табл. 7.4).  
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Таблиця  7.4 

Продуктивність заплавних луків, (дослід 7), т/га 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Суха маса за роками 

користування 
Середнє за 2017–2019 рр. 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

су
х

а 

м
ас

а 

к
о
р

м
о

в
і 

о
д

и
н

и
ц

і 
 

си
р
и

й
 п

р
о

-

те
їн

  

о
б

м
ін

н
а 

ен
ер

гі
я
, 

Г
Д

ж
/г

а 

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 

НІР0,5, т/га 0,15 0,16 0,17 0,16 – – – 

Багатоукісне 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 

НІР0,5, т/га 0,13 0,15 0,16 0,16 – – – 

 

Отже, продуктивність за виходом з 1 га сухої маси була на 10 %–16 % 

більшою за сінокісного режиму використання, ніж за багатоукісного. Водночас 

за виходом з 1 га кормових одиниць та сирого протеїну певну перевагу (5 %–

6 %) на всіх варіантах поверхневого поліпшення мав багатоукісний режим 

використання. За виходом з 1 га обмінної енергії досліджувані режими 

використання травостою суттєво не відрізнялись. 



349 

За умов сінокісного режиму використання найбільшою продуктивністю за 

виходом з 1 га сухої маси відзначалися варіанти з підсівання суміші злакових 

трав на фоні N60 P30 K60, а багатоукісного – конюшини повзучої на фоні P30K60, 

що відповідно на 12 і 85 % більше порівнянно з варіантами без підсівання, а без 

внесення добрив – на 122 і 111 % Додаткове внесення N60 на фоні P30K60 в обох 

режимах використання підвищило продуктивність за виходом з 1 га сухої маси 

на 70 %, а порівнянно з варіантом без внесення добрив –  94–95 %. Внесення 

гною в дозі 15 т/га порівнянно з варіантом без внесення добрив підвищило 

продуктивність на 82 % за сінокісного використання і 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 на 17 % –P30K60 + підсівання конюшини повзучої.  

Закономірності продуктивності за виходом з 1 га сухої маси залежно від 

досліджуваних варіантів поверхневого поліпшення та режимів використання, які 

були в середньому за 2017–2019 роки, збереглися й за роками досліджень. 

Найбільшою вона була за сінокісного використання в разі підсівання суміші 

злакових трав на фоні внесення N60 P30 K60, під час багатоукісного –  конюшини 

повзучої на фоні P30K60, а найменшою у варіанті без внесення добрив в обох 

режимах використання. 

Аналіз показників розподілу урожаю сухої маси за укосами заплавних луків 

засвідчив, що закономірності щодо продуктивності за виходом з 1 га сухої маси, 

які були в сумі за всі укоси, збереглися й у кожному з трьох укосів (табл. 7.5). 

Найбільшою в усі укосах вона була за сінокісного використання у випадку 

підсівання суміші злакових трав на фоні внесення N60P30 K60, а за багатоукісного –

 у разі підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60, а найменшою у варіанті без 

внесення добрив за обох режимів використання. За сінокісного використання було 

отримано два укоси з параметрами продуктивності за виходом з 1 га сухої маси в 

1-му укосі 1,46–2,77 т і в 2-му – 0,69–2,00 т з часткою від сумарного урожаю 

відповідно 58–68 % і 32–43 %. Помітно рівномірний розподіл урожаю за укосами 

був у варіантах із внесенням N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків та з 
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застосуванням 15 т/га гною, з меншою часткою 1-го укосу (57–59 %) та з більшою 

2-го (41–43 %), порівнянно з варіантами без добрив та з внесенням P30K60, де 

частка 1-го укосу була більшою (66–68 %) і 2-го – меншою (32–34 %).   

Таблиця 7.5 

Розподіл урожаю сухої маси заплавних луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (дослід 7), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Т/га % 

V, %* Укоси 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 1,46 0,69 – 68 32 – – 

P30K60 1,63 0,84 – 66 34 – – 

N60P30K60 2,48 1,72 – 59 41 – – 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
2,77 2,00 – 58 42 – – 

Гній, 15 т/га 2,23 1,69 – 57 43 – – 

НІР0,5, т/га 0,14 0,09 – – – – – 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 0,96 0,62 0,37 49 32 19 42 

P30K60 1,03 0,75 0,44 46 34 20 39 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
1,60 1,36 1,15 39 33 28 18 

N60P30K60 1,59 1,25 0,94 42 33 25 25 

Гній, 15 т/га 1,48 1,23 0,81 42 35 23 27 

НІР0,5, т/га 0,08 0,06 0,04 – – – – 

Примітка. Нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом  

варіації. 

За багатоукісного використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення  

порівнянно з сінокісним розподіл урожаю за укосами був рівномірний, коли  було 

отримано три укоси з параметрами продуктивності за виходом з 1 га сухої маси в 
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1-му укосі 0,96–1,59 т, 2-му – 0,62–1,36 і 3-му – 0,37–1,15 т з часткою від 

сумарного урожаю відповідно 39–49, 32–35 і 19–25 %.  

Помітно рівномірний розподіл урожаю за укосами був у варіантах із 

внесенням N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків та з застосуванням 15 т/га гною, 

з меншою часткою 1-го укосу (57–59 %) та з більшою 2-го (41–43 %), порівнянно з 

варіантами без добрив та з внесенням P30K60, де частка 1-го укосу була більшою 

(66–68 %) і 2-го – меншою (32–34 %). За багатоукісного використання на всіх 

варіантах поверхневого поліпшення  порівнянно з сінокісним розподіл урожаю за 

укосами був рівномірний, коли було отримано три укоси з параметрами 

продуктивності за виходом з 1 га сухої маси в 1-му укосі 0,96–1,59 т, 2-му – 0,62–

1,36 і 3-му – 0,37–1,15 т з часткою від сумарного урожаю відповідно 39–49 %, 32–

35 % і 19–25 %. Рівномірний розподіл урожаю за укосами був у варіантах із 

внесенням N60P30K60 + підсівання злаків з часткою 1-го укосу 39 %, 2-го – 33 % і 3-

го – 28 % та нерівномірністю, вираженою коефіцієнтом варіації – 18 %. 

Найменший розподіл урожаю за укосами був у варіантах без добрив та з 

внесенням P30K60  з часткою 1-го укосу 46–49 %, 2-го – 32–34 % і 3-го 19–20 % та 

нерівномірністю – 42 %. 

Варіанти з внесенням N60P30K60 15 т/га гною за рівномірністю розподілу 

урожаю за укосами посідали проміжне місце порівнянно з вищеназваними  

варіантами, де нерівномірність коливалась у межах 25–27 %. 

Аналіз показників вмісту органічних речовин у кормі та його перетравність  

на заплавних луках залежно від заходів поверхневого поліпшення засвідчив, що 

найбільшою мірою на ці показники впливав режим використання. Краща якість 

корму була за умов багатоукісного режиму використання (табл. 7.6). Під час 

багатоукісного використання порівнянно з сінокісним на всіх варіантах 

збільшився вміст сирого протеїну в сухій масі (на 3,3–4,7 %), та білка – (на 2,6–

3,9 %) і зменшився вміст сирої клітковини (на 3,5–4,2 %) та БЕР (на 1,5–1,7 %). 

Одночасно зросла перетравність сухої маси корму in vitro від 61–62 до 70–72 %. 

Серед варіантів поверхневого поліпшення за сінокісного використання  

найбільший позитивний вплив на хімічний склад корму мали варіанти з 
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внесенням N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків та з використанням 

15 т/га гною. У цьому випадку порівняно з варіантами без добрив та з P30K60 

вміст сирого протеїну збільшився від 11,9–12,2 % до 14,2–14,5 %, білка – 10,0–

10,2 % до 11,8–12,2 %  та зменшився вміст БЕР на 2,3–3,2 %.  

Таблиця 7.6 

Хімічний склад корму заплавних лук залежно від заходів  

поверхневого поліпшення (дослід 7), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
БЕР 

Перет-   

равність 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 11,9 10,0 3,6 27,7 48,2 61 

P30K60 12,2 10,2 3,7 27,6 47,8 62 

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

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
14,5 12,2 3,8 28,8 44,6 61 

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

НІР0,5, 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 

P30K60 15,4 12,8 3,8 24,5 46,5 71 

P30K60  + підсівання 

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

N60P30K60 18,2 15,1 3,8 25,3 43,1 70 

Гній, 15 т/га 17,9 14,9 3,8 25,0 43,7 70 

НІР0,5, т/га 0,8 0,7 0,2 1,7 2,2 3 

Зоотехнічна норма 14–20 – – 25–30 – 50–70 

 

Серед варіантів поверхневого поліпшення за багатоукісного використання  

найкращими показниками хімічного складу характеризувався варіант з внесенням 

P30K60 + підсівання конюшини повзучої, де вміст сирого протеїну та білка в сухій 
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масі був найбільшим (19,2 і 15,9 %), що відповідно, на 1,0–1,3 і 0,8–1,0 % більше, 

ніж у варіантах з внесенням N60P30K60 та 15 т/га гною і на 3,8–4,0 та 3,1–3,3 % 

вище порівнянно з варіантами без добрив та з P30K60. Одночасно у варіантах з 

дозою добрив N60P30K60, P30K60 + підсівання конюшини повзучої та  гною 15 т/га 

порівнянно з варіантами без добрив та з внесенням P30K60 на 2,8–3,4 % меншим 

був вміст БЕР.  

За багатоукісного використання серед варіантів поверхневого поліпшення 

найвищим вмістом сирого жиру характеризувався варіант із внесенням P30K60 + 

підсівання конюшини повзучої, де вміст становив 4,2 %, що на 0,4 % більше 

порівнянно з іншими варіантами. За вмістом у сухій масі органічних речовин та 

перетравності сухої маси за сінокісного і багатоукісного використання трав’яний 

корм відповідав зоотехнічним нормам ВРХ, і лише у варіантах без добрив та з 

внесенням P30K60 за вмістом сирого протеїну корм характеризувався 

невідповідністю нормі. 

За сінокісного використання трав’яна маса за вмістом сирого протеїну і 

сирої клітковини цілком відповідала вимогам ДСТУ 4674:2006 на виготовлення 

другого класу сіна та ДСТУ 4684:2006 на виготовлення другого класу сінажу, а за 

багатоукісного – вимогам ДСТУ 8528:2015 для виготовлення якісних зелених 

кормів другого й третього класів та ДСТУ 4685:2006 для виготовлення якісних 

кормів трав’яних штучно висушених другого класу або для виготовлення сіна й 

сінажу першого класу. Поживність і енергоємність сухої маси та забезпеченість 

кормової  одиниці перетравним протеїном травостою заплавних луків залежно 

від заходів поверхневого поліпшення  наведено в таблиці 7.7. 

Під час аналізу було встановлено, що найбільшою мірою на ці показники 

впливав режим використання. Краща якість корму спостерігалась за 

багатоукісного режиму використання. Так, у всіх варіантах поверхневого 

поліпшення вміст кормових одиниць в сухій масі корму коливався в межах 79–

83 %, що на 11–14 % більше ніж за сінокісного використання. Вміст обмінної 

енергії за багатоукісного використання варіював в межах 9,8–10,0 МДж/кг сухої 

маси, що на 0,7–0,9 МДж/кг більше, ніж у процесі сінокісного використання.   
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Таблиця 7.7 

Поживність і енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном травостою заплавних луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (дослід 7), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Вміст 

кормових 

одиниць, % 

Вміст обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Забезпечення корм. 

од. перетравним 

протеїном, г 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 68 9,0 123 

P30K60 69 9,0 124 

N60P30K60 70 9,1 143 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 

70 9,2 144 

Гній, 15 т/га 69 9,1 144 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 79 9,8 129 

P30K60 80 9,8 134 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  

83 10,0 
161 

N60P30K60 81 9,8 156 

Гній, 15 т/га 81 9,8 154 

НІР0,5 4 0,5 7 

Зоотехнічна норма 70–100 8–11 110–115 

 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном під час 

багатоукісного використання була в межах 129–161 г, що на 6–18 г більше, ніж за 

умов сінокосіння. Кращими по цьому показнику були варіанти з внесенням 

N60P30K60, P30K60 + підсівання конюшини повзучої та з  15 т/га гною з показниками 

143–144 г за сінокісного використання і 154–161 г –багатоукісного використання, 

що на 9–10 і на 20–32 г більше порівнянно з варіантами без добрив та з внесенням 
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P30K60. За вмістом у сухій масі кормових одиниць і обмінної енергії за умов 

сінокісного й багатоукісного використання трав’яний корм відповідав 

зоотехнічним нормам годівлі ВРХ, а за забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном, навіть перевищував її. Вміст сирої золи, макроелементів 

та їх співвідношення в травостої заплавних луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення наведено в таблиці 7.8.  

Таблиця 7.8 

Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в травостої 

заплавних луків залежно від заходів поверхневого поліпшення  

(дослід 7), середнє за 2017–2019 рр., % в сухій масі 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Сира 

зола 
Р К Са Мg 

К: 

(Са+Мg) 
Са:Р 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 8,6 0,39 1,90 0,54 0,13 2,8 1,4 

P30K60 8,7 0,44 2,13 0,53 0,14 3,2 1,2 

N60P30K60 8,4 0,42 2, 09 0,52 0,12 3,3 1,2 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
8,3 0,39 2, 05 0,50 0,11 3,4 1,3 

Гній, 15 т/га 8,5 0,40 2,08 0,52 0,13 3,2 1,3 

НІР0,5, т/га 0,4 0,02 0,10 0,03 0,01 – – 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 9,7 0,37 2,10 0,53 0,14 3,1 1,4 

P30K60 9,8 0,42 2,13 0,52 0,15 3,2 1,2 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
9,9 0,38 1, 95 0,62 0,22 3,3 1,6 

N60P30K60 9,6 0,39 2, 05 0,50 0,13 3,3 1,3 

Гній, 15 т/га 9,6 0,40 2,08 0,51 0,15 3,2 1,3 

НІР0,5, т/га 0,5 0,02 0,10 0,03 0,01 – – 

Зоотехнічна норма  
0,2–

0,35 
1,0–3,0 0,3–0,6 

0,12–

0,26 
– 0,7– 2,5 
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Аналіз цих даних показав, що зі збільшенням кількості укосів, тобто 

багатоукісного використання порівнянно із сінокісним, більшим був вміст у сухій 

масі сирої золи на 1,1–1,3 %. У цьому варіанті вміст її зменшився від 9,6–9,9 % за 

багатоукісного використання до 8,3–8,7 %  – сінокісного використання.  

Вміст у траві макроелементів та їх співвідношення за сінокісного 

використання мало залежали від заходів поверхневого поліпшення. На відміну від 

сінокісного за багатоукісного використання у варіанті з внесенням P30K60  + 

підсівання конюшини  повзучої найбільше нагромаджувалось кальцію і магнію, а 

саме 0,62 і 0,22 % в сухій масі, що відповідно на 0,09–0,12 % і на 0,07–0,09 % 

більше порівнянно з іншими різнотравно-злаковими травостоями без підсівання 

бобової трави. 

Порівняння вмісту в сухій масі корму травостою заплави макроелементів та 

їх співвідношення із зоотехнічними нормами годівлі ВРХ показало їх 

відповідність.  

 

7.2 Ефективність заходів поверхневого поліпшення природного 

травостою лучних угідь на схилі  

У Карпатському регіоні, де збереглося близько 1 млн. га природних 

кормових угідь, невідкладною проблемою є інтенсифікація лучного 

кормовиробництва. Для цього тут є всі умови: великі площі сіножатей і 

пасовищ, багатий і цінний видовий склад травостоїв, сприятливий режим 

зволоження, що забезпечує швидкий ріст трав. Якщо такі угіддя окультурювати, 

систематично доглядати, з них можна одержувати 6,0–7,0 т к. од. або 

заготовляти 7,0–8,0 т сіна з 1 га [32, 36, 37]. 

Сіножаті й пасовища є джерелом високоякісних та дешевих кормів для 

тваринництва. Сіно залишається одним із основних кормів у раціонах тварин, 

оскільки сприяє нормальній роботі шлунка й кишечника. Це єдиний із грубих 

кормів, що містить вітамін D, який регулює мінеральний обмін в організмі 

тварин [33]. У гірських умовах Карпат на луках з природним травостоєм 

неполонниного типу важливою умовою є внесення органічних і мінеральних 
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добрив. Найефективніше виявляють себе добрива на південно-західних та 

південно-східних схилах. Внесення науково-обґрунтованих норм мінеральних та 

органічних добрив може забезпечити бездефіцитний баланс поживних речовин і 

гумусу [34, 35, 38]. 

В останні роки практично припинилися роботи з поверхневого поліпшення 

пасовищ, яке підвищить урожайність травостоїв, а також якість корму в 1,5 – 2,0 

раза. Якими б не були екстремальними ґрунтово-кліматичні умови Карпатського 

регіону, а резерви підвищення продуктивності ферм є. Так, вміст у травосумішці 

50 % конюшини повзучої повністю вирішує білкову проблему, а 20 % вуглеводів 

у пажитниці багаторічної (замість 8 % у грястиці збірної) заміняють дорогі 

вуглеводисті корми (кукурудза, буряк, мелясу і частково концентрати) [39, 40, 

41, 42]. Дослідженнями зарубіжних і вітчизняних вчених встановлено, що при 

застосування різних прийомів поверхневого поліпшення старосіяних лучних 

угідь (систематичне підживлення мінеральними добривами, омолодження 

травостою шляхом дискування дернини) урожайність пасовищних травостоїв у 

середньому за три роки підвищувалася в 2,2 – 2,5 раза – відповідно з 2,6 до 5,6 –

 6,5 т/га. Підсів бобових у дернину забезпечив високу частку бобових 

компонентів у врожаї – 43 і 46,5% та збільшення врожаю в 1,5–1,8 разів [43, 44, 

45, 46]. 

Вихідний  травостій перед закладанням досліду був злаково-різнотравним 

з вмістом дикорослих злаків 64–65 %, різнотрав’я  – 29–30 % та несіяних 

бобових  – 6–9 %. Установлено, що за сінокісного і багатоукісного використання 

у варіанті без добрив в середньому за період досліджень порівнянно з першим 

роком співвідношення між злаками та різнотрав’ям мало змінилось, хоча й 

спостерігалась тенденція до збільшення злаків і зменшення різнотрав’я 

(табл. 7.9). За умов внесення P30K60 відбулося незначне збільшення вмісту 

дикорослих багаторічних бобових трав, під час сінокісного використання на 2 %, 

а багатоукісного – на 1 %. Внесення N60P30K60 порівнянно з P30K60 за сінокісного 

використання спостерігалося збільшення вмісту несіяних злаків на 9 % при 
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зменшенні вмісту бобових на 5 % і різнотрав’я – на 4 %. За багатоукісного 

використання частка злаків зросла, а бобових знизилася на 6 %. 

Таблиця  7.9 

Ботанічний склад травостою схилових луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (дослід 8), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 
З

л
ак

и
 в

сь
о

го
 

У тому числі 

Б
о

б
о

в
і 

в
сь

о
го

 

К
о

н
ю

ш
и

н
а 

п
о

в
зу

ч
а 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

за копонентами 

несіяні 
1-й 2-й 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 67 5 3 62 5 – 28 

P30K60 66 8 3 55 7 – 27 

N60P30K60 75 9 4 62 2 – 23 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків* 
80 22 24 34 1 – 19 

Гній, 15 т/га 74 9 4 61 3 – 23 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 67 5 3 59 7 – 26 

P30K60 66 5 3 58 8 – 26 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
41 4 6 31 39 34 20 

N60P30K60 72 6 4 62 2 – 26 

Гній, 15 т/га 72 6 4 62 3 – 25 

НІР0,5, % 9 3 3 7 4 3 2 

Примітка.* компоненти суміші: 1) тимофіївка лучна, 6 кг/га; 2) костриця лучна, 10 

кг/га. В інших варіантах поверхневого поліпшення тимофіївка лучна і костриця лучна з 

часткою по 3-9 % були присутніми у природному травостої. 

 

За внесення гною порівнянно з варіантом без добрив зміни серед 

зазначених ботанічних груп були схожі зі змінами, які спостерігалися під дією 

внесення N60P30K60 порівняно з внесенням P30K60, але менш вираженими, 
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спостерігалося збільшення частки несіяних злаків на 7 % при зменшенні вмісту 

бобових на 2 % і різнотрав’я  5 %. У процесі багатоукісного використання частка 

злаків збільшилась на 5 %, а бобових – зменшилася на 4 %. Сумарна частка 

злаків у порівнянні з внесенням N60P30K60 збільшилася на 5 %, порівняно з 

варіантом без добрив – 13 %, а різнотрав’я зменшилася –  4 і 9 % відповідно. У 

складі ботанічної групи злаків сумарна частка висіяних трав збільшилась до 

46 %, у тому числі тимофіївки лучної – 2 %, а костриці лучної – 24 %. 

Одночасно зменшилась кількість несіяних злаків на 28 % порівнянно з варіантом 

із внесенням N60P30K60 та контролем. За багатоукісного використання за 

підсівання в дернину навесні на фоні внесення P30K60 конюшини повзучої  

частка бобових збільшилась від 8 до 39 % порівнянноз варіантом без внесення 

добрив – 34 %. Одночасно частка злаків зменшилась на 25 і 26 %, а різнотрав’я –

на 6 %. 

Аналіз результатів досліджень за роками показав, що у цьому разі 

закономірності змін, були, в основному, подібними із результатами, які 

отримано в середньому за три роки (рис. 7.2, додаток Ж.2). За сінокісного 

використання в напрямку від 1-го до 3-го року відбулося збільшення в травостої 

сумарної частки злаків і зменшення чисельності  різнотрав’я на 2–6 %, окрім 

варіантів з внесенням азоту. У варіанті з підсіванням суміші злакових трав на 

фоні внесення N60P30K60 за три роки відбулось збільшення вмісту тимофіївки 

лучної та зменшення частки костриці лучної на 8–13 %. Сумарна частка злаків у 

більшості варіантів за роками користування була стабільною і коливалась у 

межах 64–74 %, окрім варіанта з підсіванням конюшини повзучої на фоні 

внесення P30K60, де кількість злаків була нижчою та коливалась у межах 38–46 % 

і зменшувалася з роками користування. У варіанті з підсіванням конюшини 

повзучої в дернину, її частка в травостої була на рівні 32–35 % і сталою 

протягом всіх трьох років досліджень. Сумарна кількість бобових за рахунок 

дикорослих видів в усі роки була на 3–7 % більшою, а частка різнотрав’я за 

роками користування коливалась у межах 19–28 % та найменша у варіанті з 

підсіванням конюшини повзучої на фоні внесення P30K60. 
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Сінокісне використання Багатоукісне використання 
Без добрив Без добрив 

  
P30K60 P30K60 

  
N60P30K60 P30K60 + підсівання конюшини повзучої 

  
N60P30K60 + підсівання суміші злаків* N60P30K60 

  
Гній, 15 т/га Гній, 15 т/га 

  
 – різнотрав'я;  – несіяний бобовий компонент;  – конюшина повзуча; 
 – несіяні злакові травостої;  – 2-й злаковий компонент;  – 1-й злаковий 

компонент 
Рис.7.2. Ботанічний склад травостою схилових луків залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (дослід 8), 2017–2019 рр. 
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Результати досліджень щодо флористичної насиченості лучного 

природного травостою на схилі на третьому році користування залежно від 

заходів поверхневого поліпшення за сінокісного й багатоукісного використання  

наведені в таблиці 7.10. Їх аналіз показав, що поміж заходів поліпшення у складі 

лучного фітоценозу на схилі найбільша кількість видів (41) зафіксовано за 

багатоукісного використання у варіантах без внесення добрив та на фоні 

внесення P30K60, що 9 видів більше ніж за сінокісного використання. Слід  

відмітити, що за внесення N60 P30K60 порівняно з фоном P30K60 флористична 

насиченість досліджуваного ценозу зменшилась  на 13 видів за багатоукісного 

використання на 8 видів. Найменшою флористична насиченість була у варіантах 

з підсіванням багаторічних трав у дернину.  

За підсівання суміші злакових трав на фоні N60P30K60 за сінокісного 

використання сумарна кількість видів зменшилась від 24 до 20 видів, а за 

підсівання конюшини повзучої за багатоукісного використання на фоні P30K60 –

 від 41 до 29 видів. Більшою флористична насиченість фітоценозу на всіх 

варіантах поверхневого поліпшення була за багатоукісного, ніж за сінокісного 

використання. 

Найбільше видів (23) виявлено із ботанічної групи різнотрав’я разом з 

осоковими з найбільшою часткою 25 % як і сумарної кількості видів зафіксовано 

за багатоукісного використання у варіантах без внесення добрив та на фоні 

P30K60. Серед різнотрав’я найбільшою часткою (1–5 %) виділялись:грицики 

звичайні, дзвоники карпатські, зірочник середній, королиця звичайна, кульбаба 

лікарська, пахучка звичайна, перстач сріблястий, підмаренник чіпкий, хвощ 

лісовий, щавель карпатський. Решта видів зустрічалась поодиноко. 

 На відміну від багатоукісного режиму, за умов сінокісного використання з 

часткою 1–2 % були наявні дзвінець альпійський і злинка канадська. На другому 

місці у варіантах без внесення добрив та на фоні P30K60 і багатоукісного режиму 

використання за кількістю видів (15) перебувала група злакових з часткою 67–

70 % (на 10–18 % більше, ніж у заплаві). 
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Таблиця 7.10 

Частка компонентів лучного травостою на схилі залежно від заходів 

поверхневого поліпшення (3-й рік користування), % 

Види 

Сінокісне використання Багатоукісне використання 

Без        

доб-  

рив 

P30   

K60 

N60   

P30   

K60 

N60P30K60 + 

підсівання 

суміші  

злаків* 

Без  

доб-

рив 

P30  

K60 

P30K60  + 

підсівання 

конюшини  

повзучої 

N60   

P30   

K60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Злакові 

Біловус стиснутий 25 24 28 9 18 17 10 15 

Гребінник звичайний + + – – 2 2 + + 

Грястиця збірна 5 5 8 8 3 3 + 10 

Костриця лучна* 3 3 4 20 3 3 6 4 

Костриця овеча – – – – 2 2 – – 

Костриця червона  12 11 13 3 22 21 12 22 

Куничник очеретяний 3 3 5 3 + + – – 

Мітлиця велетенська 3 3 6 5 + + – – 

Мітлиця тонка + + – – 6 6 4 6 

Пирій повзучий 5 6 2 3 2 2 + 3 

Райграс високий 6 5 – 1 + + + 3 

Тимофіївка  лучна* 8 7 9 28 5 4 4 6 

Тонконіг лучний – – – – 2 2 – – 

Тонконіг однорічний + + – – 5 5 2 3 

Трясучка середня – – – – + + – – 

% 70 67 75 80 70 67 38 72 

Шт. 12 12 9 9 15 15 10 10 

Бобові 

Конюшина гірська 3 4 1 – – 1 2 – 

Конюшина лучна 1 2 + – – – – – 

Конюшина повзуча – – – – 2 2 35 – 

Люцерна хмелевидна – – – – 3 3 3 1 

Лядвенець рогатий – 2 – – 2 2 2 – 

% 5 8 1 – 7 8 42 1 

Шт. 2 3 1 – 3 4 4 1 
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продовження таблиці 7.10 

Різнотрав’я** 

Блехнум  колосистий  + – – – – – – – 

Борщівник 

європейський 
– – – – + + – + 

Грицики звичайні  3 3 2 2 5 5 4 5 

Деревій майже 

звичайний 
+ + + + + + – – 

Дзвінець альпійський 2 2 2 1 + + – – 

Дзвінець малий – – – – + + + + 

Дзвоники  карпатські 2 2 2 1 3 3 3 3 

Зірочник середній – – – – 1 1 1 1 

Злинка канадська 1 1 1 2 + + + + 

Кмин звичайний + + – + – – – – 

Королиця звичайна 6 6 6 5 5 5 4 5 

Кульбаба лікарська + + – – 3 3 3 3 

Морква дика 2 2 2 2 + + + + 

Нечуйвітер клейкий + + – – – – – – 

Орляк звичайний + + + – + + – + 

Осот польовий – – – – + + + + 

Пахучка звичайна 7 7 7 6 4 4 3 4 

Перстач золотистий  + + +  + + + + 

Перстач  сріблястий  + + 1 + 3 3 2 3 

Підмаренник  

мареновидний 
+ + + – + + + + 

Підмаренник чіпкий 2 2 2 1 2 2 + 2 

Подорожник 

ланцетолистий 
– – – – + + – – 

Хвощ лісовий + + + – 1 1 – + 

Чорниця + + – – + + – – 

% 25 25 24 20 23 25 20 27 

Шт. 18 17 14 11 23 23 15 17 

Осокові 

Осока  гірська – – – – + + + + 

Всього видів, шт. 32 32 24 20 41 41 29 28 

Примітка. * компоненти  суміші: 1) тимофіївка лучна, 6 кг/га +2) костриця лучна, 10 кг/га.  

** Кількість різнотрав’я наведено разом з осоковими. 
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Найбільшу частку поміж злаків на цих варіантах займали костриця 

червона й біловус стиснутий (по 17–22 %), грястиця збірна, костриця лучна, 

куничник очеретяний, мітлиця велетенська, пирій повзучий, райграс високий і 

тимофіївка лучна, тонконіг однорічний (по 5–6 %), гребінник звичайний, 

костриця овеча, тонконіг лучний (по 2–3 %). За умов сінокісного використання в 

травостої найчисельнішими були костриця червона та біловус стиснутий (по 11–

28%), грястиця збірна, костриця лучна, куничник очеретяний, мітлиця 

велетенська, пирій повзучий, райграс високий й тимофіївка з часткою (2–9 %), 

які під час багатоукісного використання траплялися в меншій кількості і навіть 

поодиноко. 

На варіанті за підсівання конюшини повзучої на фоні внесення P30K60 за 

багатоукісного використання кількість видів злаків зменшилась від 15 до 10 %, а 

частка сумарної кількості злаків збільшилась від 75 до 80 %. Найменше видів (5) 

було із групи бобові з найбільшою часткою (42 %) у варіанті з підсіванням 

конюшини повзучої на фоні внесення P30K60 за багатоукісного використання. 

На фоні внесення P30K60 без підсівання конюшини повзучої частка 

дикорослої її популяції становила лише 2 %. За рахунок підсівання конюшини 

лучної її частка 3-му році користування збільшилась на 32 %. Частка конюшини 

гірської та конюшини лучної, в межах 1–4 %, більшою була за сінокісного 

режиму, ніж за багатоукісного. 

При аналізі розподілу компонентів за тривалістю життя лучного 

травостою на схилі виявив, що незалежно від досліджуваних варіантів 

поверхневого поліпшення та режимів використання серед усіх видів найбільше 

(16–33) належало до багаторічників (90–95 %) від загальної маси врожаю (табл. 

7.11).  

Щодо заходів поверхневого поліпшення на обох режимах використання 

найбільше багаторічників із найвищим відсотком від загальної маси врожаю 

було у варіанті без добрив та на фоні застосування P30K60, а найменше – за 

підсівання насіння злакових на фоні N60P30K60 (16 видів) або бобових на фоні 

внесення P30K60 (22 види) трав. 
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Таблиця 7.11 

Розподіл дикорослих компонентів лучного травостою на схилі за 

тривалістю життя залежно від заходів поверхневого поліпшення 

(3-й рік користування)  

Варіанти заходів 

поліпшення 

Кількість видів, шт. 
% від загальної маси 

врожаю 

ʘ  Θ Υ ʘ  Θ Υ 

Сінокісне використання 

Без добрив 

(контроль) 

3 3 26 3 3 94 

P30K60 3 3 26 3 3 94 

N60P30K60 2 2 20 2 3 95 

N60P30K60 + 

підсівання суміші 

злаків 

1 3 16 2 4 95 

Багатоукісне використання 

Без добрив 

(контроль) 

5 3 33 10 – 90 

P30K60 5 3 33 10 – 90 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
5 2 22 7 – 93 

N60P30K60 5 3 20 9 – 91 

 

Під час додаткового внесення азоту у дозі N60 на фоні P30K60 кількість 

багаторічників знизилась на 6 видів за сінокісного і на 9 – за багатоукісного 

використання. Кількість малорічників, зокрема однорічників і дворічників була 

незначною з коливаннями відповідно до зазначених режимів 1–3 і 2–5 видів із 

часткою від загальної маси врожаю 2–4  і 7–10 %.  Розподіл компонентів за 

родинами лучного травостою на схилі залежно від заходів поверхневого 

поліпшення наведено в таблиці 7.12.  Аналіз результатів показав, що в лучному 

травостої заплави за умов різних варіантів поліпшення та режимів використання 

зафіксовано 44 видів лучних рослин із 18 родин. Види, які брали участь у 

формуванні врожаю лучних травостоїв, були представлені такими родинами: 

айстрові, аралієві, блехнумові, бобові, брусничні, гвоздичні, губоцвіті, 

дзвоникові, злакові, зонтичні, маренові, невиразнолускові, осокові, 

подорожникові, ранникові, розоцвіті, хвощові,  хрестоцвіті.  
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Таблиця 7.12 

Розподіл дикорослих компонентів за родинами лучного травостою на 

схилі залежно від заходів поверхневого поліпшення 

(3-й рік користування), шт. 

Родини 

Сінокісне використання  
Багатоукісне 

використання 

В
сь

о
го

 в
и

д
ів

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

P
3

0
 K

6
0
 

N
6
0

 P
3

0
 K

6
0
 

N
6
0
P

3
0
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6
0

 +
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ід
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н
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і 

зл
ак

ів
*

 

Б
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о
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р
и
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(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

P
3

0
 K

6
0
 

P
3

0
K

6
0

  +
 

п
ід

сі
в
ан

н
я
 

к
о
н

ю
ш

и
н

и
  

п
о

в
зу

ч
о

ї 

N
6
0

 P
3

0
 K

6
0
 

Айстрові 5 5 3 3 5 5 4 4 6 

Аралієві 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Блехнумові 1 – – – – – – – 1 

Бобові 2 3 2 – 3 4 4 1 5 

Брусничні 1 1 – – 1 1 – – 1 

Гвоздичні – – – – 1 1 1 1 1 

Губоцвіті 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дзвоникові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Злакові  12 12 9 9 15 15 10 10 15 

Зонтичні 1 1 – – – – – – 1 

Маренові  2 2 2 1 2 2 1 1 2 

Невиразнолу-

скові 
1 1 1 – 1 1 – 1 1 

Осокові  – – – – 1 1 1 1 1 

Подорожникові – – – – 1 1 – – 1 

Ранникові 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

Розоцвіті 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Хвощові 1 1 1 – 1 1 – 1 1 

Хрестоцвіті 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього родин 15 14 12 9 16 16 12 23 18 
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Найбільше видів (15), належало до родини злакових. Далі наведено в 

порядку спадання родина айстрових (6) родина бобові (5), родини аралієві, 

маренові, ранникові та розоцвіті (по 2). Інші родини були представлені по 

одному виду. У родини злакових найбільше видів виявлено за багатоукісного 

використання на варіантах без добрив та на фоні P30K60.  

Серед варіантів поверхневого поліпшення найбільша кількість родин (23) 

спостерігалася за багатоукісного використання на  варіантах без добрив та на 

фоні внесення P30K60, а найменша (9–12) – під час підсівання суміші злакових 

трав на фоні N60 P30 K60 у процесі сінокісного використання та за підсівання 

конюшини повзучої й багатоукісного використання на фоні P30K60. Аналіз 

продуктивності луків на схилі з природним травостоєм залежно від заходів 

поверхневого поліпшення показав, що вона в середньому за 2017–2019 рр. за 

виходом з 1 га сухої маси за умов сінокісного використання  коливалась у межах 

1,76–4,33 т, а за багатоукісного – у межах 1,39–3,71 т (табл. 7.13).  

Отже, продуктивність за виходом з 1 га сухої маси була на 10–13 % 

більшою під час сінокісного режиму використання, ніж багатоукісного. 

Водночас за виходом з 1 га кормових одиниць і сирого протеїну певну перевагу 

(3–17 %) на всіх варіантах поверхневого поліпшення мав багатоукісний режим 

використання, за виключенням виходу з 1 га кормових одиниць без внесення 

добрив. За виходом з 1 га обмінної енергії досліджувані режими використання 

травостою поміж собою суттєво не відрізнялись. За сінокісного режиму 

використання найбільшою продуктивність за виходом з 1 га сухої маси була за 

підсівання суміші злакових трав на фоні N60 P30 K60, а багатоукісного –  

конюшини повзучої на фоні P30K60, що відповідно на 14 і 106 % більше 

порівнянно з варіантами без підсівання, і на 146 і 167 % у з контролем. 

Додаткове внесення N60 на фоні P30K60 за сінокісного використання 

підвищило продуктивність за виходом з 1 га сухої маси на 81 %, а за 

багатоукісного – 91 %, порівнянно з варіантом без внесення добрив – на 115 і 

147 %. 
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Таблиця 7.13 

Продуктивність луків на схилі залежно від заходів поверхневого 

поліпшення 

Варіанти заходів 

поліпшення 

Суха маса, 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 

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 

НІР0,5, т/га 0,11 0,14 0,15 0,13 – – – 

Багатоукісне 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 

НІР0,5, т/га 0,10 0,12 0,14 0,12 – – – 

 

Застосування гною в дозі 15 т/га порівнянно з контролем підвищило її на 

101 % за сінокісного та 123 % – багатоукісного використання, що на 14 % 

менше, ніж з N60P30K60 і на 45 % та з варіантом N60P30K60 + підсівання злаків за 

сінокісного використання. 

Найбільшою в усі роки продуктивність була за сінокісного використання у 

разі підсівання суміші злакових трав на фоні внесення N60P30K60, а за 
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багатоукісного – у випадку підсівання конюшини повзучої на фоні P30K60, а 

найменшою у варіанті без внесення добрив за обох режимів використання. 

Аналіз показників розподілу урожаю сухої маси за укосами схилових луків, 

виявив, що закономірності продуктивності за виходом з 1 га сухої маси, які були 

в сумі за всі укоси, збереглися й у кожному з трьох укосів (табл. 7.14).  

Таблиця  7.14 

Розподіл урожаю сухої маси луків на схилі гірсько-лісового поясу Карпат 

залежно від заходів поверхневого поліпшення (дослід 8),  

середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Т/га % 

V, %* Укоси 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 1,23 0,53 – 70 30 – – 

P30K60 1,44 0,65 – 69 31 – – 

N60P30K60 2,31 1,48 – 61 39 – – 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
2,60 1,73 – 60 40 – – 

Гній, 15 т/га 2,16 1,38 – 61 39 – – 

НІР0,5, т/га 0,13 0,08 – – – – – 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 0,70 0,44 0,25 50 32 18 53 

P30K60 0,88 0,61 0,31 49 34 17 53 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
1,48 1,19 1,04 40 32 28 21 

N60P30K60 1,51 1,14 0,79 44 33 23 35 

Гній, 15 т/га 1,34 1,09 0,68 43 35 22 33 

НІР0,5, т/га 0,07 0,05 0,04 – – – – 
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За сінокісного використання було отримано два укоси з параметрами 

продуктивності за виходом з 1 га сухої маси в 1-му укосі 1,23–2,60 т і в 2-му –

 0,53–1,73 т з часткою від сумарного урожаю відповідно 60–70 % і 30–40 %. 

Помітно рівномірний розподіл урожаю за укосами був у варіантах з внесенням 

N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків та з внесенням  15 т/га гною, з меншою 

часткою 1-го укосу (60–61 %) і більшою 2-го (39–40 %), у порівнянні з 

варіантами без добрив та з внесенням P30K60, де частка 1-го укосу була більшою 

(69–70 %) і 2-го – меншою (30–31 %).   

За багатоукісного використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення  

порівнянно із сінокісним використанням розподіл урожаю за укосами виявився 

рівномірним, коли  було отримано три укоси з параметрами продуктивності за 

виходом з 1 га сухої маси в 1-му укосі 0,70–1,51 т, 2-му – 0,44–1,19 і 3-му – 0,25–

1,04 т з часткою від сумарного урожаю відповідно 40–50 %, 32–35 % і 17–28 %.  

Рівномірний розподіл урожаю за укосам спостерігався у варіантах із 

внесенням  N60P30K60 + підсівання злаків з часткою 1-го укосу 40 %, 2-го – 32 % і 

3-го – 28 % та нерівномірністю вираженою коефіцієнтом варіації – 21 %. Найменш 

рівномірним розподіл урожаю за укосами був у варіантах без добрив та з 

внесенням P30K60  з часткою 1-го укосу 49–50 %, 2-го – 32–34 % і 3-го 17–18 % та 

нерівномірністю – 53 %. Варіанти з внесенням N60P30K60 або 15 т/га гною за 

рівномірністю розподілу урожаю за укосами посідали проміжне положення  

порівнянно з вище названими варіантами, у яких нерівномірність коливалась у 

межах 33–35 %. Аналіз показників вмісту органічних речовин у кормі та його 

перетравність  на схилових луках залежно від заходів поверхневого поліпшення 

засвідчив, що насамперед на ці показники впливав режим використання. Краща 

якість корму була за багатоукісного режиму використання (табл. 7.15).  

У цьому  варіанті та порівняно з контролем (без добрив) та з внесенням 

P30K60, вміст сирого протеїну збільшився на 2,3 %, білка – на 1,2–1,9 % та 

зменшився вміст БЕР на 2,0–2,9 %. Серед варіантів поверхневого поліпшення за 

багатоукісного використання найкращими показниками хімічного складу 

характеризувався варіант з внесенням P30K60  + підсівання конюшини повзучої, де 
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вміст сирого протеїну та білка в сухій масі був найбільшим (19,0 і 15,8 %), що 

відповідно на 1,2–1,4 і на 1,0–1,2 % більше, ніж у варіантах з внесенням N60P30K60. 

Таблиця 7.15 

Хімічний склад корму на схилових луках залежно від  заходів поверхневого 

поліпшення (середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіанти заходів 

поліпшення 

Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
БЕР 

Перет-   

равність 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 11,0 9,0 3,8 28,9 47,5 59 

P30K60 11,3 9,3 3,8 28,7 47,2 60 

N60P30K60 13,5 11,1 3,9 29,5 44,5 60 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 

13,6 11,2 3,9 29,7 44,3 59 

Гній, 15 т/га 13,3 10,9 3,8 28,8 45,5 60 

НІР0,5, т/га 0,8 0,7 0,2 1,9 2,3 3 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 14,9 12,4 3,7 26,6 44,9 68 

P30K60 15,0 12,5 3,7 26,5 44,8 69 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  

19,0 15,8 4,1 25,0 42,1 71 

N60P30K60 17,8 14,8 3,9 26,8 41,8 69 

Гній, 15 т/га 17,6 14,6 3,9 26,7 42,1 69 

НІР0,5, т/га 0,9 0,7 0,2 1,8 2,2 3 

Зоотехнічна норма 14–20 – – 25–30 – 50–70 

 

Одночасно у варіантах із внесенням N60P30K60, P30K60 + підсівання 

конюшини повзучої та з внесенням  15 т/га гною у порівнянні з варіантами без 

добрив та з внесенням P30K60 на 2,7–3,1 % меншим був вміст БЕР. Найвишим 

вмістом сирого жиру характеризувався варіант з внесенням P30K60 + підсівання 

конюшини повзучої, де вміст його становив 4,1 %, що на 0,2–0,4 % більше 
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порівнянно з іншими варіантами.  За вмістом у сухій масі органічних речовин та 

за перетравності сухої маси за сінокісного і багатоукісного використання 

трав’яний корм відповідав зоотехнічним нормам годівлі ВРХ, і тільки за 

сінокісного використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення за вмістом 

сирого протеїну корм не відповідав цій нормі. 

Поживність і енергоємність сухої маси травостою луків на схилі залежно 

від заходів поверхневого поліпшення наведено в таблиці 7.16.  

Таблиця  7.16 

Поживність, енергоємність та забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном травостою схилових луків Карпат  

Варіанти заходів     

поліпшення 

Вміст 

кормових 

одиниць, % 

Вміст обмінної 

енергії, 

МДж/кг 

Забезпечення корм. 

од. перетравним 

протеїном, г 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 65 8,7 117 

P30K60 66 8,7 122 

N60P30K60 67 8,8 141 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
66 8,8 144 

Гній, 15 т/га 67 8,8 139 

НІР0,5, т/га 4 0,5 8 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 78 9,6 136 

P30K60 79 9,6 133 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
82 9,9 161 

N60P30K60 79 9,6 157 

Гній, 15 т/га 79 9,6 157 

НІР0,5, т/га 5 0,6 9 

Зоотехнічна норма 70–100 8–11 110–115 
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Встановлено, що на ці показники насамперед впливав режим використання. 

Краща якість корму виявлена за багатоукісного режиму використання, де вміст 

кормових одиниць в сухій масі корму коливався в межах 78–82 %, що на 12–16 

абсолютних % більше, ніж за умов сінокісного використання.  

Вміст обмінної енергії під час багатоукісного коливався в межах 9,6–

9,9 МДж/кг сухої маси, що на 0,8–0,9 МДж/кг більше, ніж у процесі сінокісного 

використання. Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном за 

багатоукісного використання була в межах 133–161 г, що на 18–20 г більше, ніж 

за сінокісного використання.  

Таблиця  7.17 

Вміст сирої золи, макроелементів та їх співвідношення в травостої схилових  

луків Карпат залежно від заходів поверхневого поліпшення 

(дослід 8), середнє за 2017–2019 рр., % в сухій масі 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Сира 

зола Р К Са Мg 
К: 

(Са+Мg) 
Са:Р 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 8,8 0,39 1,90 0,54 0,14 2,7 1,4 

P30K60 8,9 0,44 2,13 0,55 0,13 3,1 1,3 

N60P30K60 8,6 0,42 2, 09 0,53 0,13 3,2 1,3 

N60P30K60 + підсівання 

суміші злаків 
8,5 0,39 2, 05 0,52 0,12 3,2 1,3 

Гній, 15 т/га 8,6 0,40 2,08 0,53 0,13 3,2 1,3 

НІР0,5, т/га 0,4 0,02 0,11 0,03 0,01 – – 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 9,9 0,39 1,97 0,55 0,14 2,9 1,4 

P30K60 10,0 0,44 2,14 0,56 0,13 3,1 1,3 

P30K60  + підсівання 

конюшини  повзучої  
9,8 0,42 2,04 0,66 0,18 2,4 1,6 

N60P30K60 9,7 0,42 2, 09 0,52 0,13 3,2 1,2 

Гній, 15 т/га 9,7 0,40 2,08 0,53 0,13 3,2 1,3 

НІР0,5, т/га 0,4 0,02 0,11 0,03 0,01 – – 

Зоотехнічна норма  
0,2–

0,35 
1,0–3,0 0,3–0,6 

0,12–

0,26 
– 0,7–2,5 
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За сінокісного використання вміст у траві макроелементів та їх 

співвідношення мало залежали від заходів поверхневого поліпшення. На відміну 

від сінокісного, під час багатоукісного використання у варіанті з внесенням 

P30K60 + підсівання конюшини повзучої найбільше нагромаджувалось кальцію і 

магнію, зокрема 0,66 і 0,18 % в сухій масі, що відповідно на 0,10–0,05 % більше 

порівнянно з іншими різнотравно-злаковими травостоями без підсівання бобової 

трави. 

Порівняння вмісту в сухій масі корму травостою заплави макроелементів 

та їх співвідношення із зоотехнічними нормами годівлі ВРХ показало, їх 

загальну відповідність, хоч і спостерігалося нагромадження фосфору дещо 

більше норми. 

За результатами досліджень встановлено: 

1. Природні лучні травостої гірсько-лісового поясу Карпат у заплаві та на 

схилах є переважно злаково-різнотравними з часткою дикорослих злаків 53–54 % 

(з них до 28 % біловусу стиснутого на сінокосі й до 22 % костриці червоної на 

пасовищах, переважно на схилах), різнотрав’я – 39–42 % та несіяних бобових 4–

8 %.  

2. Найбільша флористична насиченість (43 види з 21 родини та на 93–98 %  

з багаторічників) спостерігається у варіантах без внесення добрив та за внесення 

P30K60 за багатоукісного використання, що на 4–14 видів більше порівнянно з 

сінокісним використанням..  

3. За застосування 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) 

заплавних та схилових лучних угідь гірсько-лісового поясу Карпат  

покращується їх видовий склад, підвищує продуктивність та поліпшує хімічний 

склад кормів.  

4. За внесення P30K60 на 2–5 % збільшується вміст дикорослих бобових, а 

N60P30K60 – на 9–10 % несіяних злаків. Під час сінокісного використання при 

підсівання навесні в дернину суміші злаків ( тимофіївка лучна й костриця лучна) 
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на фоні внесення N60P30K60 частка їх збільшується до 43 %, а за багатоукісного 

використання й за підсівання конюшини повзучої на фоні внесення P30K60  

кількість бобових  зріс на 32 %. У схилових луках частка дикорослих злаків на 

8–12 % менша, а закономірності змін видового складу однакові. 

5. За сінокісного режиму використання найбільшу продуктивність за 

виходом з 1 га сухої маси гірських луків забезпечує підсівання суміші злакових 

трав  на фоні N60 P30 K60, а за багатоукісного – за  підсівання конюшини повзучої  

на фоні P30K60, що більше на 12 і 85 % порівнянно з варіантами без підсівання та 

на 122 і 111 % з контролем (без добрив). Внесення N60 на фоні P30K60 підвищує 

продуктивність відповідно на 70 і 94–95 %, а гною в дозі 15 т/га –  81–82 %.  

6. Найбільший позитивний вплив на хімічний склад корму гірських лучних 

угідь мало внесення N60P30K60, N60P30K60 + підсівання злаків за сінокісного 

використання й конюшини повзучої за багатоукісного використання та з 

внесенням 15 т/га гною. Порівнянно з контролем та з внесенням P30K60 за 

сінокісного використання вміст сирого протеїну в сухій масі збільшується на 

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

багатоукісного – 4,0–4,1 % та 3,3–3,4 % і на 2,7–3,1 % відповідно.   

7. За багатоукісного використання гірських луків порівнянно з сінокісним 

в сухій масі збільшується вміст сирого протеїну (на 3,9–4,3 %), а білка               

(2,4–3,8 %), вміст кормових одиниць та обмінної енергії, забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном та збільшується перетравність сухої 

маси корму in vitro й зменшується вміст сирої клітковини (на 2,9–3,2 %) і 

безазотистих екстрактивних речовин (на 2,5–2,6 %). 

Результати досліджень за цим розділом викладено в працях автора [23, 24, 

25, 26, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43]. 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ Й 

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ І МОДЕЛІ 

ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА НА ЇХ ОСНОВІ 

 

8.1 Економічна ефективність формування й використання 

агрофітоценозів 

За рівнем розвитку вітчизняне кормовиробництво суттєво відстає від 

країн-членів світового господарського співтовариства внаслідок екстенсивного, 

надто ресурсо- й природозатратного та екологонебезпечного господарювання. 

Цей факт суттєво впливає на процес виробництва якісної продовольчої сировини 

та продуктів харчування тваринного походження й формування продовольчої 

безпеки держави [1, 2].   

Відомо, що сучасні технології поліпшення й раціонального використання 

природних кормових угідь повинні бути ефективними, ресурсо- й 

енергоощадними, базуватися на сучасних досягненнях науки і передового 

досвіду та забезпечувати високу окупність використанних матеріально-

технічних засобів.  

Ситуація, яка склалася в галузі кормовиробництва, насамперед 

пояснюється зменшенням обсягів ресурсів, що використовуються у 

виробничому процесі, суттєвим погіршенням технічної ефективності та 

технологічними змінами. Переліченні чинники істотно впливають на обсяг 

виробництва кормів, їх якість і собівартість. Таким чином, технологічні зміни 

можуть позитивно впливати на обсяги виробництва, проте погіршення технічної 

ефективності здатне стримувати процес виробництва, а це в свою чергу 

призводить до підвищення вартості кормів і зниження продуктивності та 

ефективності кормовиробництва [3]. 

Серед кормових культур, що вирощують у нашій зоні, важливу роль 

відіграють багаторічні трави. Завдяки добре розвинутій кореневій системі вони 

ефективніше порівняно з іншими культурами засвоюють поживні речовини й 
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запаси вологи ґрунту, невибагливі до умов існування. Вирощування 

багаторічних трав на одному місці впродовж кількох років не потребує значних 

щорічних матеріальних і виробничих витрат, пов’язаних з підготовкою ґрунту, 

посівом, внесення пестицидів. За відносно низької собівартості здатності 

протягом року давати кілька укосів багаторічні  трави є основою безперебійного 

забезпечення тварин кормами в літній період й вагомим резервом заготівлі 

високоякісного дешевого сінажу та сіна, для зимівлі худоби  [4]. 

Аналіз наукових джерел щодо економічної ефективності виробництва 

різних видів кормів дають можливість стверджувати, що трав’яні корми 

сіножатей і пасовищ є найдешевшими. Наприклад, собівартість 1 т кормових 

одиниць корму культурних пасовищ в 1,9 разів нижча, ніж скошеної зеленої 

маси багаторічних трав, у 2,5 раза – від сіна з природних сінокосів, у 10,5 разів –

 від кормових  коренеплодів і в 3,9 раза – від концентрованих кормів [5, 6, 7].   

Така низька собівартість кормів із культурних пасовищ зумовлена тим, що 

кошти на їх створення, зокрема залуження травостоїв і організацію їх території, 

розподіляється за роками, упродовж яких планується їх використовувати з 

відносно невеликими затратами [8, 9].  

Економічна ефективність вирощування лучних трав значною мірою 

залежить від видового складу травостою. Окупність затрат на вирощування 

злакових травосумішок є найнижчою, а за включення в травосумішку бобових 

трав рентабельність зростає в 1,4–2,0 раза, а собівартість 1 т кормових одиниць 

знижується в 1,6–1,8 раза. За даними науковців ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», збагачення лучних ценозів багаторічними бобовими травами, порівняно 

з застосуванням азоту мінеральних добрив на злакових травостоях дозволяє 

зменшити затрати та собівартість, підвищити умовно чистий прибуток та 

рентабельність в 2,5–6,5 раза та окупність витрат на 40–120 %. Згідно з даними 

дослідженнями проведеними у Туреччині, введення у травосумішку лядвенцю 

рогатого та люцерни серповидної може сприяти зростанню умовно чистого 

доходу на 83 доларів США порівняно зі злаковим травостоєм [10]. 
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Основним показником економічної ефективності лучних агрофітоценозів є 

затрати на їх створення, які є значними і займають основну частку всіх затрат 

[11, 12].  

Одним із найважливіших факторів впливу на ефективність вирощування 

лучних травостоїв є мінеральне удобрення. Так при використанні фосфорних та 

калійних добрив через невисоку врожайність лучних трав підвищується 

собівартість продукції, а при застосуванні повних мінеральних добрив 

зростають як затрати на вирощування одиниці продукції, так і рівні 

рентабельності, що ірландські науковці пов’язують із швидким зростанням цін 

на мінеральні добрива і відносним підняттям цін на сільськогосподарську 

продукцію [13]. 

Економічні показники відзнаються нестабільністю, на них впливає 

коливання цін, кон’юнктура ринку тощо. Для більш точної оцінки технологій 

вченими проведено енергетичний аналіз, який дозволяє охарактеризувати 

технології з енергетичної точки зору в єдиних для всіх країн одиницях. 

Енергетична оцінка поєднує комплекс енергетичних витрат на добрива й хімічні 

засоби, електроенергію, паливо та ін., з одного боку, і кількість отримуваної 

енергії з урожаєм вирощуваних культур – з іншого. Отримувані ними результати 

в цьому випадку є стабільними в часі, на відміну від результатів розрахунку 

економічної ефективності, зважаючи на відсутність стабільності цін на витратні 

матеріали й вартість отриманої продукції. Крім того, енергетична оцінка кормів і 

розрахунки витрат на їх виробництво дозволяють визначити окупність сукупної 

енергії [13]. 

В останні роки у зв’язку із суттєвим подорожчанням енергоносіїв й 

зростанням цін на мінеральні добрива та пальне збільшилися затрати на 

удобрення та укісне використання, загалом на виробництво трав’яних кормів 

важливим показником зниження собівартості кормів є застосування 

багаторічних бобових трав, які є дешевим джерелом симбіотичного азоту [14]. 

Аналіз розрахунків економічної ефективності вирощування в середньому 

за 2015–2018 рр. багаторічних бобово-злакових травостоїв на дерново-
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підзолистих ґрунтах Прикарпаття показав, що включення багаторічних бобових 

трав до суміші злаків суттєво поліпшувало показники економічної ефективності. 

У бобово-злакових травостоях, де злакові компоненти були представлені 

кострицею червоною, стоколосом безостим, пажитницею багаторічною у 

варіанті без внесення добрив чистий прибуток та рівень рентабельності з 

найбільшими показниками коливалися  в межах відповідно 12567–19000 грн./га 

та 195–210 % з найменшою собівартістю 1 т кормових одиниць (1613–1693 грн.) 

і 1 т сирого протеїну (7393–7669 грн.) (табл. 8.1). На злаковому травостої чистий 

прибуток та рентабельність були меншими відповідно в 1,9–2,9 і в 1,4–1,5 рази, а 

собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну – більшими в 1,2–1,3 і в 

1,7–1,8 раза відповідно. 

У бобово-злакових травостоях на контролі, у якому одержано найкращі 

показники економічної ефективності, чистий прибуток та рівень рентабельності 

коливалися в межах 1474–21865 грн/га та 193–209 %, а собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну – відповідно 1621–1707 і 7456–7825 грн. Серед 

бобово-злакових травостоїв незалежно від злакового компонента найкращі 

показники економічної ефективності на всіх агрофонах одержано при 

вирощуванні лядвенце-злакового травостою, а нижчі – люцерно-злакових 

травостоїв, що зумовлено відповідно найбільшою й найменшою кормовою 

продуктивністю. Лучноконюшино- та східно-козлятнико-злаковий травостої за 

цими показниками посідали проміжне місце. 

При збільшенні доз фосфорних і калійних добрив показники економічної 

ефективності погіршувалися. Зокрема, за внесення Р60К60 порівняно з контролем 

(без добрив) на бобово-злакових травостоях чистий прибуток і рентабельність 

зменшилися на 1,3–1,4 та в 2,0–2,2 рази  відповідно, а собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну зросли в 1,4–1,6 рази. Водночас за внесення Р90К90 

чистий прибуток і рентабельність знизилися у 1,4–1,7 та 2,3–3,3 рази, а 

собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну зросли в 1,6–2,1 рази. 

Найнижчі показники економічної ефективності були на злаковому 

травостої на фоні внесення Р60К60, з чистим прибутком 3278 грн/га та 
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рентабельністю 33 %, що в 2,3–4,5 рази менше, та собівартістю 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну 3754 і 25313 грн, що в 1,8–1,9 раза більше порівняно з 

варіантом без добрив. Додавання на злаковому травостої азоту в дозі N60 чистий 

прибуток з 1 га сягав рівня 7605 грн, що перевищувало показник у варіанті без 

внесення добрив. Показники економічної ефективності вирощування різних 

видів багаторічних бобових трав  в одновидових посівах на 20–25 % були 

нижчими  порівнянно з показниками економічної ефективності за вирощування 

сумішок багаторічних бобово-злакових трав. 

На варіанті без внесення добрив, у якому зафіксовано найкращі показники 

економічної ефективності, зокрема чистий прибуток та рівень рентабельності 

коливалися у межах 11142–15804 грн/га та 160–183 % з найменшою 

собівартістю 1 т кормових одиниць (1768–1922 грн) та 1 т сирого протеїну 

(8080–8940 грн.) (табл.8.2). На злаковому травостої чистий прибуток та 

рентабельність були нижчими відповідно в 1,5–2,1 і в 1,2–1,3 рази, а собівартість 

1 т кормових одиниць і сирого протеїну – вищими в 1,1–1,3 і в 1,6–1,7 рази. 

Унаслідок збільшення доз фосфорних і калійних добрив показники 

економічної ефективності вирощування багаторічних бобових трав в 

одновидових посівах погіршувались. Зокрема за внесення Р60К60 порівнянно з 

варіантом без добрив на бобово-злакових травостоях чистий прибуток і 

рентабельність зменшились відповідно в 1,3–1,4 та 2,2–2,6 рази, а собівартість 

1 т кормових одиниць і сирого протеїну збільшилися в 1,5–1,6 рази. 

Водночас під час внесення Р90К90 чистий прибуток і рентабельність 

порівнянно з варіантом без добрив знизилась  ще більше – відповідно в 1,7–1,8 

та в 2,8–4,1 рази, а собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну 

збільшились в 1,7–1,9 рази.  Погіршення показників економічної ефективності за 

внесення фосфорних та калійних добрив, як і в попередньому досліді, 

обумовлено суттєвим збільшенням витрат на їх внесення за несуттєвого 

зростання вартості валової продукції. 
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Таблиця 8.1 

Економічна ефективність вирощування багаторічних бобово-злакових  травостоїв на різних фонах удобрення 

(середнє за 2015–2018 рр.) 
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Конюшина лучна, 10 + злаки  

(костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 12) 

Без добрив (контроль) 25950 8450 17500 1667 7393 207 

Р60К60 26800 12990 13810 2424 10825 106 

Р90К90 26900 15160 11740 2818 12426 77 

Люцерна посівна, 10   +  ті ж 

злаки  

Без добрив (контроль) 19000 6433 12567 1693 7942 195 

Р60К60 19400 10673 8727 3751 12706 82 

Р90К90 20050 12843 7207 3202 15109 56 

Лядвенець рогатий, + злаки Без добрив (контроль) 28050 9050 19000 1613 7669 210 

Р60К60 28700 13690 15010 2385 14080 110 

Р90К90 28950 15860 13090 2739 13000 83 

Козлятник східний,   20 + 

злаки 

Без добрив (контроль) 26400 8800 17600 1666 7521 200 

Р60К60 26700 13140 13560 2461 11231 103 

Р90К90 27550 19650 7900 3566 16512 40 

Злаки 

Без добрив (контроль) 11450 4817 6633 2103 13763 138 

Р60К60 12100 9157 2943 3784 25436 32 

N60Р60К60 18550 11677 6873 3147 16446 74 
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продовження таблиці 8.1 

Конюшина лучна, 1 + злаки 

(стоколос  прибережний, 10 + 

костриця  східна, 12 +  пирій 

середній, 10)  

Без добрив (контроль) 26450 8723 17827 1649 7456 204 

Р60К60 26800 13250 13550 2522 11134 102 

Р90К90 27650 15463 12187 2796 12572 79 

Люцерна посівна, 10       

    +  ті ж злаки  

Без добрив (контроль) 22450 7666 14774 1707 8069 193 

Р60К60 22750 12240 10510 2690 12619 86 

Р90К90 23300 14627 8673 3139 16270 59 

Лядвенець рогатий, 6    +  

злаки 

Без добрив (контроль) 32350 10485 21865 1621 7825 209 

Р60К60 33650 15559 18091 2312 11275 116 

Р90К90 33950 17946 16054 2643 12819 89 

Козлятник східний,   20 + 

злаки 

Без добрив (контроль) 30600 10180 20420 1663 7597 201 

Р60К60 31400 15054 16446 2397 11069 109 

Р90К90 31700 22515 9585 3551 16315 43 

Злаки 

Без добрив (контроль) 12650 5099 7551 2015 13418 148 

Р60К60 13150 9872 3278 3754 25313 33 

N60Р60К60 19650 12045 7605 3065 16060 63 

 



388 

          Нижчі показники економічної ефективності були на злаковому травостої 

на фоні внесення Р60К60, з чистим прибутком 3920 грн/га і рентабельністю 39 %, 

що в 1,9–3,6 раза менше та собівартістю 1 т кормових одиниць і сирого протеїну 

3585 і 23643 грн, що в 1,7 рази більше порівняно з варіантом без внесення 

добрив. Додавання на злаковому травостої до Р60К60  азоту в дозі N60 чистий 

прибуток з 1 га сягав рівня 7797 грн, що на 187 грн перевищувало рівень 

досягнутий у варіані без внесення добрив.  

Серед видів багаторічних бобових трав в середньому за перші три роки 

користування травостоями найкращі показники економічної ефективності 

одержано за вирощування лядвенцю рогатого, а найнижчі – за вирощування 

люцерни посівної. Решта досліджуваних видів посідало проміжне місце. За 

вирощування бобово-злакових травостоїв на контролі, було одержано чистий 

прибуток (11692–15631 грн/га), рівень рентабельності (151–187 %) та 

собівартістю 1 т кормових одиниць (1994–2952 грн) і 1 т сирого протеїну (8047–

9946 грн) (табл. 8.3).  

На злаковому травостої чистий прибуток та рентабельність були меншими 

відповідно в 1,5–2,0 і в 1,1–1,3 рази, а собівартість 1 т кормових одиниць і 

сирого протеїну – більшими відповідно в 1,1–1,2 і в 1,4–1,8 рази. Вищі 

показники економічної ефективності у варіантах без добрив забезпечив 

люцерно-злаковий травостій ніж конюшино-злаковий з чистим прибутком у 

1,3 рази більшим. Аналогічна перевага люцерно-злакового травостою була й на 

інших досліджуваних фонах. 

На фоні N30Р60К60 показники економічної ефективності вирощування 

бобово-злакових травостоїв порівнянно з варіантом без внесення добрив 

знизилися. Чистий прибуток та рентабельність зменшилися в 1,3–1,5 та 2,3–

2,6 рази, а собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну зросла в 1,6 рази. 

Це зумовлено тим, що через достатнє забезпечення ґрунту основними 

поживними речовинами трави слабко реагували на азот й на злаковому 

травостої. 
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Таблиця 8.2 

Економічна ефективність вирощування багаторічних бобових трав 

залежно від добрив на дерново-підзолистому ґрунті 

 (дослід 2), середнє за 2011–2013 рр. 
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Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
22750 8235 14515 176 1810 8153 

Р60К60 23050 12775 10275 80 2771 11939 

Р90К90 23850 14978 8872 59 3140 13998 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив 

(контроль) 
18100 6958 11142 160 1922 8808 

Р60К60 18500 11498 7002 61 3108 14022 

Р90К90 19000 13701 5299 39 3606 16709 

Конюшина 

гібридна, 

14 

без добрив 

(контроль) 
18900 7152 11748 164 1892 8940 

Р60К60 19950 11692 8258 71 2930 13919 

Р90К90 20050 13895 6155 44 3465 16741 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
24450 8646 15804 183 1768 8080 

Р60К60 24900 13186 11714 89 2648 12209 

Р90К90 25600 15389 10211 66 3006 13990 

Стоколос 

безостий, 

25 

без добрив 

(контроль) 
13100 5490 7610 139 2095 14076 

Р60К60 13850 9930 3920 39 3585 23643 

N60Р60К60 19900 12103 7797 64 3041 15925 
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Таблиця  8.3 

Економічна ефективність вирощування бобово-злакових травостоїв  за 

різного удобрення у поєднанні з штамами бульбочкових бактерій на темно-

сірому ґрунті (дослід 3), середнє за 2009–2011 рр. 
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п
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Конюшина 

лучна,10 + 

злаки 

(стоколос 

безостий, 12 

+ пажитниця 

багатоквітко

ва, 12 + 

костриця 

червона, 10)  

без добрив 

(контроль) 

19450 7758 11692 151 1994 9946 

N30Р60К60 21600 13598 8002 59 3148 15109 

N30Р60К60 + 

штам 

22900 14028 8872 63 3063 14766 

Р60К60 21800 12298 9502 77 2821 13818 

Р60К60 + 

штам 

23050 12728 10772 85 2761 13540 

Р90К120 22650 13571 9079 67 2996 14592 

Р90К120 + 

штам 

23750 14021 9729 69 2952 14307 

Люцерна 

посівна  +           

ті ж злаки 

без добрив 

(контроль) 

24000 8369 15631 187 1744 8047 

N30Р60К60 26050 14309 11741 82 2746 12663 

N30Р60К60  

+ штам 

27100 14759 12341 84 2723 12355 

Р60К60 26700 12949 14291 110 2425 11260 

Р60К60 + 

штам 

27750 13409 14341 107 2416 11268 

Р90К120 27100 14182 12918 91 2617 12019 

Р90К120+ 

штам 

27650 14632 13018 89 2646 12193 

Ті ж злаки 

без добрив 

(контроль) 

13150 5450 7700 141 2072 14342 

N30Р60К60 16800 11090 5710 51 3301 19121 
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Аналіз результатів досліджень засвідчив, що серед варіантів удобрення на 

обох досліджуваних бобово-злакових травостоях найкращі показники 

економічної ефективності одержано при внесенні Р60К60 в поєднанні з штамами 

азотфіксувальних препаратів. Чистий прибуток та рентабельність на конюшино-

злаковому травостої становили 10772 грн/га та 85 % із собівартістю 1 т 

кормових одиниць і сирого протеїну 2761 і 13540 грн.  

На люцерно-злаковому травостої чистий прибуток та рентабельність були 

з показниками 14341 грн./га та 107 % відповідно, а собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну меншими (2416 і 11268 грн).  Проте додавання тільки 

штаму азотфіксувального препарату, особливо на люцерно-злаковому травостої, 

як за внесення N30Р60К60, так і Р60К60, Р90К120 загалом було малоефективним.  

За збільшення доз фосфорних і калійних добрив показники економічної 

ефективності погіршувалися. При внесенні Р60К60 порівнянно з варіантом без 

добрив на бобово-злакових травостоях чистий прибуток і рентабельність 

зменшилися відповідно в 1,1–1,24 та 1,7–2,0 рази, а собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну зросли в 1,4 раза.  

У процесі вирощування зазначених видів багаторічних злакових трав в 

одновидових посівах у варіанті без внесення добрив чистий прибуток та рівень 

рентабельності коливались у межах 5112–5593 грн/га та 116–139 % відповідно з 

найменшою собівартістю 1 т кормових одиниць (2095–2313 грн) та переважно 

найнижчою собівартістю 1 т сирого протеїну (13317–15491 грн) (табл.8.4).   

Найнижчі показники економічної ефективності були на фоні внесення 

Р60К60, з чистим прибутком 2377–3920 грн/га і рентабельністю 25–39 %, що 

відповідно в 2,0–2,4 і в 3,6–4,6 рази менше  та собівартістю 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну 3595–3989 і 22289–26036 грн, що в 1,7 раза більше  

порівнянно з варіантом без внесення добрив. Додавання на злаковому травостої 

до Р60К60 азоту в дозі N90 чистий прибуток з 1 га за вирощування всіх видів 

злакових трав був найвищим і сягав 6527–10670 грн.  
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Таблиця 8.4 

Економічна ефективність вирощування злакових трав залежно від 

добрив на дерново-підзолистому ґрунті (дослід 4), середнє за 2011–2013 рр. 
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Собівартість 
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Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

 (контроль) 
11800 5242 6558 

125 2221 14168 

 Р60К60 12300 9503 2797 29 3863 24367 

N90Р60К60 22100 12903 9197 71 2919 13441 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив 

(контроль) 
12150 5350 6800 127 2202 14459 

Р60К60 12650 9630 3020 31 3806 24692 

N90Р60К60 23100 13030 10070 77 2820 13296 

Пажитниця   

багаторічна, 

26 

без добрив 

(контроль) 
13350 5593 7757 139 2095 13317 

Р60К60 13950 10030 3920 39 3595 22289 

N90Р60К60 24100 13430 10670 79 2786 12913 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
12350 5395 6955 129 2184 14197 

Р60К60 13050 9733 3317 34 3729 24333 

N90Р60К60 22450 13133 9317 71 2925 13971 

Костриця 

червона, 18 

без добрив 

(контроль) 
11050 5112 5938 116 2313 15491 

Р60К60 11750 9373 2377 25 3989 26036 

N90Р60К60 19300 12773 6527 51 3309 16168 

Очеретянка 

звичайна, 

14 

без добрив  

(контроль) 
12050 5330 6720 126 2221 14806 

Р60К60 12500 9780 2720 28 3912 25737 

N90Р60К60 21600 13180 8420 63 3051 14326 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
11950 5302 6648 125 2218 14330 

 Р60К60 12500 9590 2910 30 3791 24590 

N90Р60К60 21600 12990 8700 67 3272 15841 
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Рівень рентабельності та собівартість 1 т кормових одиниць у цьому 

випадку посідали проміжне місце між варіантом без добрив та внесенням Р60К60, 

а собівартість 1 т сирого протеїну була на одному рівні з варіантом без внесення 

добрив. Серед видів багаторічних злакових трав на всіх фонах удобрення в 

середньому за перші три роки користування травостоями найкращі показники 

економічної ефективності зафіксовано за вирощування пажитниці багаторічної, 

а найнижчі – під час вирощування костриці червоної. 

Аналіз результатів досліджень виявив, що глибина основного обробітку 

ґрунту мало впливала на більшість основних показників економічної 

ефективності вирощування злакових трав. Зокрема рентабельність та 

собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну при зменшенні глибини від 

20–22 см до 8–10 см суттєво не змінювались і коливались у межах 56–85 % та 

2703–3195 і 12528–15455 грн. (табл.8.5).  

За вирощування костриці східної, стоколосу безостого і очеретянки 

звичайної дещо більший чистий прибуток одержано за глибини основного 

обробітку ґрунту 20–22 см. Тим часом як за вирощування грястиці збірної, 

пажитниці багаторічної, костриці червоної, тимофіївки лучної  дещо більші 

показники чистого прибутку було отримано за глибини 16–18 см. Слід 

відзначити, що вартість валової продукції та сукупні витрати на вирощування 

всіх видів злакових трав дещо вищою була за глибини обробітку ґрунту 20–

22 см із показниками відповідно 19750–24600 і 12673–13530 грн/га, що 

відповідно на 500–1000 і 498–521 грн/га більше порівнянно з глибиною 

обробітку 8–10 см. Серед основних поживних елементів найбільший позитивний 

вплив на показники економічної ефективності мав азот. 

У порівнянні з варіантами без азоту за внесення N75  на різних фонах 

фосфорно-калійних добрив чистий прибуток з 1 га за вирощування злакового 

травостою збільшився від 3038–4388 до 9438–10788 грн, а N150  – до 13738–

15413 грн, а собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну до зазначених 

доз азоту зменшилася в 1,4–1,5 та 1,5–1,7 рази (табл. 8.6). 
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Таблиця 8.5 

Економічна ефективність вирощування злакових трав залежно від 

глибини основного обробітку ґрунту (дослід 5), середнє за 2011–2013 рр. 
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Собівартість  
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Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

20–22 22800 12950 9850 76 2840 13081 

16–18 22600 12753 9847 77 2821 13147 

8–10 21800 12450 9350 75 2856 13245 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

20–22 23800 13163 10637 81 2765 13033 

16–18 23500 12943 10557 82 2754 13073 

8–10 22750 12643 10107 80 2779 12901 

Пажитниця   

багаторічна,  

26 

20–22 24600 13530 11070 82 2750 12528 

16–18 24350 13330 11020 83 2737 12575 

8–10 24100 13030 11070 85 2703 12529 

Стоколос  

безостий, 26 

20–22 23100 13063 10037 77 2827 13467 

16–18 22800 12842 9957 78 2816 13518 

8–10 22150 12542 9608 77 2831 13343 

Костриця 

червона, 18 

20–22 19900 12673 7227 57 3184 15455 

16–18 19750 12473 7277 58 3158 15399 

8–10 19050 12173 6877 56 3195 15409 

Очеретянка 

звичайна, 14 

20–22 22450 12901 9549 74 2873 13724 

16–18 21950 12713 9237 73 2896 13670 

8–10 21600 12413 9187 74 2873 13492 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

20–22 20300 12773 7527 59 3146 15206 

16–18 20100 12572 7528 60 3127 14967 

8–10 19550 12272 7278 59 3139 14966 
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Таблиця 8.6 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на економічну ефективність 

вирощування злакового травостою (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Таким чином, найбільший чистий прибуток та найменшу собівартість 1 т 

сирого протеїну одержано на варіантах удобрення за внесення N150. Водночас на 

збільшення рентабельності та зменшення собівартості 1 т кормових одиниць 

внесення зазначених доз азоту впливало приблизно однаково. У цьому випадку 

рентабельність зросла в 1,3–2,3 рази, а собівартість 1 т кормових одиниць 

знизилась в 1,2–1,3 рази.  
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Без добрив 

(контроль) 
9100 4712 4388 93 2589 17452 

P60 10250 6812 3438 50 3323 20642 

K90 10600 7062 3538 50 3331 21400 

P30K45 11100 7137 3963 56 3215 20391 

P60K90 12300 9262 3038 33 3765 23155 

N75 19550 8762 10788 123 2241 12517 

N75P60 21000 11562 9438 82 2753 14823 

N75K90 21200 11732 9468 81 2767 14665 

N75P30K45 22700 11937 10763 90 2629 14737 

N75P60K90 24150 14312 9838 69 2963 15902 

N150 27600 12612 14988 119 2285 11571 

N150P60 29650 15912 13738 86 2683 13150 

N150K90 30350 16162 14188 88 2663 12930 

N150P30K45 31900 16487 15413 93 2584 12123 

 N150P 60K90 33000 18662 14338 77 2828 13235 
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Різні досліджувані дози та співвідношення фосфорних і калійних добрив 

зазвичай погіршували показники економічної ефективності. На фонах із 

внесенням азоту зниження показників економічної ефективності було менш 

вираженим. На безазотному фоні чистий прибуток знизився в 1,1–1,4 рази. При 

внесенні фосфору й калію на без азотному фоні рентабельність зменшилася в 

1,7–2,8 рази, а собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну збільшились 

в 1,2–1,5 рази.  

Аналіз результатів досліджень показав, що як за сінокісного, так і 

багатоукісного режимів використання найвищу рентабельність (180–191 %) та 

найнижчу собівартість 1 т кормових одиниць та сирого протеїну (відповідно 

1719–1784 і 9476–10040 грн) одержано у варіанті без добрив з чистим прибутком 

4790–4952 грн/га (табл. 8.7). 

Серед варіантів удобрення за щорічного внесення P30K60 усі показники 

економічної ефективності були найнижчими. Порівнянно з варіантом без 

добрив, під час сінокісного та багатоукісного режимів використання чистий 

прибуток і рентабельність зменшились відповідно в 1,6 і 3,3–3,4 раза, а 

собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну збільшились у 1,8 раза. 

Серед варіантів удобрення за сінокісного режиму використання 

найбільший чистий прибуток одержано у варіанті поверхневого поліпшення, 

який включає щорічне внесення N60P30K60 + підсівання суміші злакових трав і 

становить 8070 грн/га, що в 1,5 раза більше порівнянно з варіантом без добрив, 

2,6 – P30K60 і 1,1 – N60P30K60 та 15 т/га гною, під час багатоукісного 

використання – за внесення P30K60 + підсівання конюшини повзучої з 

показником 8849 грн./га, що в 1,8 раза більше ніж на контролі, 2,8 – P30K60, 1,5 –

 N60P30K60 і 1,2 рази більше порівняно з внесенням 15 т/га гною.  

Подібна закономірність щодо ефективної дії досліджуваних заходів була й 

за імітації пасовищного використання де зафіксовано найкращі показники 

економічної ефективності, зокрема найбільш чистий прибуток та рентабельність, 

які відповідно були в 1,1–1,2 та в 1,4–1,6 рази більші порівняно з сінокісним та 

багатоукісним режимами використання.   
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Таблиця  8.7 

Економічна ефективність заходів поверхневого поліпшення заплавних 

луків гірсько-лісового поясу Карпат (дослід 7) середнє за 2017–2019 рр. 
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Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 7300 2510 4790 191 1719 10040 

P30K60 8500 5410 3090 57 3182 18033 

N60P30K60 14700 7620 7080 93 2592 12700 

N60P30K60 + підсівання 

злаків 
16700 8630 8070 94 2583 12507 

Гній, 15 т/га 13500 6460 7040 109 2393 11745 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 7700 2748 4952 180 1784 9476 

P30K60 8900 5781 3119 54 3248 17003 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
17050 8201 8849 108 2405 10381 

N60P30K60 15300 9262 6038 65 3027 13423 

Гній, 15 т/га 14250 6983 7267 104 2450 11084 

Імітація пасовищного використання 

Без добрив 7700 2020 5680 281 1312 6966 

P30K60 8900 4869 4031 83 2735 14321 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
17050 6869 10181 148 2245 8695 

N60P30K60 15300 7878 7422 94 2575 11417 

Гній, 15 т/га 14250 5867 8383 143 2059 9313 
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На цьому варіанті чистий прибуток (10181 грн./га) отримано за внесення 

P30K60  + підсівання конюшини повзучої. Найменша собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну й за пасовищного використання спостерігалась у 

варіанті без внесення добрив із показниками відповідно 1312 та 6966 грн. 

Аналіз результатів досліджень показав, що як за сінокісного, так і 

багатоукісного режимів використання на схилах отримано дещо нижчі 

показники економічної ефективності. Найвищу рентабельність (116–150 %) та 

найнижчу собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну (відповідно 

1797–2002 і 12011 грн.) зафіксовано у варіанті без добрив із чистим прибутком у 

межах 2902–3418 грн./га (табл. 8.8) .  

Порівнянно з варіантом без добрив під час сінокісного та багатоукісного 

використання чистий прибуток і рентабельність зменшилися в 1,8–1,9 і 3,7–

3,8 раза відповідно, а собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну 

зросла в 1,6–2,1 раза. Серед варіантів удобрення за сінокісного режиму 

використання найбільший чистий прибуток одержано у варіанті N60P30K60 

 + підсівання суміші злакових трав з параметрами 6455 грн./га, що в 1,9 раза 

більше порівняно з варіантом без добрив, 3,3 – P30K60 і 1,1 – N60P30K60 та 15 т/га 

гною. 

Подібна закономірність щодо дії досліджуваних заходів поверхневого 

поліпшення була й за імітації пасовищного використання, де одержано найвищі 

показники економічної ефективності. На цьому режимі використання 

найбільший чистий прибуток (8955 грн/га) отримано у варіанті, який включав 

внесення P30K60 + підсівання конюшини повзучої, що в 2,5 рази більше 

порівнянно з варіантом без добрив, у 3,3 – P30K60, в 1,4 – N60P30K60 і в 1,3 –

 15 т/га гною. За сінокісного використання на варіанті N60P30K60 + підсівання 

злаків чистий прибуток становив 6455 грн/га а собівартість 1 т сирого протеїну 

була на рівні 13297 грн, тоді як на контролі (без добрив) ці показники становили 

3418 грн/га та 12011 грн відповідно. Найбільші затрати спостерігались на 

варіантах з удобренням та підсіванням злакових трав (N60P30K60 + підсівання 

злаків) 7845 грн/га. 
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Таблиця  8.8 

Економічна ефективність заходів поверхневого поліпшення схилових луків 

гірсько-лісового поясу Карпат (дослід 8), середнє за 2017–2019 рр. 
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Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 5700 2282 3418 150 2002 12011 

P30K60 6900 4918 1982 40 3564 20492 

N60P30K60 12650 6927 5723 83 2738 13582 

N60P30K60 + підсівання 

злаків 
14300 7845 6455 82 2743 13297 

Гній, 15 т/га 11850 5873 5977 102 2478 12496 

Багатоукісне використання 

Без добрив 5400 2498 2902 116 1797 11895 

P30K60 7100 5255 1645 31 3700 19463 

P30K60  + підсівання 

конюшини повзучої  
15200 7455 7745 104 2452 23026 

N60P30K60 13600 8420 5180 62 3096 13803 

Гній, 15 т/га 12250 6348 5902 93 2591 11542 

Імітація пасовищного використання 

Без добрив (контроль) 5400 1836 3564 194 1700 8743 

P30K60 7100 4426 2674 60 3117 1639 

P30K60  + підсівання 

конюшини повзучої  
15200 6245 8955 143 2054 8921 

N60P30K60 13600 7162 6438 90 2633 11741 

Гній, 15 т/га 12250 5334 6916 130 2177 9698 

 



400 

Найменша собівартість 1 т кормових одиниць і сирого протеїну за умов 

пасовищного використання була у варіанті без внесення добрив із показниками 

відповідно 1700 і 8743 грн. 

 

8.2 Енергетична ефективність формування та використання лучних 

фітоценозів 

В останні роки у світовій практиці поряд із традиційними методами оцінки 

ефективності виробництва сільськогосподарських культур за допомогою 

грошових і трудових показників вагомого значення набуває метод енергетичної 

оцінки, що враховує як кількість енергії, витраченої на виробництво 

сільськогосподарської продукції, так і акумульованої в ній. Енергетична оцінка 

дає змогу порівнювати різні технології виробництва сільськогосподарської 

продукції з точки зору витрати енергетичних ресурсів, визначити структуру 

потоків енергії в агроценозах і виявити головні резерви економії технічної 

енергії в землеробстві. Визначення як витраченої, так і отриманої енергії дає 

можливість кількісно оцінити енергетичну ефективність вирощування кормових 

культур [15, 16, 17, 18 ]. 

Сучасний процес розвитку сільськогосподарського виробництва повинен 

характеризуватися підвищенням його інтенсивності. Показники інтенсифікації 

виробництва дозволяють порівнювати результати господарської діяльності за 

ряд років і виявляють тенденції роботи підприємства за цей період у зв'язку із 

збільшенням застосування засобів виробництва і праці. Чим вищі темпи 

зростання валової і товарної продукції, прибутку і продуктивності праці в 

порівнянні з темпами зростання витрат, тим ефективніше йде процес 

виробництва. Підсумковими показниками ефективності створення та 

використання травостоїв є витрати сукупної енергії на 1 кормову одиницю і на 

1 ГДж обмінної енергії, а також коефіцієнт енергетичної ефективності, які 

показують у скільки разів енергія, витрачена на виробництво даного продукту, 

окуповується енергією, що міститься в виробленому продукті. У розрахунках 

враховується не валова, а обмінна енергія, яка засвоюється тваринами з 
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трав'янистих кормів. Енергетична оцінка виробництва продукції рослинництва 

дозволяє визначити енергозберігаючі технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Енергетичний аналіз технологій у кормовиробництві та луківництві має 

важливе значення, адже енергія, яка міститься в кормах, виконує дві функції: 

забезпечує життєдіяльність тварин і виробництво тваринницької продукції. Цей 

аналіз дає можливість визначити не лише окупність затрат енергії на  

виробництво певних видів трав’яних кормів, а й визначити енергоємність 

одиниці корму. Останнім часом через подорожчання невідновлюваних джерел 

енергії в Україні намітилась тенденція до ширшого впровадження у 

виробництво енерго- й ресурсозберігаючих технологій, нетрадиційних і постійно 

відновлюваних джерел енергії, які забезпечують зниження витрат енергії на 

виробництво певних видів кормів [19]. 

Сіно є важливим джерелом енергії для великої рогатої худоби, овець та 

коней, а для молочних корів, на відміну від інших тварин, є основним джерелом 

енергії. За даними Міністерства сільського господарства США сіно забезпечує 

29 % всієї енергії використовуваної молочними коровами [20].  

У дослідженнях, проведених в Інституті кормів та сільського господарства 

Поділля, вихід валової і обмінної енергії з урожаю становить у люцерни 

відповідно 212,4 ГДж/га і 115,0 ГДж/га [21]. 

У структурі витрат енергії на виробництво продукції тваринництва 

залежно від її виду на корми припадає від 50 до 80 %. Тому невипадково поряд 

із критерієм економічної оцінки будь-якого технологічного процесу в 

сільськогосподарському виробництві повинен бути критерій оцінки 

енергетичного балансу. Основним завданням енергетичного аналізу 

виробництва кормів є дотримання основних принципів, які забезпечують 

раціональне застосування непоновлюваної і поновлюваної енергії [23]. Відомо, 

що в луківництві енергетичну оцінку технологій оцінюють за окупністю 

сукупних затрат енергії  виходом з 1 га валової або обмінної енергії в ГДж, яка, 
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за даними В. Г. Кургака [7], під час поліпшення природних кормових угідь 

Полісся коливалася  в межах відповідно 3,0–6,0 і 1,5–3,0.  

Одним із найважливіших чинників впливу на ефективність вирощування 

лучних травостоїв є мінеральне удобрення. Так, за умов використання 

фосфорних та калійних добрив через невисоку врожайність лучних трав 

підвищується собівартість продукції, а в процесі застосування повних 

мінеральних добрив підвищувалися як затрати на вирощування одиниці 

продукції, так і рівні рентабельності, що ірландські науковці пов’язують із 

швидким зростанням цін на мінеральні добрива та відносним підняттям цін на 

сільськогосподарську продукцію [23]. 

Енергоресурси, які використовуються в сільськогосподарському 

виробництві, відносяться до трьох категорій: це прямі затрати на енергетичні 

ресурси (паливно-мастильні матеріали і електроенергія), уречевлені затрати 

енергії (витрачені на виробництво машин, обладнання, добрив, пестицидів тощо) 

та енергозатрати трудових ресурсів або живої праці. Сукупні затрати 

досліджуваних технологій визначено за технологічними картами, в яких 

враховано роботу сільськогосподарських машин, розхід матеріальних ресурсів і 

трудових затрат. 

У вирішенні проблеми зупинення спаду та нарощування виробництва 

тваринницької продукції провідна роль належить кормам. На вартість кормів 

припадає найбільша частка  собівартості тваринницької продукції. Лучні 

травостої дають найдешевший корм, а звідти й найдешевші продукти 

тваринництва [24, 25]. 

Аналіз енергетичної ефективності вирощування багаторічних бобово-

злакових травостоїв на різних фонах удобрення показав, що сукупні витрати 

енергії на 1 га, як і витрати енергії на 1 т кормових одиниць за умов 

вирощування бобово-злакових і злакових травостоїв коливались у межах 

відповідно 13,0–27,0 і 3,14–7,15 ГДж (табл. 8.9). Найвищий показник 

спостергався на злаковому агрофітоценозі за вирощування костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + пажитниця багаторічна, 12)  з внесення Р60К60.  
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Таблиця 8.9  

Енергетична ефективність вирощування багаторічних бобово-злакових 

травостоїв на різних фонах удобрення (дослід 1)  

середнє за 2015–2018 рр. 

Травосуміш (види  трав 

і норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

Удобрення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

 

КЕЕ  

 

БЕК 

Затрати 

енергії на 1т 

корм. од., ГДж 

Конюшина лучна, 10 + 
злаки  (костриця 
червона, 8 + стоколос 
безостий, 12 + 
пажитниця багаторічна, 
12)  

без добрив (контроль) 18,3 7,8 3,4 3,53 

Р60К60 22,8 6,4 2,8 4,25 

Р90К90 25,1 6,0 2,6 4,67 

Люцерна посівна, 10   +  

ті ж злаки  

без добрив (контроль) 15,7 6,7 2,9 4,13 

Р60К60 21,1 5,1 2,2 5,44 

Р90К90 23,0 4,8 2,1 5,74 

Лядвенець рогатий, + 

злаки 

без добрив (контроль) 19,0 8,1 3,5 3,39 

Р60К60 23,4 6,7 2,9 4,08 

Р90К90 25,6 6,2 2,7 4,42 

Козлятник східний,   20 

+ злаки 

без добрив (контроль) 18,3 7,8 3,4 3,47 

Р60К60 22,5 6,4 2,8 4,21 

Р90К90 24,7 6,0 2,6 4,48 

Злаки 

без добрив (контроль) 13,0 4,4 2,1 5,68 

Р60К60 17,3 3,4 1,6 7,15 

N60Р60К60 22,8 4,0 1,9 6,15 

Конюшина лучна, 1 + 

злаки (стоколос  

прибережний, 10 + 

костриця  східна, 12 +  

пирій середній, 10)  

без добрив (контроль) 18,4 7,8 3,4 3,48 

Р60К60 22,7 6,4 2,8 4,24 

Р90К90 25,1 6,0 2,6 4,54 

Люцерна посівна, 10       

    +  ті ж злаки  

без добрив (контроль) 16,9 7,1 3,1 3,76 

Р60К60 21,2 5,3 2,5 4,66 

Р90К90 23,3 5,5 2,4 5,00 

Лядвенець рогатий, 6    

+  злаки 

без добрив (контроль) 20,3 8,5 3,7 3,14 

Р60К60 24,6 7,4 3,2 3,66 

Р90К90 27,0 6,7 2,9 3,98 

Козлятник східний,   20 

+ злаки 

без добрив (контроль) 19,6 8,3 3,6 3,20 

Р60К60 24,1 6,9 3,0 3,84 

Р90К90 26,3 6,4 2,8 4,15 

Злаки 

без добрив (контроль) 13,4 4,6 2,2 5,30 

Р60К60 17,7 3,6 1,7 6,73 

N60Р60К60 24,1 4,0 1,9 6,13 
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Сукупні витрати енергії на 1 га та витрати енергії на 1 т кормових одиниць 

під час вирощування бобово-злакових травостоїв з різними бобовими 

компонентами незалежно від складу злаків, були на фоні внесення Р90К90, що в 

1,1 раза більше порівнянно з фоном Р60К60 і в 1,3–1,4 раза – варіантом без 

добрив.  

Навпаки, окупність сукупних витрат енергії за виходом з 1 га обмінної 

(БЕК) і валової (КЕЕ) енергії у процесі вирощування бобово-злакових травостоїв 

на фоні внесення Р90К90 була найменшою з показниками відповідно 2,1–2,9 і 4,4–

6,7, що на 0,1–0,3 і 0,2–0,7 менше порівняно з фоном Р60К60 та на 0,7–0,8 і на 1,6–

1,9 менше ніж з варіантом без добрив. Серед бобово-злакових травостоїв  

найкращими показники енергетичної ефективності (найбільша окупність 

сукупних витрат енергії за виходом з 1 га обмінної і валової енергії та найменші 

витрати енергії на 1 т кормових одиниць) були на сіяних лядвенце-злакових 

травостоях, а найгіршими – на люцерно-злакових. Конюшино- та козлянико-

злакові травостої посідали проміжне місце.  

Наявність у злаковому та бобово-злакових травостоях суміші злаків зі 

стоколосу  прибережного, костриці  східної та пирію середнього забезпечувало 

дещо менші (на 0,20–0,35 ГДж) затрати енергії на 1 т корм. од, ніж наявність 

суміші з  костриці червоної, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної. 

Включення до злаків багаторічних бобових трав на безазотних фонах 

удобрень (варіанти без добрив та з внесенням Р60К60) суттєво поліпшувало 

показники енергетичної ефективності вирощування бобово-злакових травостоїв. 

На цих варіантах БЕК і КЕЕ збільшилися відповідно на 0,6–1,5 і на 2,3–3,9, а 

витрати енергії на 1 т кормових одиниць зменшились на 1,50–2,16 ГДж. На обох 

злакових травостоях найбільші сукупні витрати енергії на 1 га виявлені на фоні 

внесення N60Р60К60 з показниками 22,8–24,1 ГДж, що в 1,1–1,4 рази більше 

порівняно з фоном Р60К60 і в 1,8 рази з варіантом без добрив. Водночас, витрати 

енергії на 1 т кормових одиниць найбільшими були на фоні внесення Р60К60. 

Окупність же сукупних витрат енергії виходом з 1 га обмінної і валової 

енергії на фоні внесення Р60К60 була найменшою з показниками 1,6–1,7 і 3,4–3,6, 



405 

що відповідно на 0,2–0,3 і 0,4–0,6 менше порівняно з фоном N60Р60К60 і на 0,5 і 

1,0 менше, ніж у варіанта без добрив. 

Під час аналізу показників енергетичної ефективності вирощування 

багаторічних бобових трав в одновидових посівах на однакових безазотних 

фонах удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах в середньому за 2011–2013 рр. 

виявилось, що їх вирощування було ефективнішим ніж одновидового посіву 

стоколосу безостого (табл. 8.10).   

Таблиця 8.10 

Енергетична ефективність вирощування багаторічних бобових трав на 

різних фонах удобрення (дослід 2), середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 

Затрати 

енергії на 1т 

корм. од., 

ГДж 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив (контроль) 17,1 7,4 3,2 3,8 

 Р60К60 21,5 6,0 2,6 4,7 

Р90К90 23,9 5,5 2,4 5,0 

Люцерна 

посівна, 18 

 

без добрив (контроль) 15,4 6,4 2,8 4,3 

Р60К60 19,8 5,3 2,3 5,4 

Р90К90 21,9 4,6 2,0 5,8 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив (контроль) 15,7 6,7 2,9 4,2 

Р60К60 20,1 5,5 2,4 5,0 

Р90К90 22,4 4,8 2,1 5,6 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив (контроль) 17,5 7,6 3,3 3,6 

Р60К60 21,9 6,2 2,7 4,4 

Р90К90 24,0 5,5 2,4 4,7 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив (контроль) 13,6 4,8 2,3 5,2 

Р60К60 18,1 3,8 1,8 6,5 

N60Р60К60 22,4 4,2 2,0 5,6 
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У варіанті без внесення добрив окупність затрат енергії виходом з 1 га 

обмінної й валової енергії як БЕК і КЕЕ за умов вирощування бобових трав у 

порівнянні зі злаком збільшилися відповідно від 2,3 до 2,8–3,3, а затрати енергії  

на 1 т кормових одиниць у цьому випадку зменшилися на 0,9–1,6 МДж. На фоні 

внесенням Р60К60 БЕК збільшився від 1,8 до 2,3–2,7 або на 0,5–0,9, КЕЕ – від 3,8 

до 5,3–6,2 або на 1,5–2,4, а затрати енергії на 1 т кормових одиниць знизилась 

від 6,5 до 4,4–5,4 або на 1,1–2,1 ГДж. 

Аналіз варіантів удобрення показав, що зі збільшенням доз фосфорних і 

калійних добрив у процесі вирощування багаторічних трав показники 

енергетичної ефективності погіршувалися. Найвищими сукупні витрати енергії 

на 1 га та витрати енергії на 1 т кормових одиниць під час вирощування 

багаторічних бобових трав (відповідно 21,9–24,0 і 4,7–5,8 ГДж) були на фоні 

внесення Р90К90, що в 1,1 рази більше, порівнянно з фоном Р60К60 і в 1,3–

1,4 рази – з варіантом без добрив.   

Навпаки, окупність сукупних витрат енергії за виходом з 1 га обмінної 

(БЕК) і валової (КЕЕ) енергії за вирощування бобових трав на фоні внесення 

Р90К90 була найнижчою з показниками відповідно 2,0–2,4 і 4,6–5,5, що на 0,2–0,7 

менше порівняно з фоном Р60К60 та на 0,8–2,1 менше з контролем. На злаковому 

стоколосовому травостої вищі сукупні витрати енергії на 1 га (22,4 ГДж)  

спостерігалися на фоні внесення N60Р60К60, що в 1,2 рази більше порівнянно з 

фоном Р60К60 і 1,6 разів більше, нжі з варіантом без добрив. Водночас, витрати 

енергії на 1 т кормових одиниць найвищими (6,5 ГДж) були на фоні внесення 

Р60К60, що в 1,2 раза більше порівняно з фоном N60Р60К60 і в 1,3 раза більше, ніж з 

варіантом без добрив.  

Окупність сукупних витрат енергії за виходом з 1 га обмінної і валової 

енергії на фоні внесення Р60К60 була найменшою з показниками відповідно 1,8 і 

3,8, що відповідно на 0,2 і 0,4 менше порівняно з фоном N60Р60К60 і на 0,5 і 1,0 

менше ніж з варіантом без добрив (табл. 8.11).   

За вирощування бобово-злакових травостоїв у варіанті без внесення 

добрив одержано найкращі показники енергетичної ефективності. Зокрема, 
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сукупні затрати енергії як у розрахунку на 1 га, так і на 1 т кормових одиниць 

були найменшими й коливалися в межах відповідно 15,7–22,6 і 4,04–4,71 ГДж, а 

окупність витрат енергії за виходом з 1 га обмінної та валової енергії як БЕК і 

КЕЕ була найвищою (2,0–2,9 і 5,8–6,5).  

Таблиця 8.11 

Енергетична ефективність вирощування бобово-злакових травостоїв за 

різного удобрення у поєднанні з штамами (дослід 3),  

середнє за 2009–2011 рр. 
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Конюшина лучна, 

10 + костриця 

червона, 10 + 

стоколос безостий, 

12 + пажитниця 

багатоквіткова, 12  

без добрив (контроль) 15,7 6,5 2,9 4,04 

N30Р60К60 25,4 4,5 2,0 5,89 

N30Р60К60 + штам 27,3 4,3 1,9 5,96 

Р60К60 24,8 4,5 2,0 5,69 

Р60К60 + штам 25,3 4,7 2,1 5,49 

Р90К120 27,7 4,3 1,9 6,11 

Р90К120 + штам 28,6 4,3 1,9 6,02 

Люцерна посівна, 

10  + ті ж злаки 

без добрив (контроль) 22,6 5,8 2,5 4,71 

N30Р60К60 29,5 4,6 2,0 5,66 

N30Р60К60  + штам 30,3 4,7 2,1 5,59 

Р60К60 27,7 5,1 2,2 5,19 

Р60К60 + штам 28,3 5,3 2,3 5,15 

Р90К120 30,8 4,5 2,0 5,68 

Р90К120+ штам 31,5 4,5 2,0 5,70 

Злаки 
без добрив (контроль) 14,2 4,6 2,2 5,40 

N30Р60К60 24,7 3,4 1,6 7,35 
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На злаковому травостої порівнянно з конюшино- і люцерно-злаковими 

травостоями у цьому випадку затрати енергії на 1 т кормових одиниць були 

більшими в 1,1–1,4 рази, а окупність сукупних витрат енергії як БЕК і КЕЕ були 

меншими відповідно в 1,1–1,3 і в 1,3–1,4 рази. Вищі показники енергетичної 

ефективності в зазначених екологічних умовах забезпечив люцерно-злаковий 

травостій, ніж конюшино-злаковий, де зокрема у варіанті без добрив затрати 

енергії на 1 т кормових одиниць були  нижчими, а БЕК і КЕЕ більшими в 

1,1 рази. Аналогічна перевага люцерно-злакового травостою зафіксована й на 

інших досліджуваних фонах. 

На фоні внесення N30Р60К60 показники енергетичної ефективності 

вирощування обох бобово-злакових травостоїв порівнянно з  варіантом без 

внесення добрив погіршились. Окупність витрат як БЕК та КЕЕ  зменшилися в 

1,5–1,6 рази, а затрати енергії в розрахунку на 1 га та на 1 т кормових одиниць 

збільшились в 1,5–1,6 рази. 

Схожа закономірність щодо погіршення показників енергетичної 

ефективності вирощування  від внесення N30Р60К60  порівнянно з варіантом без 

внесення добрив була й на злаковому травостої, але з меншими БЕК і КЕЕ та з 

більшими затратами енергії на 1 т кормових одиниць. 

Серед варіантів удобрення на обох досліджуваних бобово-злакових 

травостоях дещо кращі показники енергетичної ефективності одержано під час 

внесення Р60К60 у поєднанні із застосуванням штамів азотфіксувальних 

препаратів. У цьому випадку БЕК і КЕЕ на конюшино-злаковому травостої  

становили відповідно 2,1 і 4,7 з затратами енергії на 1 т  кормових одиниць 

5,49 МДж. На люцерно-злаковому травостої БЕК і КЕЕ порівнянно з 

конюшино-злаковим травостоєм, як і у варіанті без добрив, були більшими з 

показниками відповідно 2,3 і 5,3, а затрати енергії на 1 т кормових одиниць 

меншими з параметрами 5,00. Проте додавання лише штаму азотфіксувального 

препарату, як на фоні N30Р60К60, так і на фонах внесення Р60К60  і навіть  Р90К120 

не завжди було ефективним, як за показниками БЕК і КЕЕ так і за затратами 

енергії на 1 т кормових одиниць.  
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Під час збільшення доз фосфорних і калійних добрив показники 

енергетичної ефективності також погіршувались. Зокрема за внесення Р60К60  

порівнянно з варіантом без внесення добрив на бобово-злакових травостоях БЕК 

і КЕЕ зменшилися відповідно на 0,9 і на 1,9–2,0, окупність 1 т кормових 

одиниць зросла в 1,4 рази, а за внесення Р90К120: відповідно зменшилися на 1,0–

1,1 і 2,2–2,5 і збільшилася в 1,5 рази.  

За вирощування багаторічних злакових трав в одновидових посівах у 

варіанті без внесення добрив отримано найкращі показники енергетичної 

ефективності. Зокрема, сукупні затрати енергії як у розрахунку на 1 га, так і на 

1 т кормових одиниць були найменшими й коливалися в межах відповідно 12,8–

13,5 і 5,06–5,79 ГДж, а окупність витрат енергії за виходом з 1 га обмінної й 

валової енергії як БЕК та КЕЕ зафіксована найбільшою з показниками 

відповідно 2,0–2,3 і 4,2–4,8 (табл. 8.12).  

Серед варіантів удобрення найгіршими показники енергетичної 

ефективності були на фоні внесення Р60К60 з окупністю витрат енергії за БЕК і 

КЕЕ відповідно 1,5–1,6 і 3,2–3,4, що в 1,3–1,4 раза менше та сукупними 

затратами енергії на 1 т кормових одиниць 6,95–7,70 ГДж, що в 1,3–1,4 рази 

більше порівняно з варіантом без добрив. Серед видів багаторічних злакових 

трав на всіх фонах удобрення в середньому за перші три роки користування 

травостоями найкращі показники енергетичної ефективності одержано за 

вирощування пажитниці багаторічної, а найгірші – за вирощування костриці 

червоної. Інші досліджувані види, а саме грястиця збірна, костриця східна, 

стоколос безостий, очеретянка звичайна тимофіївка лучна, за показниками 

енергетичної ефективності займали проміжне місце. 

Аналіз результатів досліджень виявив, що зі зменшенням глибини 

основного обробітку ґрунту при вирощуванні багаторічних злакових трав в 

одновидових посівах від 20–22 см до 8–10 см сукупні витрати енергії знизилися 

на 0,6–1,3 ГДж/га і навіть в більшості випадків до 0,15 ГДж зменшились і 

затрати енергії на 1 т кормових одиниць (табл. 8.13).  
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Таблиця 8.12 

Енергетична ефективність вирощування багаторічних злакових трав за 

умов різного удобрення (дослід 4), середнє за 2011–2013 рр. 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 

Затрати 

енергії на 1т 

корм. од., 

ГДж 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив (контроль) 13,0 4,4 2,1 5,51 

 Р60К60 18,4 3,2 1,5 7,48 

N90Р60К60 27,6 3,8 1,8 6,24 

Середньостиглі травостої 

Котриця східна, 

26 

 

без добрив (контроль) 13,1 4.4 2,1 5,39 

Р60К60 18,6 3,4 1,6 7,35 

N90Р60К60 28,1 4,0 1,9 6,08 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив (контроль) 13,5 4,8 2,3 5,06 

Р60К60 19,4 3,4 1,6 6,95 

N90Р60К60 29,0 4,0 1,9 6,02 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив (контроль) 13,2 4,6 2,2 5,34 

Р60К60 18,9 3,4 1,6 7,24 

N90Р60К60 28,1 3,8 1,8 6,26 

Костриця 

червона, 18 

без добрив (контроль) 12,8 4,2 2,0 5,79 

Р60К60 18,1 3,2 1,5 7,70 

N90Р60К60 26,6 3,6 1,7 6,89 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 13,1 4,4 2,1 5,44 

Р60К60 18,6 3,4 1,6 7,44 

N90Р60К60 27,8 3.8 1,8 6,44 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив (контроль) 13,1 4.4 2,1 5,48 

Р60К60 18,6 3,4 1,6 7,35 

N90Р60К60 27,2 3,6 1,7 6,85 
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Таблиця 8.13 

Енергетична ефективність вирощування багаторічних злакових трав за 

різної глибини основного обробітку ґрунту (дослід 5) 

Види трав та норми 

висіву насіння, 

кг/га 

Глибина 

обробітку 

ґрунту, 

см 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 

Затрати 

енергії на 

1т корм. 

од., ГДж 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця збірна, 16 

20-22 27,8 3,8 1,8 6,10 

16-18 27,3 4,0 1,9 6,04 

8-10 26,4 4,0 1,9 6,06 

Середньостиглі травостої 

Костриця східна, 26 

 

20-22 28,3 4,0 1,9 5,95 

16-18 27,6 4,0 1,9 5,87 

8-10 26,9 4,0 1,9 5,91 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

20-22 28,7 4,3 2,0 5,83 

16-18 28,0 4,3 2,0 5,75 

8-10 27,4 4,3 2,0 5,68 

Стоколос  безостий, 

26 

20-22 28,1 4,0 1,9 6,08 

16-18 27,4 4,0 1,9 6,01 

8-10 26,8 4,0 1,9 6,05 

Костриця червона, 

18 

20-22 27,0 3,6 1,7 6,78 

16-18 26,5 3,6 1,7 6,71 

8-10 25,8 3,6 1,7 6,77 

Очеретянка 

звичайна, 14 

20-22 27,9 3,8 1,8 6,21 

16-18 27,3 4,0 1,9 6,22 

8-10 26,7 4,0 1,9 6,18 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка лучна, 

14 

20-22 27,2 3.6 1,7 5,91 

16-18 26,6 3.6 1,7 6,62 

8-10 25,9 3.6 1,7 6,62 

Примітка. Дослід проведено на фоні внесення N90Р60К60 
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Однак, через зменшення виходу з 1 га обмінної і валової енергії, глибина 

основного обробітку ґрунту мало впливала на більшість основних показників 

енергетичної ефективності вирощування різних видів багаторічних злакових 

трав. Виключенням були грястиця збірна та очеретянка звичайна коли при 

зменшенні глибини основного обробітку ґрунту спостерігалась тенденція до 

збільшення БЕК і КЕЕ. Серед видів багаторічних трав, незалежно від глибини 

основного обробітку ґрунту, найкращими параметрами енергетичної 

ефективності були за вирощування пажитниці багаторічної з БЕК 1,9 та КЕЕ 4,0, 

а найгіршими – за вирощування костриці червоної та тимофіївки лучної з 

параметрами відповідно 1,7 і 3,6. 

Розрахунки енергетичної ефективності вирощування багаторічного 

злакового травостою, створеного із суміші злакових трав, залежно від доз і 

співвідношень NPК добрив на дерново-підзолистих ґрунтах в середньому за 

2017–2019  рр. наведено в таблиці 8.14.  

Серед основних поживних елементів найбільший позитивний вплив на 

показники енергетичної ефективності мав азот в дозах N75 і N150, незважаючи на 

збільшення сукупних витрат енергії на 1 га порівнянно з варіантами без 

внесення азоту від 12,0–16,3 ГДж відповідно до 20,3–25,0 і 28,4–33,4 ГДж або в 

1,7 і в 2,4 рази. Порівняно з варіантами без азоту за внесення його в дозі N75  на 

різних фонах фосфорно-калійних добрив окупність витрат енергії як БЕК та КЕЕ 

за вирощування злакового травостою збільшилась відповідно від 1,5–1,8 до 2,0–

2,2 або в 1,3 раза, а під час внесення N150 – до 2,1–2,2 або також в 1,3 раза, а 

затрати енергії на 1 т кормових одиниць відповідно до зазначених доз азоту 

зменшилися в 1,3–1,5 і в 1,3–1,6 раза. Таким чином, досліджувані дози азоту на 

показники енергетичної ефективності впливали однаково. 

Різні досліджувані  дози та співвідношення фосфорних і калійних добрив 

збільшували сукупні затрати енергії в розрахунку на 1 га. На фоні без азоту в 

порівнянні з варіантом без внесення фосфорних і калійних добрив затрати 

енергії збільшилися від 12,0 до 13,2–16,3 ГДж/га або в 1,1–1,4 раза, на фоні 
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внесення N75 від 20,3 до 21,7–25,0 ГДж/га, на фоні внесення N150 від 28,4 до 30,0–

33,4 ГДж/га. 

Таблиця 8.14 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на енергетичну ефективність 

вирощування злакового травостою (дослід 6), середнє за 2017–2019 рр. 

Найбільше зротання витрат енергії, незалежно від азотного фону було за 

поєднаного внесення фосфору й калію в максимально досліджуваних дозах, а 

саме P60K90, а найменше – під час внесення K90. Однак затрати енергії на 1 т 

кормових одиниць від внесення фосфорних і калійних добрив порівнянно з 

витратами енергії на 1 га змінювалися меншою мірою. Проте на фоні внесення 

Дози добрив 
Затрати енергії, 

ГДж/га 
КЕЕ БЕК 

Затрати енергії 

на 1т корм. од., 

ГДж 

Без добрив 

(контроль) 
12,0 3,9 1,7 6,59 

P60 14,4 3,7 1,6 7,02 

K90 12,7 4,4 1,9 5,99 

P30K45 13,6 4,4 1,9 6,13 

P60K90 15,1 4,4 1,9 6,14 

N75 16,9 6,0 2,6 4,32 

N75P60 19,3 5,5 2,4 4,60 

N75K90 17,6 6,2 2,7 4,15 

N75P30K45 18,5 6,2 2,7 4,07 

N75P60K90 20,0 6,2 2,7 4,14 

N150 22,3 6,2 2,7 4,04 

N150P60 24,5 6,2 2,7 4,13 

N150K90 23,0 6,7 2,9 3,79 

N150P30K45 23,9 6,9 3,0 3,75 

 N150P 60K90 25,5 6,7 2,9 3,86 
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азоту ці затрати збільшувалися суттєво: на фоні внесення N75 від 4,32 до 4,79–

5,52 або на 0,47–1,20 ГДж/га, на фоні внесення N150 на 0,88–1,20 ГДж/га. 

Найбільше зростання їх відбулося за внесення  P60, коли затрати енергії 1 т 

кормових одиниць на різних азотних фонах збільшились на 0,43–1,20 ГДж. 

Окупність сукупних витрат енергії як БЕК та КЕЕ від внесення різних доз і 

співвідношень фосфорних і калійних добрив закономірно не змінювались, окрім 

фосфору в дозі P60, коли вона була найменшою з параметрами  на без азотному 

фоні відповідно 1,5 і 3,2.   

Аналіз результатів досліджень показав, що як за сінокісного, 

багатоукісного, так і під час імітації пасовищного режимів використання 

найвищі затрати енергії на 1 т кормових одиниць (відповідно 7,94, 7,98 і 

6,24 МДж) одержано у варіанті поліпшення з внесенням P30K60, що в 1,1–1,2 раза 

більше порівняно з варіантом без добрив та іншими заходами повехневого 

поліпшення (табл.8.15). У варіанті з внесенням P30K60 одержано також найнижчу 

окупність сукупних витрат енергії як БЕК та КЕЕ під час сінокісного, 

багатоукісного та за імітації пасовищного режимів використання з параметрами  

відповідно 1,6, 1,5, 2,0 і 3,4, 3,2, 4,4, що в 1,1–1,5 раза менше порівняно з 

варіантом без добрив та іншими досліджуваними заходами поверхневого 

поліпшення.  

Серед варіантів удобрення за сінокісного режиму використання  найбільші 

сукупні затрати зафіксовано у варіанті поверхневого поліпшення, який включає 

щорічне внесення N60P30K60 + підсівання суміші злакових трав з параметрами 

21,7 ГДж/га, що в 2,1 раза більше порівнянно з варіантом без добрив та в 1,1–

1,6 з іншими варіантами поверхневого поліпшення, а за багатоукісного і імітації 

пасовищного використання – N60P30K60 із показником відповідно 20,5 і 

16,6 ГДж/га. У процесі сінокісного використання БЕК, КЕЕ та затрати енергії на 

1 т кормових одиниць у варіанті без добрив і на досліджуваних варіантах 

поверхневого поліпшення, окрім варіанта з внесенням P30K60, були на одному 

рівні з показниками відповідно 1,9–2,0, 4,1–4,3 та 6,50–6,92 ГДж.  
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Таблиця 8.15 

Енергетична ефективність заходів поверхневого поліпшення заплавних 

луків гірсько-лісового поясу Карпат (дослід 7), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 

Затрати енергії 

на 1 т корм. од., 

МДж 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 10,1 4,1 1,9 6,92 

P30K60 13,5 3,4 1,6 7,94 

N60P30K60 19,9 4,1 1,9 6,77 

N60P30K60 + підсівання 

злаків 
21,7 4,3 2,0 6,50 

Гній, 15 т/га 17,7 4,3 2,0 6,56 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 10,8 3,9 1,8 7,01 

P30K60 14,2 3,2 1,5 7,98 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
18,0 5,3 2,3 5,28 

N60P30K60 20,5 3,9 1,8 6,70 

Гній, 15 т/га 18,3 4,1 1,9 6,42 

Імітація пасовищного використання 

Без добрив (контроль) 7,9 5,3 2,4 5,13 

P30K60 11,1 4,4 2,0 6,24 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
14,3 6,6 2,9 4,19 

N60P30K60 16,6 4,8 2,2 5,42 

Гній, 15 т/га 14,7 5,6 2,3 
 

5,16 

 

За багатоукісного та імітації пасовищного використання найкращі 

показники енергетичної ефективності отримано за внесення P30K60  + підсівання 

конюшини повзучої, найбільші БЕК, КЕЕ спостерігались за багатоукісного 
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використання 2,3, 5,3 і 5,28 ГДж, та під час імітації пасовищного використання –

 2,9, 6,6 і 4,19 ГДж.  

Серед режимів використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення 

найкращі показники енергетичної ефективності одержано за імітації 

пасовищного використання, де зафіксовано найменші сукупні витрати енергії як 

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

найбільшу окупність витрат енергії як БЕК, так і КЕЕ.  

Енергетична ефективність заходів поверхневого поліпшення схилових 

луків гірсько-лісового поясу Карпат в середньому за 2017–2019 рр. як під час 

сінокісного, багатоукісного, так і за умов імітації пасовищного режимів 

використання найбільші затрати енергії на 1 т кормових одиниць (відповідно 

8,12, 8,10 і 6,41 МДж) одержано у варіанті поліпшення з внесенням P30K60, що в 

1,1–1,3 раза більше порівняно з варіантом без добрив та іншими заходами 

поверхневого поліпшення. У варіанті поліпшення з внесенням P30K60 виявлено 

також найнижчу окупність сукупних витрат енергії як БЕК та КЕЕ як за 

сінокісного, багатоукісного так і за імітації пасовищного режимів використання 

з параметрами відповідно 1,5, 1,9 і 3,4, 3,2, 4,2, що в 1,2–1,3 раза менше 

порівняно з варіантом без добрив та іншими досліджуваними заходами 

поверхневого поліпшення. 

Серед варіантів удобрення за сінокісного режиму використання найвищіі  

сукупні затрати енергії в розрахунку на 1 га одержано у варіанті  поверхневого 

поліпшення, який включає щорічне внесення N60P30K60 + підсівання суміші 

злакових трав із параметрами 19,7 ГДж/га, що в 2,4 раза більше порівняно з 

варіантом без добрив та в 1,1–1,8 раза більше, порівняно з іншими варіантами 

поверхневого поліпшення, під час багатоукісного і за імітації пасовищного 

використання – за внесення N60P30K60  з показниками відповідно 17,1 і 14,0  

ГДж/га (табл. 8.16).  

За сінокісного використання БЕК, КЕЕ та затрати енергії на 1 т кормових 

одиниць у варіанті без добрив та на досліджуваних варіантах поверхневого 
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поліпшення, окрім варіанта з внесенням P30K60, були на одному рівні з 

показниками відповідно 1,9–2,1, 4,1–4,5 та 6,41–7,19 ГДж.  

Таблиця  8.16 

Енергетична ефективність заходів поверхневого поліпшення схилових 

луків гірсько-лісового поясу Карпат (дослід 8), середнє за 2017–2019 рр. 

Варіанти заходів     

поліпшення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 
Затрати енергії на 

1т корм. од., МДж 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 8,2 4,1 1,9 7,19 

P30K60 11,2 3,4 1,6 8,12 

N60P30K60 17,2 4,1 1,9 6,80 

N60P30K60 + підсівання 

злаків 
19,7 4,1 1,9 6,89 

Гній, 15 т/га 15,2 4,5 2,1 6,41 

Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 8,5 3,7 1,7 7,87 

P30K60 11,5 3,2 1,5 8,10 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
15,7 4,9 2,3 5,16 

N60P30K60 17,1 4,1 1,9 6,29 

Гній, 15 т/га 15,1 4,3 2,0 6,16 

Імітація  пасовищного  використання 

Без добрив (контроль) 6,3 4,6 2,1 5,83 

P30K60 9,1 4,2 1,9 6,41 

P30K60  + підсівання 

коню-шини повзучої  
12,7 6,6 2,9 4,18 

N60P30K60 14,0 5,3 2,4 5,15 

Гній, 15 т/га 12,3 5,3 2,4 5,02 
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За багатоукісного та за імітації пасовищного використання найкращі 

показники енергетичної ефективності одержано за внесення P30K60  + підсівання 

конюшини повзучої. У цьому випадку отримано найбільші БЕК, КЕЕ та 

найменші затрати енергії на 1 т кормових одиниць із показниками за 

багатоукісного використання відповідно 2,3, 4,9 і 5,16 ГДж, а за імітації 

пасовищного використання – відповідно 2,9, 6,6 і 4,18 ГДж. 

Поміж режимів використання на всіх варіантах поверхневого поліпшення 

найкращі показники енергетичної ефективності одержано за імітації 

пасовищного використання. 

За цього режиму одержано найменші сукупні витрати енергії як в 

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

найбільшу окупність витрат енергії як БЕК, так і як КЕЕ.  

 

8.3 Моделі зеленого конвеєра на основі різностиглих лучних 

травостоїв 

Різнотипні за скоростиглістю сіяні та природні лучні травостої 

інтенсивного типу відіграють важливу роль у створенні стійкої кормової бази 

тваринництва. За умов правильного догляду й раціонального використання вони 

дають можливість стабільно одержувати високі врожаї, забезпечують рівномірне 

надходження зеленої маси в літній період для безперервного забезпечення при 

згодовуванні її тваринам та заготівлі різних видів трав'яних кормів на зимовий 

період (сіно, сінаж, штучно висушені трав’яні корми) і організовувати на луках 

надійні системи зелених і сировинних конвеєрів [7]. Усе це сприяє також 

(порівняно з наявністю однотипного за скоростиглістю травостою) ритмічнішій 

роботі й раціональнішому використанню кормозбиральних машин і трудових 

ресурсів, поліпшує умови для істотного зниження втрат поживних речовин у 

процесі заготівлі кормів. 

Організація систем зеленого й сировинного конвеєрів залежить від 

біологічних особливостей лучних трав та їх скоростиглості, екологічних умов 

місцезростання трав і комплексу агротехнічних (добір травосумішок, вибір 
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земельних ділянок й агротехніка залуження, режими скошування, удобрення й 

зволоження) та організаційних заходів зі створення, догляду й раціонального 

використання сіяних ценозів [26, 27, 28, 29, 30]. 

Під час добору різнотипних за скоростиглістю сіяних травостоїв 

інтенсивного типу необхідно враховувати агробіологічні, господарські та 

фітоценотичні особливості лучних трав, зокрема стійкість їх до відповідних 

режимів скошування, скоростиглість, темпи відростання навесні та в отавах, 

відповідність трав ґрунтово-кліматичним умовам, чутливість на удобрення й 

зволоження, стійкість до вилягання, тривалість життя, сумісність видів у 

ценозах, а також їх скоростиглість. 

Основними критеріями зелених і сировинних конвеєрів є: відповідність 

зеленої маси трави вимогам стандартів якості на виробництво різних видів 

трав'яних кормів; реальне продовження періоду безперервного надходження 

зеленої маси для безпосереднього згодовування тваринам у годівницях під час 

стійлового їх утримання і як сировини для заготівлі різних видів трав'яних 

кормів; висока продуктивність 1 га кормової площі; простота організації 

конвеєра з набором трьох-чотирьох різностиглих травостоїв багаторічних трав. 

При організації зелених і сировинних конвеєрів з набором різностиглих 

травостоїв площу під них необхідно виділяти на не надто перезволожених 

лучних угіддях із невеликою віддаллю від місця зберігання кормів чи ферми, що 

мають під'їзні дороги. 

Добір травостоїв здійснюють на основі комплексної оцінки: строків 

надходження зеленої маси, якості кормів, урожайності з врахуванням 

економічної та енергетичної ефективності їх створення та використання. У 

процесі визначення потреби у площі для травостоїв в системі конвеєрів 

вихідними даними є: добова потреба зеленої маси для гурту худоби тощо; 

продуктивність і розподіл урожаю за укосами з урахуванням технологічних 

втрат за умов заготівлі й згодовуванні (15 –20 % від валової господарської 

урожайності). Схеми зелених і сировинних конвеєрів створюють на основі 

злакових, бобово-злакових і змішаних різностиглих сіяних та природних лучних 
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травостоїв. Бобово-злакові травостої займають місце пізньої ланки в конвеєрі, а  

злакові –  ранньо- й середньостиглої. При організації різнотипних конвеєрів у 

господарствах, які добре забезпечені азотом співвідношення між злаковими та 

бобово-злаковими травостоями повина становити 2:1, а в господарствах, які 

слабко забезпечені добривами – 1:2. 

Тип зеленого чи сировинного конвеєра визначається призначенням зеленої 

маси. За виробництва штучно висушених трав’яних кормів втрати поживних 

речовин найменші і становлять лише 5 %–10 %, водночас у процесі заготівлі 

сінажу – 20 –30 %, силосу – 30 –35 % і сіна – 33 –63 %. Проте виробництво 

штучно висушених трав’яних кормів, що є цінним концентрованим кормом, який 

використовують для безпосереднього згодовування худобі і як інгредієнт у 

виробництві комбікормів потребує застосування великої значної енергії. Тому у 

виробничих умовах необхідно повніше застосовувати енергозберігаючі 

прогресивні технології, виробництва сіна, сінажу, а також випасання худоби на 

пасовищі замість стійлового утримання. 

Однак до останнього часу в господарствах Карпатського регіону 

виробництво трав'яних кормів у системі зелених і сировинних конвеєрів ще не 

найшло належного застосування, тому що багато питань цієї важливої проблеми 

були невирішеними.  

На основі проведених розрахунків економічної та енергетичної 

ефективності вирощування кормових культур та визначення найбільш 

конкурентоспроможних варіантів досліду, розроблено модель сировинного 

конвеєра, для ефективної організації заготівлі кормів та забезпечення 

тваринництва високоякісними кормами. Наш варіант моделювання надходження 

сировини для виробництва кормів на основі багаторічних бобових трав для 

виготовлення сінажу під час моногодівлі на 100 голів великої рогатої худоби на 

дерново-підзолистому поверхнево оглеєному ґрунті наведено в таблиці 8.17.  

Ця модель сировинного конвеєра за двохукісного використання на фоні 

внесення P60K60 в умовах дефіциту азотних добрив за наявності трьох 

різностиглих видів багаторічних бобових трав як джерела симбіотичного азоту  
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може забезпечити надійне щорічне виробництво висококласного сінажу як 

монокорму обсягом 1460 т для згодовування за стійлового цілорічного 

утримання 100 дорослих голів  великої рогатої худоби.  

Таблиця 8.17 

Модель сировинного конвеєра на основі багаторічних бобових трав по 

заготівлі сінажу при моногодівлі 100 голів великої рогатої худоби на 

дерново-підзолистому ґрунті 

Тип травостою 

за швидко 

стиглістю, 

домінуючий 

компонент  

Укіс 

С
тр

о
к
 в

ід
ч
у

ж
ен

н
я
 

тр
ав

о
ст

о
ю

 

Фаза 

вегетації 

З
ел

ен
а 

м
ас

а,
 т

/г
а 

П
л
о

щ
а,

 г
а 

Вихід, т 

зе
л
ен

и
х

 

к
о
р

м
ів

 

сі
н

аж
у
 

Ранньостиглий 

(лядвенець 

рогатий) 

1 1–10.06 Цвітіння 17,5 28 479 240 

Середньо- 

ранньостиглий  

(конюшина  

лучна) 

1 11–20.06 -«- 17,0 29 479 240 

Середньо-  

стиглий  

(конюшина 

гібридна) 

1 21–30.06 -«- 15,0 32 479 240 

Ранньостиглий 2 21–31.07 Бутонізація 12,0 44 525 260 

Середньо-

ранньостиглий 
2 1–10.08 -«- 12, 8 38 479 240 

Пізньостиглий 2 11–20.08 -«- 11,0 44 479 240 

Всього  61 дні  23,2 126 2920 1460 

Примітка. Добова потреба однієї голови ВРХ – 40 кг сінажу. Урожайність у зв’язку з 

нормативними втратами знижена на 20 %. Агрофон  – P60K60. 
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Процес заготівлі з мінімальним забезпеченням технічними засобами за 

двохукісного використання в оптимальні агротехнічні терміни скошування трав 

триває 61 день. У цьому конвеєрі площа ранньостиглих багаторічних трав на 

основі лядвенцю рогатого становить 44 га, середньостиглих на основі конюшини 

лучної 38 га і пізньостиглої конюшини гібридної 44 га з часткою кожного за 

скоростиглістю  травостою по 30–35 %.  

Сумарна площа зазначених різностиглих видів багаторічних трав 

становить 126 га. Цей універсальний конвеєр може бути використаний також 

для виготовлення 3000 т високоякісних зелених кормів як блок зеленого 

конвеєра або 500 т високоякісного сіна за умов економії потреби в технічних 

засобах їх заготівлі.  

Орієнтовна модель зеленого конвеєра на основі багаторічних бобово-

злакових травостоїв за три укісного використання для забезпечення зеленими 

кормами в літній період під час годівлі 100 голів ВРХ на дерново-підзолистому 

ґрунті наведена в додатку З.1. Ця модель зеленого чи сировинного конвеєра на 

основі чотирьох багаторічних бобово-злакових різностиглих травостоїв та 

однорічних трав на дерново-підзолистих ґрунтах на фоні внесення Р60К60 для 

годівлі 100 голів ВРХ молочного або м’ясного напрямків забезпечує безперервне 

надходження зеленої маси протягом 143 днів. Загальна площа кормових культур 

становить 32 га. З них однорічні культури становлять 3 га. У цьому конвеєрі 

серед багаторічних травостоїв частка ранньо-, середньо-ранньо, середньо- і 

пізньостиглих травостоїв із домінуванням бобових трав становить по 23 %–27 % 

кожного виду за скоростиглістю травостою.  

У якості ранньостиглих травостоїв висівають бобово-злакові з 

домінуванням лядвенцю рогатого, середньо ранньостиглих – конюшина лучна, 

середньостиглих – конюшина гібридна і  пізньостиглих – козлятника східного.  

Дефіцит трави, який виникає в кінці липня, покривають однорічними травами, 

зокрема вико-вівсяною сумішшю. У такому вигляді конвеєр рідко застосовують 

у виробництві. Надлишок суміші в першому і другому укосах може бути 

використаний для заготівлі сіна й сінажу.  
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У кінці липня виникає дефіцит зеленої маси, який необхідно покривати, 

використовуючи для цієї мети однорічні кормові культури. З урахуванням цього 

може бути складений один комбінований конвеєр для виробництва різних видів 

кормів або два простих конвеєри: один – з метою виробництва зелених кормів 

або  трав'яного борошна, інший – для заготівлі сіна й сінажу. 

Такий конвеєр також може бути подовжений для використання в осінній 

період у разі необхідності випасання великої рогатої худоби м’ясного напрямку. 

У цьому випадку необхідно мати більші площі під різностиглими травостоями 

або якимось одним травостоєм, що дає можливість створювати резерв трави для 

використання в осінній і навіть в пізньоосінній період, аж до стійкого 

похолодання. 

Модель зеленого конвеєра на основі багаторічних бобово-злакових 

травостоїв за триукісного використання для 100 голів ВРХ на темно-сірому 

ґрунті наведена в додатку З.2, у якому в якості домінувального компонента в 

середньостиглому травостої замість конюшини гібридної включено люцерну 

посівну, яка в цих умовах, за нашими даними, є найпродуктивнішою.   

Ця модель зеленого чи сировинного конвеєра на основі чотирьох 

багаторічних бобово-злакових різностиглих травостоїв та однорічних трав на 

темно-сірих ґрунтах на фоні внесення Р60К60 для годівлі 100 голів ВРХ 

молочного або м’ясного напрямків забезпечує безперервне надходження зеленої 

маси протягом 133 днів. У такому конвеєрі площа ранньо- і середньоранньо-

стиглих багаторічних травостоїв становить по 7 га, середньо- і пізньостиглих –

 відповідно 6 і 9 га з часткою кожного з зазначених типів за скоростиглістю по 

23–28 % кожного, а однорічних трав – 9 %. У якості ранньостиглих травостоїв 

висівають бобово-злакові травостої з домінуванням лядвенцю рогатого, 

середньо-, ранньостиглих – конюшину лучну, середньостиглих – люцерну 

посівну. Дефіцит трави, який виникає в кінці липня, покривають однорічними 

травами, зокрема вико-вівсяною сумішшю. У такому вигляді конвеєр рідко 

застосовують у виробництві.  
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Тут не враховується виникнення надлишку або дефіциту трав'яної маси. 

Надлишок її в першому й другому укосах може бути використаний для заготівлі 

сіна й сінажу. У кінці липня виникає дефіцит зеленої маси, який необхідно 

покривати, використовуючи для цієї мети однорічні кормові культури. З 

урахуванням цього може бути складений один комбінований конвеєр для 

виробництва різних видів кормів або два простих конвеєри: один – для 

виробництва зелених кормів або  трав'яного борошна, інший – для заготівлі сіна 

й сінажу.   

Цей конвеєр може бути подовжений для використання в осінній період за 

умов необхідності випасання великої рогатої худоби м’ясного напрямку. У 

цьому разі необхідно мати більші площі під різностиглими травостоями або під 

якимось одним травостоєм, що дає можливість створювати резерв трави 

(резервний загін) для використання в осінній і навіть в  пізньоосінній період, аж 

до стійкого похолодання. 

Модель зеленого конвеєра на основі багаторічних злакових травостоїв 

інтенсивного типу за триукісного використання для 100 голів ВРХ на дерново-

підзолистих  ґрунтах на фоні внесення N150P60K90 наведено в додатку З.3. 

Він придатний для згодовування під час стійлового утримання 100 голів 

великої рогатої худоби і забезпечує безперервне надходження зеленої маси 

протягом 113 днів. У цьому конвеєрі площа ранньостиглих багаторічних 

травостоїв на основі грястиці збірної становить 7 га, (26 %), середньостиглих на 

основі костриці східної або стоколосу безостого, очеретянки звичайної чи 

пажитниці багаторічної – 8 га (30 %), пізньостиглих – на основі тимофіївки 

лучної – 9 га (33 %) і однорічних трав (вико-овес) – 3 га (11 %). 

Слід мати на увазі, що в цьому конвеєрі не враховується виникнення 

надлишку або дефіциту трав'яної маси. Надлишок її в першому та другому 

укосах може бути використаний для заготівлі сіна чи сінажу. Дефіцит трави 

виникає в кінці липня його необхідно покривати, використовуючи однорічні 

трави.  
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З урахуванням цього може бути складений один комбінований конвеєр для 

виробництва різних видів кормів чи два простих конвеєри: один – для 

виробництва трав'яного борошна та зелених кормів, інший – для заготівлі сіна 

чи сінажу. 

Орієнтовний пасовищний конвеєр на схилових поверхнево поліпшених 

луках  гірсько-лісового поясу Карпат  для утримання 10 дійних корів упродовж 

122 днів наведено в таблиці 8.18.  

Таблиця 8.18 

Орієнтовний пасовищний конвеєр на схилових поверхнево поліпшених 

луках гірсько-лісового поясу Карпат для утримання 10 дійних корів 

упродовж 122 днів 

Показники 

Травень Червень Липень Серпень Вересень 

Тривалість періодів використання, днів 

15 30 31 31 15 

Потреба поголів’я  корів в 

зелених кормах протягом  

сезону, т 

10,5 21,0 21,7 21,7 10,5 

Урожайність  зеленої маси 

пасовища, т/га 
4,6 4,2 3,7 3,1 2,1 

Необхідна площа 

пасовища, га 
2,3 5,0 5,9 7,0 5,0 

Запас зеленої маси за 

умови площі пасовища 8,7  

га, т  

40,0 36,5 32,2 27,0 18,3 

Надлишок  зеленої маси,  т  29,5 15,5 10,5 5,3 7,8 

 

Примітка. 8,7 га площа встановлена за максимальною необхідною площею у серпні з  

додаванням 25% страхової площі. Надлишок трави використовується для  заготівлі сіна чи 

сінажу. Добова потреба однієї голови ВРХ  – 70  кг.Пасовище поліпшено шляхом  внесення  

P30K60  + підсівання конюшини  повзучої, або  внесення N60P30K60, або 15 т/га гною. 
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Він придатний для згодовування шляхом пасовищного утримання 10 голів 

дійних корів і забезпечує безперервне надходження зеленої маси протягом 

122 днів.  

У конвеєрі площа пасовища складає 8,7 га, тут не передбачено дефіциту 

трави, оскільки в гірських умовах уттруднено вирощування однорічних трав. 

Надлишок трави за циклами використання застосовують для заготівлі сіна чи 

сінажу, яких цілком вистачає для згодовування 10 головам великої рогатої худоби в 

стійловий період. Без поліпшення цього пасовища продуктивність його знижується, 

а потреба в площі пасовища збільшується  в 2,0–2,5 раза й становитиме мінімум 

17,4 га. 

Цей конвеєр також можна модифікувати, зменшивши площу  пасовища, 

однак дефіцит трави, який виникає у серпні та липні, слід покривати за рахунок 

випасання худоби по отаві сінокісних угідь.  

За результатами досліджень встановлено:  

1. 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;151–210 % – рівень рентабельності; 1,6–

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

затрат енергії виходом з 1 га обмінної енергії і 6,4–8,5 – валової енергії; 3,1–

4,3 ГДж – затрати енергії на 1 т кормових одиниць.  

2. На дерново-підзолистому ґрунті за трирічного використання найкращі 

показники економічної та енергетичної ефективності забезпечує вирощування 

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

ґрунті – люцерно-злакових травостоїв.  

3. Серед варіантів удобрення найвищі показники економічної 

ефективності забезпечує внесення Р60К60 в поєднанні із застосуванням 

препаратів відповідних штамів симбіотичної азотфіксації з чистим прибутком 

та рентабельністю відповідно 10,8–14,3 тис. грн/га та 85–107 % з собівартістю 

1 т кормових одиниць 3,4–2,8 тис. грн. Внесення Р60К60,  Р90К90 та N30Р60К60 

погіршує показники економічної та енергетичної ефективності. 
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4. За вирощування багаторічних злакових травостоїв серед поживних  

елементів найефективнішим було удобрення азотними добривами. В процесі 

внесення N75 за різних доз і співвідношень фосфору та калію чистий прибуток 

збільшується 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, валової енергії – від 3,7–4,4 до 5,5–6,2, а при внесенні 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  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 і від 

зазначених доз азоту зазнає незначних змін.  

5. Серед видів багаторічних злакових трав на всіх фонах удобрення в 

середньому за перші три роки користування травостоями найкращі показники 

економічної ефективності забезпечує вирощування пажитниці багаторічної, а 

нижчі – костриці червоної.   

6. Застосування заходів поверхневого поліпшення вироджених луків 

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

багаторічних трав сприяє збільшенню чистого прибутку та окупності затрат 

енергії), крім внесення P30K60. За сінокісного використання при внесенні  

N60P30K60 + підсівання злаків забезпечується найбільший чистий прибуток (6455–

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

одиниць 2583–2743 грн. і затратами енергії на 1 т кормових одиниць 6,50–

6,89 ГДж.  

7. За багатоукісного використання та за імітації пасовищного 

використання внесення P30K60 + підсівання конюшини повзучої забезпечує  

отримання найбільших чистого прибутку (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) із 

собівартістю 1 т кормових одиниць (2405–2452 і 2245–2504 грн).  

8. Серед режимів використання на всіх варіантах поверхневого 

поліпшення найкращі показники енергетичної ефективності виявлено за імітації 
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пасовищного використання. У цьому випадку зафіксовані найменші сукупні 

витрати енергії як в розрахунку на 1 га, так і в розрахунку на 1 т кормових 

одиниць, а також найбільшу окупність витрат енергії як БЕК, так і КЕЕ. 

Результати досліджень автора за розділом висвітлено в працях [19]. 
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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 
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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 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. 
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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. 
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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 

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 –
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 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 

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 
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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 
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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 –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–
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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. 
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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 

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). 



441 

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 

недостатнього – N75P30K45 з внесенням азоту рівними частинами під кожен з 

трьох укосів.   
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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).  
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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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ДОДАТКИ



 

Додаток А 

Структура сільськогосподарських площ Івано-Франківської 

області 

Район Сільськогосподарські угіддя 

рілля сіножаті пасовища 

тис. га % тис. га % тис. га % 

Богородчанський 17,55 55,20 3,38 10,62 5,73 18,02 

Верховинський 0,87 2,72 12,09 37,79 18,91 59,11 

Галицький 37,75 76,29 2,10 4,24 9,03 18,26 

Городенківський 47,15 76,77 2,80 4,55 6,85 11,15 

Долинський 16,14 44,87 9,09 25,26 9,97 27,71 

Калуський 28,41 68,85 2,07 5,02 8,38 20,30 

Коломийський 44,88 66,05 6,04 8,89 12,86 18,92 

Косівський 11,40 28,84 18,44 46,65 6,50 16,44 

Надвірнянський 19,71 44,66 8,95 20,29 14,34 32,50 

Рогатинський 43,37 74,55 5,10 8,77 8,83 15,17 

Рожнятівський 14,96 53,83 4,90 17,63 7,42 26,68 

Снятинський 37,14 79,47 3,24 6,94 4,87 10,42 

Тисменицький 28,43 69,66 2,30 5,64 6,09 14,93 

Тлумацький 28,06 56,49 2,10 4,23 8,76 17,63 

Івано-Франківськ 2,85 80,39 0,08 2,39 0,09 2,46 

Разом по області 378,67 60,08 82,69 13,12 128,61 20,41 

 



 

Додаток Б 

Погоні умови за 2008-2018 рр. території проведення досліджень за даними Івано-Франківської метеостанції 

Рік 

дослід-

жень 

Місяць 

За рік 
За вегета-

ційний період І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сума опадів, мм 

2008 25 10 47 100 90 80 123 141 103 89 16 34 857 725 

2009 51 26 46 28 80 104 39 46 23 108 40 47 637 429 

2010 47 38 40 53 159 169 205 93 65 34 72 40 1015 778 

2011 29 32 20 32 43 79 81 112 14 24 3 21 490 386 

2012 43 37 17 41 77 94 102 71 68 55 28 58 691 508 

2013 37 30 99 62 68 86 37 40 75 11 32 9 585 379 

2014 36 33 44 42 109 40 139 120 27 74 6 29 699 551 

2015 29 21 52 37 82 62 36 49 51 35 62 8 526 354 

2016 29 24 36 74 97 125 60 37 34 126 56 30 728 554 

2017 8 24 48 35 84 76 83 51 72 77 44 48 650 478 

2018 39 17 52 18 45 139 93 29 23 22 39 71 586 368 

2019 25 28 32 47 67 90 84 84 75 66 37 39 674 513 

Норма 23 20 30 49 67 104 102 75 55 44 34 25 628 496 



 

 

                                                                                                                                                  продовження додатку Б 

Середня температура , 
о
С 

2008 -2,6 1,7 4,3 9,8 13,8 18,0 17,9 19,5 12,8 9,4 3,9 0,1 9,1 14,5 

2009 -3,8 -1,5 2,0 10,7 13,9 14,7 20,1 19,0 13,0 7,8 4,7 -2,5 8,2 14,2 

2010 -8,0 -3,5 2,9 9,4 15,2 18,0 20,5 21,3 12,5 5,2 6,9 -4,3 8,0 14,6 

2011 -2,4 -2,9 2,2 9,4 14,0 16,9 18,3 18,1 15,8 7,2 1,4 1,3 8,4 14,2 

2012 -3,5 -9,5 4,5 10,2 15,4 18,9 21,3 19,1 15,1 9,2 4,3 5,4 9,2 15,6 

2013 -4,2 -0,6 -1,0 9,7 15,7 18,9 19,4 19,4 12,7 9,7 6,6 -0,6 8,8 15,1 

2014 -2,6 -0,9 6,4 10,2 14,2 16,9 19,7 18,8 14,4 8,6 3,2 -0,1 9,1 14,7 

2015 -0,1 1,9 4,0 8,6 14,1 17,7 20,2 21,0 15,9 7,7 5,1 2,6 9,9 15,0 

2016 -3,6 -3,7 4,8 10,8 13,9 19,1 19,9 18,6 15,7 6,7 0,2 -0,2 8,5 15,0 

2017 -5,8 -0,4 6,6 8,8 13,6 18,5 19,2 20,1 13,9 8,8 4,0 4,0 9,3 14,7 

2018  -0,9 -3,7 -0,8 13,8 16,5 18,5 19,7 20,2 14,0 9,7 2,4 4,1 9,5 16,1 

2019 -2,8 -1,5 2,1 8,4 13,8 17,0 19,1 19,1 18,2 13,2 8,1 3,2 10,5 16,7 

Норма -4,7 -3,5 1,6 7,7 14,0 16,9 18,3 17,4 13,1 8,1 2,1 -2,5 7,1 13,6 

 

 

 



 

Додаток В.1 

Ботанічний склад бобово-злакових травостоїв з різним видовим складом 

бобових і злакових компонентів на різних фонах удобрення за роками, 

середнє за 2015-2018 рр., % 

Травосуміш (види  

трав і норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

Р
о

к
и

 

З
л
ак

и
 

в
сь

о
го

 У тому числі 

С
ія

н
і 

  
 

б
о
б

о
в
і 

Р
із

н
о

-

тр
ав

ʼя
 

за компонентами 
не-

сіяні 1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без добрив (контроль) 

Конюшина лучна, 10 + 

костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 

12 (злаки) 

1-й 15 1 1 8 5 50 35 

 2-й 30 3 5 20 2 65 5 

 3-й 49 5 15 26 3 45 6 

 4-й 90 15 45 26 4 5 5 

Люцерна посівна, 10          

+ злаки 

1-й 24 2 4 12 6 40 36 

 2-й 59 5 14 35 5 35 6 

 3-й 65 5 21 35 4 30 5 

4-й 80 12 35 30 3 15 5 

Лядвенець рогатий, 6       

+  злаки 

1-й 28 2 5 16 5 35 37 

 2-й 29 1 6 17 5 65 6 

 3-й 34 3 9 18 4 60 6 

 4-й 40 5 20 15 5 55 5 

Козлятник східний, 20 

+  злаки 

1-й 33 2 8 18 5 31 36 

 2-й 54 4 19 25 6 40 6 

 3-й 57 5 21 26 5 38 5 

 4-й 58 8 24 22 4 37 5 

Злаки 

1-й 62 3 7 42 10 – 38 

 2-й 93 6 16 64 7 – 7 

 3-й 92 7 25 54 6 – 8 

4-й 92 11 30 45 6 – 8 

Без добрив (контроль) 

Конюшина лучна, 10 + 

стоколос  прибережний, 

10 + костриця  східна, 

12 +  пирій середній, 10 

(злаки) 

1-й 15 1 6 3 5 50 35 

 2-й 30 3 10 15 2 65 5 

 3-й 49 5 15 26 3 45 6 

 4-й 90 15 25 46 4 5 5 

Люцерна посівна, 10 

+ злаки 

1-й 20 4 6 4 6 44 36 

 2-й 55 7 24 19 5 39 6 

 3-й 61 7 21 28 4 34 5 

 4-й 76 14 21 38 3 19 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лядвенець рогатий, 6  +  

злаки 

1-й 24 2 10 7 5 39 37 

 2-й 25 1 6 13 5 69 6 

 3-й 30 3 9 14 4 64 6 

 4-й 36 7 9 15 5 59 5 

Козлятник східний,  20 

+  злаки 

1-й 29 2 14 8 5 35 36 

 2-й 54 9 19 20 6 40 6 

 3-й 57 10 16 26 5 38 5 

 4-й 58 13 14 27 4 37 5 

Злаки 

1-й 61 3 37 11 10 – 39 

 2-й 92 16 36 33 7 – 8 

 3-й 91 17 25 43 6 – 9 

 4-й 91 19 22 44 6 – 9 

Р60К60 

Конюшина лучна, 10 + 

(злаки) костриця 

червона, 8 + стоколос 

безостий, 12 + пажит-

ниця багаторічна, 12 

1-й 16 1 2 9 4 49 35 

 2-й 31 3 6 21 1 64 5 

 3-й 50 5 16 27 2 44 6 

 4-й 91 15 46 27 3 4 5 

Люцерна посівна, 10  +  

злаки 

1-й 21 2 5 9 5 43 36 

 2-й 56 5 15 32 4 38 6 

 3-й 62 5 22 32 3 33 5 

 4-й 77 12 36 27 2 18 5 

Лядвенець рогатий, 6   

+ злаки 

1-й 25 3 5 13 4 38 37 

 2-й 26 2 6 14 4 68 6 

 3-й 31 4 9 15 3 63 6 

 4-й 37 6 15 12 4 58 5 

Козлятник східний,   20 

+  злаки 

1-й 30 3 8 15 4 34 36 

 2-й 51 5 19 22 5 43 6 

 3-й 54 6 21 23 4 41 5 

 4-й 55 9 24 19 3 40 5 

Злаки 

1-й 62 4 7 42 9 – 38 

 2-й 93 5 18 64 6 – 7 

 3-й 92 6 27 54 5 – 8 

 4-й 92 10 32 45 5 – 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р60К60 

Конюшина лучна, 10 + 

(злаки) костриця 

червона, 8 + стоколос 

безостий, 12 + пажит-

ниця багаторічна, 12  

1-й 16 1 2 9 4 49 35 

2-й 31 3 6 21 1 64 5 

3-й 50 5 16 27 2 44 6 

4-й 91 15 46 27 3 4 5 

Люцерна посівна, 10  +  

злаки 

1-й 21 2 5 9 5 43 36 

2-й 56 5 15 32 4 38 6 

3-й 62 5 22 32 3 33 5 

4-й 77 12 36 27 2 18 5 

Лядвенець рогатий, 6 + 

злаки 

1-й 25 3 5 13 4 38 37 

2-й 26 2 6 14 4 68 6 

3-й 31 4 9 15 3 63 6 

4-й 37 6 15 12 4 58 5 

Козлятник східний,  20 

+ злаки 

1-й 30 3 8 15 4 34 36 

2-й 51 5 19 22 5 43 6 

3-й 54 6 21 23 4 41 5 

4-й 55 9 24 19 3 40 5 

Злаки 

1-й 62 4 7 42 9 – 38 

2-й 93 5 18 64 6 – 7 

3-й 92 6 27 54 5 – 8 

4-й 92 10 32 45 5 – 8 

Р90К90 

Конюшина лучна, 10 + 

костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 

12 (злаки) 

1-й 20 1 4 9 4 51 29 

2-й 29 3 8 15 3 65 6 

3-й 48 5 18 21 4 45 7 

4-й 89 15 48 21 5 4 7 

Люцерна посівна, 10     

+  злаки 

1-й 24 2 5 12 5 45 31 

2-й 54 5 18 25 6 39 7 

3-й 60 5 24 26 5 34 6 

4-й 75 12 43 16 4 18 7 

Лядвенець рогатий, 6   

+  злаки 

1-й 30 3 5 18 4 40 30 

2-й 24 2 6 10 6 69 7 

3-й 29 4 11 9 5 64 7 

4-й 35 6 17 6 6 58 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Козлятник східний,   20 

+  злаки 

1-й 34 3 8 19 4 36 30 

2-й 49 5 21 16 7 44 7 

3-й 52 6 23 17 6 42 6 

4-й 53 9 28 11 5 40 7 

N60Р60К60 

Злаки 

1-й 65 4 7 45 9 – 35 

2-й 91 5 22 56 8 – 9 

3-й 90 6 31 48 7 – 10 

4-й 90 10 47 26 7 – 10 

Р90К90 

Конюшина лучна, 10 + 

костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 

12 (злаки) 

1-й 20 1 4 9 4 51 29 

2-й 29 3 8 15 3 65 6 

3-й 48 5 18 21 4 45 7 

4-й 89 15 48 21 5 4 7 

Люцерна посівна, 10    

+  злаки 

1-й 24 2 5 12 5 45 31 

2-й 54 5 18 25 6 39 7 

3-й 60 5 24 26 5 34 6 

4-й 75 12 43 16 4 18 7 

Лядвенець рогатий, 6   

+  злаки 

1-й 30 3 5 18 4 40 30 

2-й 24 2 6 10 6 69 7 

3-й 29 4 11 9 5 64 7 

4-й 35 6 17 6 6 58 7 

Козлятник східний,   20 

+  злаки 

1-й 34 3 8 19 4 36 30 

2-й 49 5 21 16 7 44 7 

3-й 52 6 23 17 6 42 6 

4-й 53 9 28 11 5 40 7 

N60Р60К60 

Злаки 

1-й 65 4 7 45 9 – 35 

2-й 91 5 22 56 8 – 9 

3-й 90 6 31 48 7 – 10 

4-й 90 10 47 26 7 – 10 



 

 

Додаток В.2 

Щільність сіяних бобово-злакових травостоїв на різних фонах удобрення, середнє за 2015-2018 рр., пагонів/м
2 

 

Травосуміш (види  трав і 

норми висіву їх насіння, 

кг/га) 

Удобрення 
Пагони 

всього 

Злаки 

всього 

У тому числі 
Сіяні 

бобові 
Різно-

травʼя 
за компонентами 

несіяні 
1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конюшина лучна, 10 + 

злаки  (костриця червона, 

8 + стоколос безостий, 12 

+ пажитниця багаторічна, 

12)  

Без добрив 

(контроль) 
1217 554 76 194 218 42 511 152 

Р60К60 1215 536 73 197 227 40 528 150 

Р90К90 1232 537 76 194 227 41 554 141 

Люцерна посівна, 10 +  

злаки  

Без добрив 

(контроль) 
1126 632 65 221 296 52 350 144 

Р60К60 1160 637 61 225 293 55 373 139 

Р90К90 1152 637 63 223 298 50 365 139 

Лядвенець рогатий, 6+ 

злаки 

Без добрив 

(контроль) 
1490 473 40 126 235 69 844 173 

Р60К60 1508 470 46 124 238 68 868 168 

Р90К90 1528 473 43 128 235 67 888 168 

Козлятник східний, 20 + 

злаки 

Без добрив 

(контроль) 
1071 543 51 192 245 53 393 135 

Р60К60 1099 540 53 190 243 51 425 133 

Р90К90 1089 543 51 192 247 50 410 135 



 

                                                                                                                                                     продовження додатку В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Злаки 

Без добрив 

(контроль) 
1429 1202 96 279 723 103 – 213 

Р60К60 1434 1200 99 278 726 100 – 208 

N60Р60К60 1372 879 97 311 698 103 – 155 

Конюшина лучна, 1 + злаки 

(стоколос  прибережний, 10 

+ костриця  східна, 12 + 

пирій середній, 10)  

Без добрив 

(контроль) 
1121 521 69 157 257 39 447 152 

Р60К60 1143 524 66 155 262 36 472 150 

Р90К90 1143 521 69 157 258 38 465 157 

Люцерна посівна, 10  

 +  злаки  

Без добрив 

(контроль) 
1030 562 86 191 238 46 335 133 

Р60К60 1032 564 84 193 232 49 340 138 

Р90К90 1032 562 86 191 236 48 345 133 

Лядвенець рогатий, 6  + 

злаки 

Без добрив  

(контроль) 
1394 422 49 124 635 60 819 154 

Р60К60 1420 425 47 126 630 68 841 159 

Р90К90 1417 422 49 124 633 62 846 154 

Козлятник східний,  20 + 

злаки 

Без добрив 

(контроль) 
976 463 76 145 206 53 373 123 

Р60К60 986 467 74 147 209 56 380 126 

Р90К90 988 465 76 145 206 55 383 123 

Злаки 

Без добрив 

(контроль) 
1336 1127 185 403 438 101 – 209 

Р60К60 1358 1125 187 403 433 106 – 217 

N60Р60К60 1359 1138 285 425 336 104 – 194 



 

 

Додаток В.3 

Зміна щільності бобово-злакових травостоїв на різних фонах удобрення за 

роками, 2015-2018 рр., пагонів/м
2
 

Травосуміш 

(види  трав і 

норм 

и висіву їх 

насіння, кг/га) 

Р
о

к
и

 

П
аг

о
н

ів
 в

сь
о

го
 У тому числі злаки 

С
ія

н
і 

б
о
б

о
в
і 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

в
сь

о
го

 

з них за 

компонентами 

н
ес

ія
н

і 

1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без добрив (контроль) 

Конюшина 

лучна, 10 + 

костриця 

червона, 8 + 

стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багаторічна, 12 

(злаки) 

1-й 1300    180 15 15 85 65 750 370 

2-й 1110 310 35 50 200 25 720 80 

3-й 1145 520 50 160 280 30 525 100 

4-й 1314 1205 205 550 316 38 50 59 

Люцерна посівна, 

10  +  ті ж злаки 

1-й 1120 260 20 40 140 60 480 380 

2-й 1070 600 50 140 360 50 400 70 

3-й 1005 660 50 210 360 40 300 45 

4-й 1308 1008 130 500 330 48 220 80 

Лядвенець 

рогатий, 6    +  

злаки 

1-й 1547 420 30 75 240 75 650 477 

2-й 1400 405 14 84 237 70 920 75 

3-й 1410 415 36 110 220 49 950 45 

4-й 1601 650 81 235 244 82 855 96 

Козлятник 

східний,   20 + 

злаки 

1-й 1020 365 22 88 199 56 320 335 

2-й 1030 554 40 190 264 60 400 76 

3-й 1004 574 50 210 260 54 380 50 

4-й 1230 680 93 281 258 43 470 80 

Злаки 

1-й 1406 926 45 105 630 146 – 480 

2-й 1350 1250 81 215 860 94 – 100 

3-й 1381 1200 91 326 704 79 – 121 

4-й 1580 1430 171 466 699 94 – 150 



 

продовження додатку В.3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без добрив (контроль) 

Конюшина 

лучна, 10 + 

стоколос  

прибережний, 

10 + костриця  

східна, 12 +  

пирій середній, 

10  

1-й 1208 170 10 65 45 50 638 400 

2-й 1015 320 32 107 160 21 615 80 

3-й 1049 510 52 156 271 31 465 74 

4-й 1210 1085 181 301 555 48 70 55 

Люцерна 

посівна, 10 +  

злаки 

1-й 1029 220 41 73 42 64 450 359 

2-й 977 520 66 230 187 37 400 57 

3-й 905 600 70 210 281 39 250 55 

4-й 1208 908 167 251 430 54 240 60 

Лядвенець 

рогатий, 6   + 

злаки 

1-й 1449 350 29 146 102 73  730 369 

2-й 1307 375 15 90 215 55 850 82 

3-й 1312 394 39 118 1977 40 839 79 

4-й 1509 570 111 142 237 80 855 84 

Козлятник 

східний, 20 + 

злаки 

1-й 922 305 21 147 84 53 300 317 

2-й 935 464 77 163 172 52 400 71 

3-й 909 504 88 141 300 45 350 45 

4-й 1137 577 119 129 269 60 440 60 

Злаки 

1-й 1308 856 42 519 155 140 – 452 

2-й 1259 1140 198 446 409 87 – 119 

3-й 1287 1160 217 319 548 76 – 127 

4-й 1488 1350 282 326 633 109 – 138 

Р60К60 

Конюшина 

лучна, 10 + 

злаки 

1-й 1320    170 15 15 75 65 760 350 

2-й 1110 280 35 50 170 25 750 80 

3-й 1125 520 50 160 280 30 545 100 

4-й 1304 1175 205 550 382 38 50 79 

Люцерна 

посівна, 10  +  

злаки 

1-й 1135 260 20 40 140 60 495 380 

2-й 1095 600 50 140 360 50 425 70 

3-й 1080 660 50 210 360 40 330 45 

4-й 1328 1028 130 500 330 48 240 60 



 

продовження додатку В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лядвенець 

рогатий, 6   +  

злаки 

1-й 1567 420 30 75 240 75 670 477 

2-й 1420 405 14 84 237 70 940 75 

3-й 1435 415 36 110 220 49 975 45 

4-й 1611 650 93 235 244 82 885 76 

Козлятник 

східний, 20 + 

злаки 

1-й 1040 365 22 88 199 56 340 335 

2-й 1050 554 40 190 264 60 420 76 

3-й 1024 574 50 210 260 54 400 50 

4-й 1280 680 93 281 253 43 520 80 

Злаки 

1-й 1426 926 45 105 630 146 – 460 

2-й 1370 1250 81 215 860 94 – 120 

3-й 1361 1200 91 326 704 79 – 101 

4-й 1580 1430 171 466 699 94 – 150 

Р60К60 

Конюшина лучна, 

1 + (злаки) 

стоколос  

прибережний, 10 + 

костриця  східна, 

12 +  пирій 

середній, 10  

1-й 1228   170 10 65 45 50 658 400 

2-й 1045 320 32 107 160 21 645 80 

3-й 1069 510 52 156 271 31 485 74 

4-й 1230 1085 181 301 555 48 90 55 

Люцерна посівна, 

10  +  злаки 

1-й 1049 220 41 73 42 64 470 359 

2-й 997 520 66 230 187 37 420 57 

3-й 905 600 70 210 281 39 280 55 

4-й 1178 908 167 251 430 54 210 60 

Лядвенець 

рогатий, 6   + 

злаки 

1-й 1469 350 29 146 102 73  750 369 

2-й 1327 375 15 90 215 55 870 82 

3-й 1342 394 39 118 1977 40 889 79 

4-й 1529 570 111 142 237 80 875 84 

Козлятник 

східний,  20 + 

злаки 

1-й 932 305 21 147 84 53 310 317 

2-й 955 464 77 163 172 52 420 71 

3-й 939 504 88 141 300 45 380 45 

4-й 1117 577 119 129 269 60 420 60 

Злаки 

1-й 1338 856 42 519 155 140 – 422 

2-й 1279 1140 198 446 409 87 – 139 

3-й 1307 1160 217 319 548 76 – 147 

4-й 1508 1350 282 326 633 109 – 158 



 

продовження додатку В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р90К90 

Конюшина лучна, 

10 + костриця 

червона, 8 + 

стоколос безостий, 

12 + пажитниця 

багаторічна, 12 

(злаки) 

1-й 1320   170 15 15 75 65 800 310 

2-й 1130 280 35 50 170 25 770 80 

3-й 1145 520 50 160 280 30 565 100 

4-й 1334 1175 205 550 382 38 80 79 

Люцерна посівна, 

10  +  злаки 

1-й 1135 260 20 40 140 60 495 380 

2-й 1095 600 50 140 360 50 425 70 

3-й 1080 660 50 210 360 40 330 45 

4-й 1298 1028 130 500 330 48 210 60 

Лядвенець 

рогатий, 6  + 

злаки 

1-й 1587 420 30 75 240 75 690 477 

2-й 1440 405 14 84 237 70 960 75 

3-й 1455 415 36 110 220 49 995 45 

4-й 1631 650 93 235 244 82 905 76 

Козлятник 

східний,  20 +  

злаки 

1-й 1020 365 22 88 199 56 320 335 

2-й 1030 554 40 190 264 60 400 76 

3-й 1044 574 50 210 260 54 420 50 

4-й 1260 680 93 281 253 43 500 80 

N60Р60К60 

Злаки 

1-й 1226 926 45 105 630 146 – 360 

2-й 1320 1250 81 215 860 94 – 70 

3-й 1391 1200 91 326 704 79 – 71 

4-й 1550 140 171 596 599 94 – 120 

Р90К90 

Конюшина 

лучна, 1 + 

стоколос  

прибережний, 10 

+ костриця  

східна, 12 +  

пирій середній, 

10 (злаки) 

1-й 1228   170 10 65 45 50 658 400 

2-й 1045 320 32 107 160 21 645 80 

3-й 1069 510 52 156 271 31 485 74 

4-й 1230 1085 181 301 555 48 90 55 



 

продовження додатку В.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Люцерна 

посівна, 10  

 + злаки 

1-й 1049 220 41 73 42 64 470 359 

2-й 997 520 66 230 187 37 420 57 

3-й 905 600 70 210 281 39 280 55 

4-й 1178 908 167 251 430 54 210 60 

Лядвенець 

рогатий, 6  + 

злаки 

1-й 1469 350 29 146 102 73  750 369 

2-й 1327 375 15 90 215 55 870 82 

3-й 1342 394 39 118 1977 40 889 79 

4-й 1529 570 111 142 237 80 875 84 

Козлятник 

східний,  20 +  

злаки 

1-й 932 305 21 147 84 53 310 317 

2-й 955 464 77 163 172 52 420 71 

3-й 939 504 88 141 300 45 380 45 

4-й 1117 577 119 129 269 60 420 60 

N60Р60К60 

Злаки 

1-й 1338 856 142 519 55 140 – 422 

2-й 1279 1170 298 476 309 87 – 109 

3-й 1307 1190 317 349 448 76 – 117 

4-й 1508 1330 382 356 533 109 – 128 



 

Додаток В.4 

Ботанічний склад конюшино- і люцерно-злакового травостоїв на різних 

фонах удобрення, середнє за 2009-2011 рр., %   

 

 

 

 

 

 

У
д

о
б
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ен

н
я

 

Р
о

к
и

 

З
л
ак

и
 в

сь
о

го
 У тому числі 

С
ія

н
і 

б
о
б

о
в
і 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

к
о

ст
р

и
ц

я
 

ч
ер

в
о

н
а 

ст
о

к
о

л
о
с 

б
ез

о
ст

и
й

 

п
аж

и
тн

и
ц

я
 

б
аг

ат
о

к
в
іт

к
о

в
а 

н
ес

ія
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Конюшина лучна, 10 кг/га + костриця червона, 10 кг/га + стоколос 

безостий, 12 + пажитниця багатоквіткова, 12 

без добрив 

(контроль) 

1-й 32 3 6 22 1 63 5 

2-й 51 5 26 18 2 43 6 

3-й 91 20 61 7 3 4 5 

N30Р60К60 

1-й 34 3 6 24 1 61 5 

2-й 53 5 26 20 2 41 6 

3-й 93 24 59 7 3 2 5 

N30Р60К60  

+ штам 

1-й 32 3 5 22 2 63 5 

2-й 51 5 25 18 3 43 6 

3-й 92 22 60 6 4 3 5 

Р60К60 

 

1-й 30 3 5 20 2 65 5 

2-й 49 5 25 16 3 45 6 

3-й 90 20 60 6 4 5 5 

Р60К60 + 

штам 

1-й 27 3 8 13 3 67 6 

2-й 46 5 26 11 4 47 7 

3-й 87 20 58 6 5 6 7 

Р90К120 

1-й 27 3 8 13 3 67 6 

2-й 46 5 24 11 4 47 7 

3-й 87 20 56 6 5 6 7 

Р90К120 + 

штам 

1-й 25 3 8 11 3 69 6 

2-й 44 5 24 11 4 49 7 

3-й 87 20 56 6 5 8 7 



 

продовження додатку В.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна посівна, 10 + костриця червона, 10  стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багатоквіткова, 12  

без добрив 

(контроль) 

1-й 34 2 4 22 6 60 6 

2-й 39 5 14 15 5 55 6 

3-й 45 15 21 5 4 50 5 

N30Р60К60 

1-й 37 2 4 25 6 57 6 

2-й 42 5 14 18 5 52 6 

3-й 48 15 24 5 4 47 5 

N30Р60К60  

+ штам 

1-й 32 2 4 20 6 62 6 

2-й 37 5 14 13 5 57 6 

3-й 42 15 20 3 4 52 5 

Р60К60 

 

1-й 31 2 5 29 5 63 6 

2-й 36 5 15 12 4 58 6 

3-й 42 15 22 2 3 53 5 

Р60К60 + штам 

1-й 30 2 5 18 5 65 6 

2-й 34 5 8 15 6 59 7 

3-й 40 15 14 6 5 54 6 

Р90К120 

1-й 29 2 5 22 5 65 6 

2-й 34 5 8 15 6 59 7 

3-й 40 15 14 6 5 54 6 

Р90К120 + 

штам 

1-й 27 2 5 15 5 67 6 

2-й 32 5 8 13 6 61 7 

3-й 38 15 14 4 5 56 6 

Костриця червона, 10 + стоколос безостий, 12 + пажитниця 

 багатоквіткова, 12 

без добрив 

(контроль) 

 

1-й 93 6 16 64 7 – 7 

2-й 92 7 35 44 6 – 8 

3-й 92 21 50 15 6 – 8 

N30Р60К60 

1-й 91 5 22 56 8 – 9 

2-й 90 6 31 48 7 – 10 

3-й 90 20 47 16 7 – 10 



 

 

Додаток В.5 

Щільність конюшино- і люцерно-злакового травостоїв на різних фонах 

удобрення  за роками, 2009-2011 рр., пагонів/м
2
  

 

 

 

 

 

У
д

о
б

р
ен

н
я

 

Р
о

к
и

 

П
аг

о
н

ів
 

в
сь

о
го

 

У тому числі злаки 

С
ія

н
і 

б
о
б

о
в
і 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

в
сь

о
го

 з них за компонентами 

н
ес

ія
н

і 

1-й 2-й 3-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конюшина лучна, 10 кг/га +  костриця червона, 10  кг/га + стоколос безостий, 

12 + пажитниця багатоквіткова, 12 

без добрив  

(контроль) 

1-й 1310 410 35 100 250 25 770 130 

2-й 1345 620 100 210 180 30 575 150 

3-й 1414 1205 305 750 16 38 100 109 

N30Р60К60 

1-й 1260 360 35 50 250 25 720 130 

2-й 1295 770 100 210 130 30 525 150 

3-й 1364 1155 305 700 16 38 100 109 

N30Р60К60  

+ штам 

1-й 1300 360 35 50 250 25 760 130 

2-й 1335 770 100 210 130 30 565 150 

3-й 1404 1155 305 700 16 38 140 109 

Р60К60 

 

1-й 1360 410 35 100 250 25 820 130 

2-й 1395 620 100 210 180 30 625 150 

3-й 1464 1205 305 750 16 38 150 109 

Р60К60 + 

штам 

1-й 1360 370 35 100 210 25 860 130 

2-й 1395 580 100 210 140 30 665 150 

3-й 1464 1205 345 710 16 38 150 109 

Р90К120 

1-й 1330 380 35 70 250 25 820 130 

2-й 1355 580 100 210 150 30 650 125 

3-й 1464 1205 305 750 16 38 150 109 

Р90К120 + 

штам 

1-й 1350 380 35 70 250 25 840 130 

2-й 1375 580 100 210 150 30 675 120 

3-й 1464 1205 305 750 16 38 150 109 



 

 

продовження додатку В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Люцерна посівна, 10 +  костриця червона, 10  стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багатоквіткова, 12 

Без 

добрив 

(контроль) 

1-й 1400 435 14 84 237 70 790 175 

2-й 1310 515 86 260 120 49 750 45 

3-й 1501 700 231 335 44 82 705 96 

N30Р60К60 

1-й 1330 505 14 184 237 70 750 75 

2-й 1410 545 86 260 120 49 720 145 

3-й 1501 700 201 365 44 82 705 96 

N30Р60К60  

+ штам 

1-й 1350 505 14 184 237 70 770 75 

2-й 1510 515 86 260 120 49 750 145 

3-й 1521 700 201 365 44 82 725 96 

Р60К60 

 

1-й 1330 405 14 84 237 70 850 75 

2-й 1380 415 36 210 120 49 820 145 

3-й 1521 705 181 390 44 82 725 96 

Р60К60 + 

штам 

1-й 1340 405 14 84 237 70 860 75 

2-й 1380 415 36 210 120 49 820 145 

3-й 1551 705 181 390 44 82 755 96 

Р90К120 

1-й 1330 405 14 84 237 70 850 75 

2-й 1260 415 36 210 120 49 800 45 

3-й 1581 750 231 385 44 82 735 96 

Р90К120 + 

штам 

1-й 1340 405 14 84 237 70 860 75 

2-й 1290 415 36 210 120 49 830 45 

3-й 1591 750 231 385 44 82 745 96 

Костриця червона, 10 + стоколос безостий, 12 +                                      

пажитниця багатоквіткова, 12 

без добрив 

(контроль) 

 

1-й 1400 1035 64 234 637 70 – 275 

2-й 1310 1115 286 460 320 49 – 145 

3-й 1301 1300 431 535 44 82 – 196 

N30Р60К60 

1-й 1300 1035 64 234 637 70 – 175 

2-й 1260 1115 286 460 320 49 – 95 

3-й 1241 1300 431 535 44 82 – 136 



 

Додаток В.6 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на ботанічний склад злакового 

травостою за роками користування, середнє 2017-2019 рр., %  
У

д
о

б
р

ен
н

я 

Р
о

к
и

 к
о
р
и

-

ст
у

в
ан

н
я
 

Злаки 

Р
із

н
о

тр
ав

’я
 

в
сь

о
го

 

у тому числі 

к
о

ст
р

и
ц

я
  

  
  

л
у

ч
н

а 

ти
м

о
ф

ії
в
к
а 

л
у

ч
н

а 

ст
о

к
о

л
о
с 

б
ез

о
ст

и
й

 

н
ес

ія
н

і 

зл
ак

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

без добрив 

(контроль) 

1-й 91 56 7 23 5 9 

2-й 92 44 7 33 8 8 

3-й 87 16 6 57 8 13 

P60 

1-й 91 54 7 21 6 9 

2-й 89 43 8 30 6 11 

3-й 89 22 5 56 6 11 

K90 

1-й 92 58 9 20 5 8 

2-й 89 43 7 32 7 11 

3-й 88 20 7 53 8 12 

P30K45 

1-й 91 54 9 23 5 9 

2-й 89 43 8 32 6 11 

3-й 88 22 6 54 6 12 

P60K90 

1-й 91 55 9 22 5 9 

2-й 90 44 7 34 5 10 

3-й 88 23 7 52 6 12 

N75 

1-й 93 55 8 26 4 7 

2-й 90 44 7 35 4 10 

3-й 90 22 5 58 5 10 

N75P60 

1-й 92 49 8 31 4 8 

2-й 90 43 7 36 4 10 

3-й 90 20 5 60 5 10 

                                                                         



 

  продовження додатку В.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N75K90 

1-й 93 48 8 33 4 7 

2-й 91 40 7 40 4 9 

3-й 89 22 5 57 5 11 

N75P30K45 

1-й 93 50 8 32 3 7 

2-й 91 42 7 39 3 9 

3-й 91 32 5 58 4 9 

N75P60K90 

1-й 92 49 8 32 4 8 

2-й 90 39 7 40 4 10 

3-й 90 20 5 60 5 10 

N150 

1-й 93 48 8 34 3 7 

2-й 91 37 8 43 3 9 

3-й 91 15 5 65 4 9 

N150P60 

1-й 95 60 9 23 3 5 

2-й 93 31 7 51 4 7 

3-й 91 14 7 65 4 9 

N150K90 

1-й 93 55 8 27 3 7 

2-й 91 30 8 50 3 9 

3-й 91 15 5 65 4 9 

N150P30K45 

1-й 95 54 9 30 2 5 

2-й 93 33 7 51 2 7 

3-й 91 16 7 64 3 9 

N150P60K90 

1-й 95 55 8 30 2 5 

2-й 93 31 8 52 2 7 

3-й 93 16 6 68 3 7 



 

Додаток В.7 

Вплив доз і співвідношень NPК добрив на густоту злакового  

травостою , середнє 2017-2019 рр., % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 

добрив 

(контроль) 

1-й 2605 2436 1600 310 451 75 169 

2-й 2361 1621 1080 285 641 115 240 

3-й 1966 1688 316 275 910 187 278 

P60 

1-й 2695 2510 1678 315 412 105 185 

2-й 2462 2247 1168 285 625 169 215 

3-й 2042 1797 470 275 921 231 245 

K90 

1-й 2629 2505 1491 311 484 219 124 

2-й 2462 2303 1050 289 769 195 159 

3-й 2052 2027 350 255 965 257 225 

P30K45 

1-й 2726 2588 1673 308 444 163 138 

2-й 2402 2114 929 287 698 200 258 

3-й 2068 1728 309 253 978 288 340 

P60K90 

1-й 2665 2540 1703 331 412 94 125 

2-й 2361 2099 960 269 625 145 262 

3-й 2031 1703 300 275 921 207 328 

N75 

1-й 2377 2242 1522 125 506 89 135 

2-й 2161 2001 967 210 697 127 160 

3-й 1835 1505 207 270 937 191 330 

N75P60 

1-й 2268 2079 1419 127 449 84 189 

2-й 2192 1968 901 208 658 201 224 

3-й 1879 1585 197 171 1048 269 194 



 

                                                                                 продовження додатку В.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N75K90 

1-й 2159 1979 1338 129 412 100 180 

2-й 2069 1854 866 206 613 169 215 

3-й 1853 1708 272 272 933 231 145 

N90P30K60 

1-й 2347 2223 1351 169 484 219 124 

2-й 1994 1835 752 151 737 195 159 

3-й 1864 1839 248 137 1097 257 125 

N75P30K45 

1-й 2262 2114 1132 190 639 153 148 

2-й 2007 1751 716 250 880 205 256 

3-й 1820 1878 222 199 974 283 142 

N150 

1-й 2102 1967 1162 156 544 105 135 

2-й 1857 1662 535 184 789 154 195 

3-й 1728 1581 225 151 987 218 147 

N150P60 

1-й 2166 2001 1181 100 640 80 165 

2-й 1868 1638 557 183 878 120 130 

3-й 1682 1587 217 123 1072 175 95 

N150K90 

1-й 2217 2068 1132 242 635 59 149 

2-й 1903 1806 622 197 878 109 97 

3-й 1684 1556 216 188 976 176 128 

N150P30K45 

1-й 2135 2000 1162 153 569 116 135 

2-й 1915 1750 660 186 768 136 165 

3-й 1721 1571 200 159 1008 204 150 

N150P60K90 

1-й 2131 1991 1181 123 580 107 140 

2-й 1930 1940 737 181 771 151 90 

3-й 1752 1584 187 129 1079 239 118 

 

 



 

Додаток Г.1 

Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв залежно від видового складу бобових і злакових 

компонентів та добрив 

Травосуміш (види  трав 

і норми висіву їх 

насіння, кг/га) Удобрення 

Суха маса, 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конюшина лучна, 10 + 

костриця червона, 8 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багаторічна, 

12 (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 (контроль) 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  + 

злаки 
без добрив (контроль) 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 

+ злаки 
без добрив (контроль) 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 

Злаки 

без добрив (контроль) 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 

 



 

продовження додатку Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Конюшина лучна, 10 + 

стоколос  

прибережний,10 + 

костриця  східна, 12 + 

пирій середній, 10 

(злаки) 

без добрив (контроль) 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  

  +  злаки  

без добрив (контроль) 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  + 

злаки 

без добрив (контроль) 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 

+ злаки 

без добрив (контроль) 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 

Злаки 

без добрив (контроль) 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    

частка факторів, %: 

травостій 61 68 66 65 65    

удобрення 39 32 34 35 35    



 

Додаток Г.2 

Продуктивність бобово-злакових травосумішей за різного удобрення 

Травосуміш (види  трав 

і норми висіву їх 

насіння, кг/га) 

 

Удобрення Суха маса, 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 

Конюшина лучна,10 + 

(злаки) стоколос 

безостий, 12 + 

пажитниця 

багатоквіткова, 12 + 

костриця червона, 10  

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  +           

ті ж 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 

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). 



 

Додаток Г.3 

Продуктивність багаторічних злакових трав залежно від добрив 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 

Суха маса, 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 



 

продовження додатку Г.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

НІР05, 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 
    

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г.4 

Продуктивність багаторічних  злакових трав залежно від  глибини основного обробітку ґрунту 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Глибина 

обробітк

у ґрунту, 

см 

Суха маса, 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

20-22 5,99 6,40 6,61 6,33 4,56 0,99 51,3 

16-18 5,95 6,33 6,55 6,28 4,52 0,97 50,9 

8-10 5,80 6,22 6,40 6,14 4,36 0,94 49,7 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

20-22 6,50 6,78 6,81 6,70 4,76 1,01 54,3 

16-18 6,41 6,70 6,75 6,62 4,70 0,99 53,0 

8-10 6,30 6,58 6,63 6,50 4,55 0,98 52,0 

Пажитниця  

багаторічна,  

26 

20-22 6,90 7,30 6,31 6,84 4,92 1,08 56,8 

16-18 6,85 7,25 6,20 6,77 4,87 1,06 55,5 

8-10 6,80 7,12 6,15 6,69 4,82 1,04 54,9 

Стоколос  

безостий, 12 

20-22 6,08 6,63 6,79 6,50 4,62 0,97 53,3 

16-18 6,00 6,55 6,70 6,42 4,56 0,95 52,0 

8-10 5,90 6,43 6,67 6,33 4,43 0,94 51,2 

Костриця 

червона, 18 

20-22 5,35 5,70 5,75 5,60 3,98 0,82 45,9 

16-18 5,32 5,65 5,70 5,56 3,95 0,81 45,5 

8-10 5,20 5,51 5,60 5,44 3,81 0,79 44,1 

Очеретянка 

звичайна, 14 

20-22 6,07 6,68 6,75 6,50 4,49 0,94 51,4 

16-18 6,00 6,62 6,72 6,45 4,39 0,93 51,0 

8-10 5,91 6,51 6,67 6,36 4,32 0,92 50,2 

 



 

продовження додатку Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

20-22 5,75 5,75 5,66 5,72 4,06 0,84 47,0 

16-18 5,70 5,68 5,60 5,66 4,02 0,84 46,4 

8-10 5,60 5,63 5,53 5,59 3,91 0,82 45,3 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,38 0,35 0,32 0,35    

глибина обробітку 

ґрунту 
0,31 0,29 0,30 0,30    

частка факторів, %: 

травостій 59 57 56 57    

глибина обробітку 

ґрунту 
41 43 44 43    

 

Примітка. Дослід  проведено на фоні внесення N90Р60К60 

 



 

Додаток Д.1 

Хімічний склад корму різнокомпонентних бобово-злакових травостоїв залежно від удобрення, середнє за 2015-

2018 рр., % в сухій масі 

Травосуміш (види  трав і норми 

висіву їх насіння, кг/га) Удобрення 
Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
БЕР Перетравність 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Конюшина лучна, 10 + костриця 

червона, 8 + стоколос безостий, 12 

+ пажитниця багаторічна, 12 

(злаки)  

без добрив 

(контроль) 

16,2 
11,2 3,4 25,1 45,9 60 

Р60К60 16,3 11,2 3,6 26,7 44,1 58 

Р90К90 16,3 11,2 3,6 27,9 44,3 58 

Люцерна посівна, 10 + ті ж злаки  

без добрив 

(контроль) 
15,2 10,5 3,3 27,7 44,6 59 

Р60К60 15,3 10,6 3,5 28,3 43,8 58 

Р90К90 15,3 10,6 3,6 28,9 44,0 58 

Лядвенець рогатий, 6 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
15,4 10,6 3,6 27,1 44,7 59 

Р60К60 15,5 10,7 3,7 27,2 44,4 58 

Р90К90 15,6 10,7 3,8 27,2 44,2 58 

Козлятник східний,  20 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
16,6 11,5 3,3 26,6 44,2 59 

Р60К60 16,7 11,5 3,5 26,5 44,0 58 

Р90К90 16,7 11,5 3,6 26,5 44,0 58 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
10,4 7,2 3,5 29,6 48,1 55 

Р60К60 10,6 7,3 3,7 29,4 48,0 55 

N60Р60К60 13,6 9,4 3,8 29,8 44,5 56 



 

продовження додатку Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Конюшина лучна, 10 + стоколос  

прибережний,10 + костриця  

східна, 12 + пирій середній, 10 

(злаки) 

без добрив 

(контроль) 

16,3 
11,2 3,5 27,1 43,8 58 

Р60К60 16,4 11,3 3,7 26,7 43,8 56 

Р90К90 16,4 11,3 3,7 26,9 43,8 56 

Люцерна посівна, 10 + ті ж злаки  

без добрив 

(контроль) 
15,3 10,6 3,4 27,7 44,5 57 

Р60К60 15,4 10,6 3,6 28,3 43,7 56 

Р90К90 15,4 10,6 3,7 28,9 42,9 57 

Лядвенець рогатий, 6 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
15,5 10,7 3,7 27,1 44,6 58 

Р60К60 15,6 10,8 3,8 27,2 44,3 57 

Р90К90 15,7 10,8 3,9 27,2 44,1 56 

Козлятник східний, 20 + злаки 

без добрив 

(контроль) 
16,7 11,7 3,4 26,6 44,1 57 

Р60К60 16,7 11,6 3,6 26,5 44,1 56 

Р90К90 16,9 11,7 3,7 26,3 43,9 57 

Злаки 

без добрив 

(контроль) 
    10,6 7,4 3,6 29,4 48,1 54 

Р60К60 10,8 7,5 3,8 29,2 48,0 54 

N60Р60К60 13,8 9,6 3,8 29,6 44,6 54 
НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,7 0,5 0,1 1,5 2,1 2 

удобрення 0,8 0,6 0,1 1,6 2,0 3 

частка факторів, %: 

травостій 63 63 39 60 61 60 

удобрення 37 37 61 40 39 40 



 

 

Додаток Д.2 

Вміст органічних речовин та перетравність корму залежно від удобрення, середнє за 2011-2013 рр.,% в сухій масі 

Види трав та норми 

висіву насіння, кг/га 
Удобрення 

Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
    БЕР Перетравність 

Конюшина лучна, 18 

без добрив (контроль) 16,2 11,3 3,3 27,3 43,8 59 

 Р60К60 16,3 11,4 3,4 26,9 43,9 57 

Р90К90 16,6 11,6 3,5 27,1 43,2 58 

Люцерна посівна, 18 

 

без добрив (контроль) 15,8 11,1 3,2 27,9 43,9 58 

Р60К60 15,9 11,1 3,3 28,5 43,0 57 

Р90К90 16,0 11,2 3,4 28,5 42,8 58 

Конюшина гібридна, 14 

без добрив (контроль) 15,4 10,8 3,4 27,4 44,5 59 

Р60К60 15,5 10,9 3,4 27,4 44,3 58 

Р90К90 15,6 10,9 3,5 27,3 44,0 58 

Лядвенець рогатий, 12 

без добрив (контроль) 16,6 11,6 3,2 26,8 44,2 58 

Р60К60 16,7 11,7 3,3 26,7 44,0 58 

Р90К90 16,8 11,8 3,4 26,7 43,8 57 

Стоколос безостий, 25 

без добрив (контроль) 10, 4 7,3 3,5 29,8 48,0 53 

Р60К60 10,6 7,4 3,6 29,6 47,8 53 

N60Р60К60 13,6 9,5 3,7 30,0 44,3 54 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,8 0,6 0,1 1,3 2,1 3 

удобрення 0,7 0,5 0,1 1,4 2,3 2 

частка факторів, %: 

травостій 61 64 63    

удобрення 39 36 37    

зоотехнічна норма 14 – 3–5 25–30 – 50–70 



 

Додаток Д.3 

Вміст органічних речовин та перетравність корму за різного удобрення, 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 

клітковина 
БЕР Перетравність 

Конюшина лучна,10 + 

стоколос безостий, 12 + 

пажитниця багатоквіткова, 

12 + костриця червона, 10 

(злаки)  

без добрив (контроль) 14,8 11,3 3,3 26,4 46,2 58 

N30Р60К60 15,7 11,7 3,4 26,3 45,2 58 

N30Р60К60 + штам 15,8 12,0 3,5 26,2 45,1 58 

Р60К60 15,3 11,4 3,4 25,7 46,2 58 

Р60К60 + штам 15,5 11,8 3,5 25,6 46,0 58 

Р90К120 15,4 11,5 3,4 25,7 46,0 59 

Р90К120 + штам 15,6 11,9 3,5 25,6 45,8 59 

Люцерна посівна  +  ті ж 

злаки 

Без добрив 16,5 11,6 3,2 25,7 45,5 56 

N30Р60К60 16,7 11,9 3,3 25,6 45,2 56 

N30Р60К60  + штам 17,0 12,3 3,4 25,5 44,9 57 

Р60К60 16,6 11,7 3,3 25,8 45,1 57 

Р60К60 + штам 16,8 12,0 3,4 25,7 44,9 57 

Р90К120 16,7 11,8 3,3 25,8 44,9 58 

Р90К120+ штам 16,9 12,2 3,4 25,7 44,7 58 

Злаки 
без добрив (контроль) 10,4 8,0 3,6 28,6 49,1 54 

N30Р60К60 12,5 9,5 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 



 

Додаток Д.4 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність злакових трав  залежно від добрив, середнє  

за 2011-2013 рр.,% на суху масу 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 
Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 
   БЕР Перетравність 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранньостиглі травостої 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив (контроль) 11,2 7,8 3,5 29,5 47,2 57 

 Р60К60 11,3 7,9 3,6 29,6 46,8 58 

N90Р60К60 15,6 10,8 3,7 30,0 41,9 58 

Середньостиглі травостої 

Костриця 

східна, 26 

 

без добрив (контроль) 10,8 7,5 3,1 29,8 48,8 55 

Р60К60 10,9 7,6 3,1 29,6 48,8 55 

N90Р60К60 15,0 10,4 3,2 30,0 44,1 56 

Пажитниця  

багаторічна, 26 

без добрив (контроль) 11,4 7,9 2,8 29,8 48,3 58 

Р60К60 11,5 8,0 2,8 29,6 48,3 58 

N90Р60К60 15,6 10,8 2,9 30,0 43,7 59 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив (контроль) 10,6 7,3 3,3 29,9 47,9 55 

Р60К60 10,7 7,4 3,4 29,8 47,7 55 

N90Р60К60 14,8 10,2 3,4 30,2 43,2 56 

Костриця 

червона, 18 

без добрив (контроль) 10, 4 7,2 2,9 29,4 49,9 56 

Р60К60 10,6 7,3 2,9 29,5 49,6 56 

N90Р60К60 14,6 10,1 3,0 30,0 44,9 57 

Очеретянка 

звичайна, 14 

без добрив (контроль) 10,3 7,1 3,4 29,8 48,2 56 

Р60К60 10,3 7,2 3,4 29,6 48,3 57 

N90Р60К60 14,5 10,0 3,5 30,0 43,6 57 

 

 



 

продовження додатку Д. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пізньостиглі травостої 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
10,7 7,4 2,8 28,8 51,3 58 

Р60К60 10,9 7,6 2,8 28,6 51,2 58 

N90Р60К60 14,7 10,2 2,9 29,0 45,9 59 

НІР05, т/га за факторами: 

травостій 0,6 0,5 0,1 1,8 2,9 2 

удобрення 0,7 0,6 0,1 1,7 2,8 2 

частка факторів, %: 

травостій 36 36 57 58 34 41 

удобрення 64 64 43 42 66 59 



 

Додаток Е.1 

Зміна показників фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту під бобово-злаковими травостоями  

у 0-20 см шарі ґрунту 

Травосуміш (види  
трав і норми висіву їх 

насіння, кг/га) 
Удобрення 

Гумус за 

Тюріним, % 
pH сольовий  

N за 

Корнфілдом, 

мг/кг  

Р2О5   за 

Кірсановим, 

мг/кг  

К2О за 

Кірсановим, 

мг/кг  

2015 р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 

Конюшина лучна, 10 + 
злаки  (костриця 
червона, 8 + стоколос 
безостий, 12 + 
пажитниця 
багаторічна, 12) 

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  

+  ті ж 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 



 

 

Додаток Е.2 

Зміна показників фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту під одновидовими посівами бобових  

трав у 0-20 см шарі ґрунту 

Види трав та 
норми висіву 
насіння, кг/га 

Удобрення 

Гумус за 

Тюріним, % 
pH сольовий  

N за 

Корнфілдом, 

мг/кг  

Р2О5   за 

Кірсановим, 

мг/кг  

К2О за 

Кірсановим, 

мг/кг  

2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 

Конюшина 

лучна, 18 

без добрив 

(контроль) 
2,20 2,28 4,25 4,39 76,0 93,7 82,5 80,1 104,5 91,5 

Р60К60 2,22 2,33 4,31 4,46 74,1 92,3 81,7 82,6 100,4 99,6 

Люцерна 

посівна, 18 

без добрив 

(контроль) 
2,17 2,27 4,27 4,39 75,3 84,5 81,6 80,8 108,3 95,1 

Р60К60 2,15 2,24 4,21 4,37 76,8 85,2 81,4 82,9 106,7 104,9 

Конюшина 

гібридна, 14 

без добрив 

(контроль) 
2,18 2,29 4,30 4,46 77,5 91,3 82,5 80,7 105,7 93,4 

Р60К60 2,22 2,30 4,20 4,37 74,1 98,1 80,4 81,8 103,6 102,8 

Лядвенець 

рогатий, 12 

без добрив 

(контроль) 
2,16 2,27 4,23 4,36 76,4 91,4 82,8 79,7 104,4 94,4 

Р60К60 2,17 2,26 4,26 4,38 75,4 89,4 80,7 82,7 101,6 99,5 

Стоколос 

безостий, 25 

без добрив 

(контроль) 
2,23 2,40 4,20 4,35 74,1 75,5 82,4 81,6 105,7 98,7 

Р60К60 2,25 2,41 4,25 4,38 75,3 76,5 81,2 85,9 103,5 103,5 

N60Р60К60 2,21 2,25 4,24 4,33 76,3 79,5 80,5 81,8 104,2 100,2 

НІР05 0,14 0,22 3,1 3,7 4,5 



 

 

Додаток Е.3 

Зміна показників фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту під багаторічними злаковими травами у  

0-20 см шарі ґрунту 

Види трав та 

норми висіву 

насіння, кг/га 

Удобрення 
Гумус за Тюріним, 

% 
pH сольовий  

N за 

Корнфілдом, 

мг/кг  

Р2О5   за 

Кірсановим, 

мг/кг  

К2О за 

Кірсановим, 

мг/кг  

2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 2011 р. 2013 р. 

Грястиця 

збірна, 16 

без добрив 

(контроль) 
2,21 2,37 4,31 4,48 78,1 78,0 81,6 80,0 103,4 96,3 

Р60К60 2,19 2,43 4,27 4,49 77,3 77,6 82,5 85,9 105,3 107,3 

N90Р60К60 2,23 2,35 4,21 4,38 76,8 79,6 80,4 81,3 104,5 101,2 

Стоколос  

безостий, 26 

без добрив 

(контроль) 
2,17 2,35 4,30 4,46 77,5 77,1 82,5 81,0 103,7 97,0 

Р60К60 2,22 2,38 4,27 4,43 76,1 76,2 81,3 84,1 103,6 105,7 

N90Р60К60 2,15 2,28 4,23 4,38 77,4 79,4 82,8 80,8 102,4 100,7 

Тимофіївка 

лучна, 14 

без добрив 

(контроль) 
2,25 2,39 4,26 4,43 77,4 77,6 80,7 79,4 101,5 95,2 

Р60К60 2,23 2,38 4,20 4,38 76,1 76,4 81,4 83,1 103,7 105,5 

N90Р60К60 2,26 2,33 4,25 4,39 77,5 80,5 82,2 80,4 102,8 100,9 

НІР05, % 0,13 0,21 2,6 4,1 4,9 

 

 

 



 

 

Додаток Е.4 

Зміна показників фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту під злаковим травостоєм залежно від доз добрив 

у 0-20 см шарі ґрунту 

Удобрення 

Гумус за 

Тюріним, % 
pH сольовий  

N за Корнфілдом, 

мг/кг  

Р2О5   за 

Кірсановим, мг/кг  

К2О за Кірсановим, 

мг/кг  

2017 р. 2019 р. 2017 р. 2019 р. 2017 р. 2019 р. 2017 р. 2019 р. 2017 р. 2019 р. 

Без добрив 

(контроль) 
2,05 2,21 4,11 4,30 53,6 53,2 67,3 67,1 97,2 95,1 

P60 2,11 2,29 4,13 4,31 53,2 52,6 68,2 77,7 97,3 95,3 

К90 2,08 2,26 4,14 4,32 54,7 53,4 67,4 66,9 94,1 98,2 

P60K90 2,10 2,28 4,12 4,31 53,5 52,3 64,2 68,8 97,0 99,1 

N75 2,08 2,15 4,15 4,08 52,7 55,9 67,3 63,0 93,6 87,5 

N75P60K90 2,11 2,19 4,12 4,07 53,5 56,6 66,3 67,5 96,8 90,6 

N150 2,10 2,13 4,10 3,99 54,6 58,8 66,5 60,3 95,5 85,9 

N150P 60K90 2,09 2,14 4,13 4,01 53,7 57,9 67,6 68,1 96,7 92,7 

НІР05 0,14 0,20 2,7 4,2 4,8 

 

 



 

Додаток Ж.1 

Ботанічний склад травостою заплавних лук залежно від заходів 
поверхневого поліпшення, середнє за 2017-2019 рр., % 

Варіанти досліду 

Р
о

к
и

 

З
л
ак

и
  

в
сь

о
го

 

У тому числі 

Б
о

б
о

в
і 

 
в
сь

о
го

 

У
 т

о
м

у
 

ч
и

сл
і 

к
о
н

ю
ш

и
н

а 
п

о
в
зу

ч
а 

Н
ес

ія
н

і 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

за компо-
нентами 

н
ес

ія
н

і 

1-й 2-й 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 

1-й 54 5 3 46 4 – 4 42 
2-й 58 6 4 48 5 – 5 37 
3-й 60 5 3 52 5 – 5 35 
х 57 5 3 49 5 – 5 38 

P30K60 

1-й 53 5 3 46 6 – 6 41 
2-й 56 6 4 48 8 – 8 36 
3-й 57 4 3 50 8 – 8 35 
х 56 5 3 48 7 – 7 37 

N60P30K60 

1-й 60 5 3 52 3 – 3 37 
2-й 70 6 4 60 1 – 1 29 
3-й 71 6 4 61 1 – 1 28 
х 67 6 4 57 2 – 2 31 

N60P30K60 + підсівання 
суміші злаків* 

1-й 69 12 28 29 3 – 3 31 
2-й 78 20 25 33 - – – 22 
3-й 77 25 20 32 - – – 23 
х 74 19 24 31 1 – 1 25 

Гній, 15 т/га 

1-й 62 5 3 54 3 – 3 35 
2-й 65 6 4 55 2 – 2 33 
3-й 66 6 4 56 3 – 3 31 
х 64 6 4 54 3 – 3 33 
Багатоукісне використання 

без добрив (контроль) 

1-й 53 3 5 45 8 6 2 39 
2-й 59 4 6 49 3 2 1 38 
3-й 57 3 5 49 11 9 2 32 
х 58 3 5 50 7 6 1 35 

P30K60 

1-й 52 3 5 44 13 12 1 35 
2-й 58 4 6 48 5 3 2 37 
3-й 52 3 4 44 16 13 3 32 
х 54 3 5 46 12 9 3 37 

P30K60  + підсівання 
конюшини  повзучої  

1-й 43 3 5 35 40 37 3 17 
2-й 36 4 6 26 45 39 6 19 
3-й 35 4 6 25 47 40 7 18 
х 38 4 6 28 44 39 5 18 

N60P30K60 

1-й 66 5 3 58 6 4 1 28 
2-й 68 6 4 58 3 – 3 29 
3-й 63 6 4 53 7 4 3 30 
х 66 6 4 56 5 3 2 29 

Гній, 15 т/га 

1-й 63 3 5 54 7 5 2 30 
2-й 65 4 6 55 3 - 3 32 
3-й 61 4 6 51 8 6 3 31 
х 63 4 6 53 6 4 2 31 

* компоненти  суміші: 1) тимофіївка лучна, 6 кг/га +2) костриця лучна, 10 кг/га  



 

Додаток Ж.2 
Ботанічний склад травостою схилових лук залежно від заходів 

поверхневого поліпшення, середнє за 2017-2019 рр., % 

Варіанти досліду 

Р
о

к
и

 

З
л
ак

и
 

 в
сь

о
го

 У тому числі 

Б
о

б
о

в
і 

 
в
сь

о
го

 У тому числі 

Р
із

н
о

тр
ав

ʼя
 

за копо-
нентами 

н
ес

ія
н

і 

коню-
шина 

повзуча 

не 
сі-
яні  1-й 2-й 

Сінокісне використання 

Без добрив (контроль) 

1-й 64 8 3 63 6 – 6 30 
2-й 68 9 4 65 3 – 3 29 
3-й 70 8 3 59 5 – 5 25 
х 67 5 3 62 5 – 5 28 

P30K60 

1-й 65 8 3 48 9 – 9 26 
2-й 66 9 4 55 8 – 8 26 
3-й 67 7 3 57 8 – 8 25 
х 66 8 3 55 7 – 7 27 

N60P30K60 

1-й 76 8 3 65 3 – 3 21 
2-й 75 9 4 62 1 – 1 24 
3-й 75 9 4 62 1 – 1 24 
х 75 9 4 62 2 – 2 23 

N60P30K60 + підсівання 
суміші злаків* 

1-й 80 15 28 37 3 – 3 17 
2-й 81 23 25 33 – – – 19 
3-й 80 28 20 32 – – – 20 
х 80 22 24 34 1 – 1 19 

Гній, 15 т/га 

1-й 72 8 3 61 3 – 3 25 
2-й 75 9 4 62 2 – 2 23 
3-й 76 9 4 63 3 – 3 21 
х 74 9 4 61 3 – 3 23 
Багатоукісне використання 

Без добрив (контроль) 

1-й 64 5 3 56 8 – 8 28 
2-й 68 6 4 58 5 – 5 27 
3-й 70 5 3 62 7 – 7 23 
х 67 5 3 59 7 – 7 26 

P30K60 

1-й 65 5 3 57 9 – 9 26 
2-й 66 6 4 56 8 – 8 26 
3-й 67 4 3 60 8 – 8 25 
х 66 5 3 58 8 – 8 26 

P30K60  + підсівання 
конюшини  повзучої  

1-й 46 3 5 38 35 32 3 19 
2-й 39 4 6 29 40 34 6 21 
3-й 38 4 6 28 42 35 7 20 
х 41 4 6 31 39 34 5 20 

N60P30K60 

1-й 73 5 3 65 3 – 3 24 
2-й 72 6 4 62 1 – 1 27 
3-й 72 6 4 62 1 – 1 27 
х 72 6 4 62 2 – 2 26 

Гній, 15 т/га 

1-й 70 5 3 62 3 – 3 27 
2-й 73 6 4 63 2 – 2 25 
3-й 74 6 4 64 3 – 3 23 
х 72 6 4 62 3 – 3 25 

* компоненти  суміші: 1) тимофіївка лучна, 6 кг/га +2) костриця лучна, 10 кг/га  
 



 

Додаток З.1 

Модель зеленого конвеєра на основі багаторічних бобово-злакових травостоїв за три укісного використання для 

100 голів ВРХ на дерново-підзолистих ґрунтах 

Тип травостою за швидко 

стиглістю, домінуючий 

компонент  

Укіс 

Строк 

відчуження 

травостою 

Фаза 

вегетації 

Зелена 

маса, 

т/га 

Потреба Вихід 

кормових 

одиниць, т 
зеленої 
маси, т 

площі, 
га 

Ранньостиглий                        

(лядвенець рогатий) 
1 20–31.05 

гілкування –

бутонізація 
14,9 66 5 11 

Середньоранньостиглий 

(конюшина  лучна) 
1 01.06–10.06 бутонізація 12,8 60 5 10 

Середньостиглий            

(конюшина гібридна)  
1 11–20.06 

бутонізація – 

цвітіння 
12,8 60 5 10 

Пізньостиглий                  

(козлятник східний) 
1 21.06–30.06 

бутонізація – 

цвітіння 
14,0 60 5 10 

Ранньостиглий 2 1–10.07 бутонізація 10,6 60 6 10 

середньоранньостиглий 2 11–20.07 -«- 9,8 60 7 10 

Однорічні трави                    

(вико-вівсяна суміш) 
1 21–31.07 

колосіння – 

цвітіння 
21,3 66 4 11 

Середньостиглий 2 1–10.08 бутонізація 9,8 60 7 10 

Пізньостиглий 2 11–20.08 -«- 8,5 60 8 10 

Ранньостиглий 3 21–31.08 -«- 7,7 66 9 11 

Середньоранньостиглий 3 1–10.09 -«- 8,5 60 8 10 

Середньостиглий 3 11–20.09 -«- 7,7 60 8 10 

Пізньостиглий 3 21–30.09 -«- 6,4 60 10 10 

Всього  143 днів   798 39 133 
Примітка. Добова потреба однієї голови ВРХ – 60 кг, гурту в 100 голів – 6 т зеленої маси. Продуктивність показана з урахуванням 

можливих 15 % втрат урожаю зеленої маси  при згодовуванні її в годівницях чи випасанні на пасовищі. Фон добрив – Р60К60. 



 

Додаток З.2 

Модель зеленого  конвеєра на основі багаторічних бобово-злакових травостоїв за три укісного використання  для 

100 голів ВРХ на темно-сірих ґрунтах 

Тип травостою за швидко 

стиглістю, домінуючий 

компонент  

Укіс 

Строк 

відчуження 

травостою 

Фаза 

вегетації 

Зелена 

маса, 

т/га 

Потреба Вихід 

кормових 

одиниць, т 
зеленої 
маси, т 

площа, 
га 

Ранньостиглий                         

(лядвенець рогатий) 
1 20–31.05 

гілкування-

бутонізація 
16,1 66 5 11 

Середньоранньостиглий 

(конюшина  лучна) 
1 01.06–10.06 бутонізація 14,7 60 5 10 

Середньостиглий              

(люцерна посівна)  
1 11–20.06 

бутонізація - 

цвітіння 
18,8 60 4 10 

Пізньостиглий                  

(козлятник східний) 
1 21.06–30.06 

бутонізація - 

цвітіння 
16,1 60 4 10 

ранньостиглий 2 1–10.07 бутонізація 12,2 60 5 10 

Середньоранньостиглий 2 11–20.07 -«- 11,3 60 6 10 

Однорічні трави (вико-вівсяна 

суміш) 
1 21–31.07 

колосіння - 

цвітіння 
24,5 66 3 11 

Середньостиглий 2 1–10.08 бутонізація 12,3 60 5 10 

Пізньостиглий 2 11–20.08 -«- 11,3 60 6 10 

Ранньостиглий 3 21–31.08 -«- 10,0 66 7 11 

Середньоранньостиглий 3 1–10.09 -«- 9,8 60 7 10 

Середньостиглий 3 11–20.09 -«- 11,7 60 6 10 

Пізньостиглий 3 21–30.09 -«- 7,4 60 9 10 

Всього  133 днів   798 32 133 
Примітка. Добова потреба однієї голови ВРХ – 60 кг, гурту в 100 голів – 6 т зеленої маси. Продуктивність показана з урахуванням   

можливих 15 % втрат урожаю зеленої маси  при згодовуванні її в годівницях чи випасанні на пасовищі. Фон добрив – Р60К60. 



 

Додаток З.3 

Модель зеленого конвеєра на основі багаторічних злакових травостоїв інтенсивного типу за триукісного 

використання для 100 голів ВРХ на дерново-підзолистих ґрунтах  

Тип травостою за швидко 

стиглістю, домінуючий 

компонент травосуміші 
Укіс 

Термін 

відчуження 

травостою 

Фаза вегетації 

Зелена 

маса, 

т/га 

Потреба Вихід 

кормових 

одиниць, т 

зеленої 

маси, т 

площа, 

га 

Ранньостиглий (грястиця збірна) 1 21–31.05 

трубкування-

початок 

колосіння 

12,0 66 6 130 

Середньостиглі (костриця східна, 

або стоколос безостий,  або 

очеретянка звичайна, або 

пажитниця багаторічна) 

1 1–10.06 -«- 12,5 60 5 140 

Пізньостиглий (тимофіївка лучна) 1 11–20.06 -«- 12,5 60 5 150 

Однорічні трави (вико-вівсяна 

суміш) 
1 21–30.06 

колосіння - 

бутонізація 
25,0 60 3 110 

Ранньостиглий 2 1–10.07 трубкування 10,5 60 6 100 

Середньостиглий 2 11–20.07 -«- 11,0 60 6 140 

Пізньостиглий 2 21–31.07 -«- 10,5 66 7 160 

Однорічні трави (вико-вівсяна 

суміш 2-го строку сівби)  
1–10.08 цвітіння 22,0 60 3 

 

Ранньостиглий 3 11–20.08 трубкування 9,5 60 7 130 

Середньостиглий 3 20–31.08 -«- 9,0 66 8 150 

Пізньостиглий 3 1–10.09 -«- 7,0 60 9 160 

Всього  113 днів   678 27 1490 
Примітка. Добова потреба однієї голови ВРХ - 60 кг зеленої маси. Продуктивність показана з урахуванням можливих 15 % втрат урожаю 

зеленої маси  при згодовуванні її в годівницях чи випасанні на пасовищі. Фон добрив – N150P 60K90 
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ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Карбівська У. М. Баланс поживних речовин темно-сірого опідзоленого 

осушеного ґрунту за вирощування бобово-злакових травосумішок. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія. 

2011. Вип. 11(22). С. 49–53.  

2. Карбівська У. М., Турак О. Ю. Продуктивність бобово-злакових 

травосумішок на осушеному темно-сірому ґрунті. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія. 2012. 

Вип. 9(24). С. 84–87. (Проведення досліджень, узагальнення результатів, 

підготовка до друку). 

3. Карбівська У. М., Турак О. Ю. Баланс поживних речовин дерново-

підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія Агрономія і біологія. 2015. 

Вип. 3(29). С. 116–119. (Ідея роботи, планування та проведення досліджень, 

узагальнення результатів, підготовка до друку). 

4. Карбівська У. М. Баланс поживних речовин дерново-підзолистого 

ґрунту за вирощування злакових трав. Вісник Харківського національного 

аграрного університету імені В. В. Докучаєва. № 1–2. 2018. С. 76–81.  

5. Карбівська У. М. Симбіотична азотфіксація бобово-злакових 

травосумішок. Вісник Львівського національного аграрного університету. 

Агрономія. № 23, 2019. С. 72–76.  

6. Карбівська У. М. Якість корму лучних агрофітоценозів залежно від їх 

видового складу та удобрення в умовах Прикарпаття. Корми і 

кормовиробництво. Вип. 88. 2019. С. 91–99.  

7. Кургак В. Г., Карбівська У. М., Панасюк С. С., Гавриш Я. В. Наукові та 

технологічні основи органічного луківництва. Вісник аграрної науки. № 11. 

2019. С. 28–33. (Планування досліджень, підготовка до друку). 

8. Карбівська У. М. Накопичення кореневої маси  та її вплив на поживний 

режим дернового-підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав. 
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18. Кургак В. Г., Карбівська У. М. Хімічний склад, поживність та 

енергоємність корму бобово-злакових лучних травостоїв Прикарпаття. Збірник 

наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». Вип. 3–4. 2019. С. 138–

158. (Ідея роботи, планування та проведення досліджень, узагальнення 

результатів, підготовка до друку). 

19. Кургак В. Г., Карбівська У. М. Вплив добрив на продуктивність 

злакового лучного агрофітоценозу в умовах Прикарпаття. Міжвідомчий 

тематичний науковий збірник «Землеробство». Вип. 2 (97). 2019. С. 122–135. 

(Ідея роботи, планування та проведення досліджень, узагальнення результатів, 

підготовка до друку). 

20. Карбівська У. М. Вплив добрив на ботанічний склад різностиглих 

злакових трав в умовах Прикарпаття. Агроекологічний журнал. № 2. 2020.      

С. 91–97.  

21. Карбівська У. М., Мартищук В. Ф., Кургак В. Г., Волощук М. Д. 
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Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 119–120. (Здобувачем опрацьовано 

наукові літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

написано тези). 

35. Карбівська У. М., Соловей Г. М. Вплив багаторічних трав на 

показники родючості дерново-підзолистого ґрунту. Історія освіти, науки і 

техніки в Україні : матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та 

спеціалістів. м. Київ, 19 трав. 2017 р. Київ : ТОВ «Центр поліграфії 

«КОМПРИНТ», 2017. С. 476–477. (Здобувачем опрацьовано наукові 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

написано тези). 

 36. Карбівська У. М., Турак Ю. О., Бриняк І. І. Сучасний стан 

кормовиробництва Івано-Франківської області. Історія освіти, науки і техніки в 

Україні: матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів. м. Київ, 

19 трав. 2017 р. Київ : ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2017. С.478–479. 

(Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, отримано й 

узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 37. Карбівська У. М., Турак О. Д., Турак Ю. О. Симбіотичний потенціал 

бобово-злакових травостоїв на дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття. 

Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжн. 

наук.-практ. конф. Ч.1. (20–22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський). 

Тернопіль : Крок, 2018. С. 90–92. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні 

джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 38. Карбівська У. М., Соловей Г. М. З історії розвитку кормовиробництва 

в Карпатському регіоні. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали 

ХІІІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів. м. Київ, 18 трав. 2018 р. 

Вінниця :  ФОП Корзун Д. Ю., 2018. С. 52–55. (Здобувачем опрацьовано та 

проаналізовано наукові літературні джерела, написано тези). 

 39. Карбівська У. М., Шаманська К. С. Особливості формування сінокосів 

на дерново-буроземних ґрунтах. Досягнення та концептуальні напрями 

розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі: матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (27 листопада 2018 р., с. Олександрівка, Дніпропетровська 



 

обл.). Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. С. 138–139. (Здобувачем опрацьовано 

наукові літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

написано тези). 

 40. Карбівська У. М., Яблінчук В. М. Особливості формування травостою 

пасовищ на дерново-буроземних ґрунтах. Досягнення та концептуальні 

напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі: матеріали ІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (27 листопада 2018 р., с. Олександрівка, 

Дніпропетровська обл.). Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. С. 139 –140. 

(Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, отримано й 

узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 41. Карбівська У. М., Козак О. В. Динаміка елементів живлення в 

дерново-підзолистому поверхнево-оглеєному ґрунті за вирощування бобово-

злакових травосумішок. Досягнення та концептуальні напрями розвитку 

сільськогосподарської науки в сучасному світі: матеріали ІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. (27 листопада 2018 р., с. Олександрівка, Дніпропетровська обл.). 

Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. С. 140–141. (Здобувачем опрацьовано наукові 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

написано тези). 

42. Кургак В. Г., Карбівська У. М., Мартищук В. Ф. Шляхи розвитку 

органічного луківництва в Україні. Поєднання науки, освіти, практичного 

виробництва і реалізація якісної органічної продукції : матеріали міжн. наук.–

практ. конф. 26–27 червня 2018 р. Київ, 2019. С. 34–36. (Здобувачем 

опрацьовано наукові літературні джерела, отримано й узагальнено 

експериментальні дані, написано тези). 

 43. Карбівська У. М., Бургат В. Р. Показники родючості дерново-

підзолистого ґрунту за вирощування бобово-злакових травосумішей. Історія 

освіти, науки і техніки в Україні : матеріали XIV Всеукр. конф. молодих вчених 

та спеціалістів. Київ. 2019. С. 550–552. (Здобувачем опрацьовано наукові 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

написано тези). 

 44. Карбівська У. М. Вплив багаторічних злакових трав на динаміку 



 

елементів живлення дерново-підзолистого ґрунту. Рослинництво ХХІ століття : 

виклики та інновації : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. 25–26 

вересня 2019 року. Київ, 2019. С. 136–138.  

 45. Карбівська У. М. Якісні показники корму лучних агрофітоценозів в 

залежності від їх видового складу та удобрення в умовах Прикарпаття. Тези 

доповідей ХІ Міжнародної наукової конференції «Корми і кормовий білок». 

28 жовтня, 2019. Вінниця : Діло, 2019. С. 46–48.  

 46. Карбівська У. М. Кургак В. Г., Мартищук В. Ф., Малинка Л. В. 

Перспективи розвитку органічного луківництва в України. Збірник тез ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: 

освіта і наука» 31 жовтня 2019 року, науково-методичний центр ВФПО. Київ. 

2019. С. 126–128. (Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, 

отримано й узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 47. Карбівська У. М, Соловей Г. М. Баланс основних елементів живлення 

дерново-підзолистого ґрунту за вирощування різнопитних травостоїв. The 2nd 

International scientific and practical conference – Modern science: problems and 

innovations (May 3–5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. С. 25–30. 

(Здобувачем опрацьовано наукові літературні джерела, отримано й 

узагальнено експериментальні дані, написано тези). 

 48. Карбівська У. М. Вплив добрив на продуктивність різновидових 

бобово-злакових травостоїв в умовах Прикарпаття. Перспективні напрями та 

інноваційні досягнення аграрної науки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. 22 травня 2020 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ». 2020. С. 94–97.  

 49. Карбівська У. М. Вплив вирощування бобово-злакових травосумішок 

на зміну показників родючості дерново-підзолистого ґрунту за різного 

удобрення. Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, 

докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 6–8 квітня 2020. м. Івано-

Франківськ. С. 13–15. 

 50. Соловей Г. М., Карбівська У. М. Історичні аспекти розвитку 

наукового луківництва в Карпатському регіоні. Історія освіти, науки і техніки в 



 

Україні: матеріали XV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 15 травня 

2020 р. НААН, ННСГБ. Київ. 2020. С. 149–150. (Здобувачем опрацьовано та 

проаналізовано наукові літературні джерела, підготовлено матеріали для 

друку). 

Публікації в інших виданнях 

51. Карбівська У. М. Урожайність культур та баланс основних елементів 

живлення темно-сірого ґрунту за вирощування бобово-злакових травосумішок. 

Молодий вчений. № 10 (74). 2019. С. 92–397.  

 52. Карбівська У. М. Зміна показників родючості та целюлозолітична 

активність ґрунту за вирощування злакових травостоїв. Рослинництво та 

ґрунтознавство. Том 11, № 1 (2020). С. 33–41.  

53. Кургак В. Г., Сукайло М. В., Карбівська У. М. Технологія створення 

сіяних різностиглих лучних травостоїв для молочного поголів’я худоби 

(паспорт технології).ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2019. 10 с. 

(Проведення досліджень, узагальнення результатів, підготовка до друку). 

54. Кургак В. Г., Панасюк С. С., Карбівська У. М. Технологія створення 

пасовищного конвеєра для м’ясного поголів’я худоби на основі поєднання 

різностиглих травостоїв та резервних загонів з багаторічних трав (паспорт 

технології). ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2019. 10 с. 

(Проведення досліджень, узагальнення результатів, підготовка до друку). 

55. Кургак В. Г., Панасюк С. С., Карбівська У. М., Гавриш Я. В. 

Рекомендації щодо особливостей технологій отримання органічної кормової 

продукції на сіножатях і пасовищах. ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Чабани, 2019. 24 с. (Планування досліджень, узагальнення результатів, 

підготовка до друку). 

56. Кургак В. Г., Панасюк С. С., Пташнік М. М., Сукайло М. В., 

Карбівська У. М., Гавриш Я. В. Використання лукопасовищних угідь у системі 

конвеєрного виробництва кормів для м'ясо-молочного скотарства. ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». Чабани, 2019. 24 с. (Планування досліджень, 

узагальнення результатів, підготовка до друку). 


