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АНОТАЦІЯ 

Гавриш Я. В. Оптимізація складу люцерно-злакових травосумішей на 

суходолах Правобережного Лісостепу. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – Агрономія. – ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 

Чабани, 2023. 

У дисертації наведено результати досліджень за  2019–2021 рр. з 

формування люцернового,  люцерно-злакових з різними злаковими 

компонентами і злакового кормових агрофітоценозів на різних фонах 

удобрення і вапнування на темно-сірих грунтах.  

Досліджено вплив цих чинників на ботанічний склад, щільність і висоту  

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

протеїну, валової і обмінної енергії люцерно-злакових травостоїв;  хімічний 

склад корму за вмістом у ньому органічних речовин, макро- і мікроелементів та 

важких металів; 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 целюлазною активністю мікрофлори;  економічну та 

енергетичну ефективність формування та  удобрення  і вапнування різнотипних 

травостоїв. 

Вперше для умов північної частини Правобережного Лісостепу 

обґрунтовано особливості формування високопродуктивних багаторічних 

люцернового, люцерно-злакових та злакового кормових агроценозів 

сінокісного використання. Зокрема, в сучасних умовах аридизації клімату 

залежно від дії мінеральних добрив та вапна встановлено    їх продуктивність і 

розподіл урожаю за укосами, хімічний склад за вмістом органічних речовин, 

макро- і мікроелементів та важких металів, поживність та енергоємність  

корму, нагромадження кореневої маси  і симбіотичного азоту люцерною 

посівною, протиерозійну стійкість,  целюлазну активність і показники 
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родючості ґрунту та баланс основних поживних елементів,  а також економічну 

й енергетичну ефективність  їх вирощування.  Підібрано кращі види 

багаторічних злакових трав для вирощування в люцерно-злакових сумішах і  

встановлено ценотичну активність їх компонентів та  динаміку змін урожаю 

надземної біомаси,  частки листя, листкової поверхні, чистої продуктивності 

фотосинтезу та хімічного складу корму основних типів багаторічних кормових 

агрофітоценозів  за фазами вегетації при формуванні урожаю  1-го укосу.  

Практичне значення одержаних результатів  полягає в розробленні для 

північної частини Лісостепу пропозицій виробництву щодо вирощування на 

темно-сірих ґрунтах Лісостепу України люцерно-злакових сумішей для 

виготовлення різних видів дешевих екологічно безпечних трав’яних кормів, 

зокрема зелених кормів, сіна, сінажу тощо, які забезпечують одержання з 1 га 

7,5-10,0 т кормових одиниць високопоживного корму з вмістом   140-150 г 

перетравного протеїну  при нагромадженні симбіотичного азоту 200-250 кг/га 

та  поліпшенні показників родючості ґрунтів та екологічного стану довкілля. 

Встановлено, що   сіяні травостої  формувалися із щільністю 806-1187 

пагонів на 1 м2 та висотою 71-136 см.   Щільнішими були  злаковий травостій 

ніж люцерно-злакові і особливо люцерновий. Найбільшою висотою 

характеризувався стоколос безостий та люцерно-злакові і злаковий  травостої за 

його участі. Симбіотичний азот люцерни посівної в люцерно-злаковому 

травостої  збільшувало висоту злаків  на 11-20 %,   мінеральний азот у дозі  N30 

у сіяному злаковому травостої – на 25-26 %, а поєднане внесення щорічно Р45К90  

та при залуженні 1,5 т/га вапна – на 5-8 %. Найбільші  прирости лінійного росту 

в межах 1,8-3,3 см/добу відбуваються  під час гілкування-початок бутонізації 

люцерни посівної і трубкування-колосіння злаків. 

За перші три роки життя і  користування  формувалися  травостої з 

домінуванням висіяних компонентів з часткою люцерни посівної в одно 

видовому посіві 86-89 %, в люцерно-злакових сумішах – 30-58 %. Внесення 

вапна  або Р45К90, збільшило вміст люцерни посівної в люцерно-злакових 

травостоях на 3-5 %, а за поєднаного їх внесення  – на 6-9 %. У люцерно-
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злакових сумішах за роками  життя  найкраще  люцерна посівна  утримувалася  

при сівбі з пізньостиглими тимофіївкою лучною  або пирієм середнім, а 

найгірше – з агресивною ранньостиглою грястицею збірною і мало річною але 

агресивною в перший рік життя  пажитницею багаторічною.  

Доведено, що  в міру  старіння травостою при формуванні урожаю 

кормової біомаси у першому укосі  зменшення частки листя відбувалося 

повільніше, а наростання площі листкової поверхні  довше  на  люцерновому і 

люцерно-злаковому травостої з домінуванням бобового виду ніж на  злаковому.  

Включення до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також 

використання на кормові цілі одно видового її посіву у порівнянні із злаковим  

травостоєм на фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші 

три роки життя  підвищило  продуктивність сіяних  травостоїв від 3,24-3,31 до 

7,92-10,34 т/га сухої маси,  або в  2,4-3,8 рази.  Найпродуктивнішими були 

агрофітоценози, які сформовані на основі одно видового посіву люцерни 

посівної та її сумішей з  пізньостиглими  тимофіївкою лучною і пирієм 

середнім,  а також середньостиглими  стоколосом безостим і  кострицею 

східною, де частка  бобового компоненту та  коефіцієнт  використання ФАР 

(1,00-1,27 %) були найбільшими. 

Внесення в передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна або щорічно  Р45К90 

підвищило  продуктивність люцернового  і люцерно-злакових травостоїв на 5-9 

%, а за поєднаного їх  застосування – на 12-14 %. Роздрібнене внесення на 

злаковий травостій N90 (30 + 30 + 30)  підвищило його продуктивність від 3,24-3,44 

до 5,31-5,81 т/га або в 1,6-1,7 рази.  

Кращим розподілом урожаю за укосами на різних фонах удобрення 

характеризувалися люцерновий і люцерно-злаковий травостої з часткою 1-го 

укосу 45-50 % та нерівномірністю 23-28 %,  тим часом як на злаковому 

травостої – відповідно 54-57 % і 50-57 %.  

За формування урожаю 1-го укосу наростання продуктивності  сіяних 

травостоїв відбувалося до фази цвітіння домінуючих компонентів, найбільші  

добові  прирости сухої маси (66-96 кг/га), а також показники чистої 
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продуктивності фотосинтезу (1,69-2,94 г/м2 добу)  досягали під час гілкування-

бутонізації  люцерни посівної в люцерновому і люцерно-злаковому травостоях 

на фоні внесення P45K90  та трубкування-колосіння домінуючих злаків на 

злаковому травостої на фоні внесення N30P45K90. В травостоях  за участі 

люцерни  посівної ці показники в міру проходження фаз вегетації після 

максимальних значень повільніше зменшувалися ніж у злакових. 

Під дією симбіотичного азоту  в люцерновому та люцерно-злакових  

травостоях  порівняно зі злаковим травостоєм на  фонах без внесення азоту  в 

сухій масі корму збільшився  вміст сирого протеїну на 5,4-7,0 %,  білка – на 5,2-

6,7 %,  поживність корму за вмістом кормових одиниць –  на 14-21 %, 

енергоємність за вмістом обмінної енергії – на 0,6-1,3 МДж/кг,   перетравність 

сухої маси корму in vitro  на 2-5 %,  та зменшився вміст безазотистих 

екстрактивних речовин на  1,6-4,5 %.  Одночасно     збільшився вміст  сирої 

золи на 0,6-0,8 %,  кальцію –  на 0,13-0,16 %,  магнію – на 0,07-0,08 %,  фосфору 

– 0,03-0,04 %, на 0,01 % нітратного азоту,  відношення кальцію до фосфору – на   

0,11- 0,26 та зменшився вміст калію – на 0,04-0,12 % і відношення калію до 

суми кальцію і магнію – на 0,11-0,26. Поряд з цим  в сухій масі корму  

збільшився вміст  мікроелементів  (цинку – на 3,3-5,6 мг/кг, міді – на1,0-1,1 

мг/кг, заліза – на 3,7-9,4  мг/кг), а також важких металів (свинцю – на 0,6-0,7 

мг/кг, а також нікелю і кадмію).  

За  внесення N90 в сухій масі корму злакового травостою збільшився  

вміст сирого протеїну на 4,1-4,3 %,   білка – на 2,7-2,8 %, забезпеченість 

кормової одиниці перетравним протеїном – на 19-22 г, а також цинку, міді, 

марганцю, і нітратів важких металів (свинцю, нікелю, кадмію) та зменшився 

вміст безазотистих  екстрактивних речовин.  

Зі старінням трав при формуванні урожаю у першому укосі за 50 днів  і 

зменшенням частки листя в  сухій масі досліджуваних травостоїв зменшився 

вміст сирого протеїну і  збільшився вміст сирої клітковини    з коефіцієнтом 

кореляції (r)  відповідно 0,930-0,941 і   (-0,925)-(-0,949).  Швидшими темпами 

середньодобове зменшення вмісту в сухій масі сирого протеїну і 
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середньодобове збільшення вмісту сирої клітковини  відбувалось на злаковому 

травостої, ніж на люцерновому  і люцерно-злаковому.  

Лучні агрофітоценози у 0-20-см шарі ґрунту у коренях на 1 га 

нагромаджувалось  7,15-9,33 т/га сухої маси з  протиерозійною   стійкість за  

швидкістю  розмивання моноліту ґрунту (дернини) рівномірним струменем 

води   8:32-10:08 хв. та   середньомісячною  целюлазною активністю ґрунту 11-

17 %. Як  під дією симбіотичного азоту люцерни посівної в  одновидовому 

посіві  і люцерно-злакових травостоях, так і під дією мінерального азоту на 

злаковому травостої у дозі N90 збільшувалася не лише продуктивність надземної 

кормової біомаси, а й збільшувались  нагромадження сухого коріння,   

целюлазна активність ґрунту  і протиерозійна стійкість лучних, а також 

нагромадження лужногідролізованого азоту  у ґрунті. 

Люцерновий і люцерно-злакові з різними злаковими компонентами  

травостої в  надземній і підземній масі на різних фонах удобрення  в 

середньому за перші три роки життя і користування нагромаджували 178-251 

кг/га  симбіотичного  азоту, в тому числі 82-83% – у надземній масі.  

З урожаєм надземної біомаси різнотипні лучні травостої  виносили  56-

307 кг/га азоту, 12-45 фосфору  і 87-263 кг/га калію. За внесення на злаковий 

травостій  азотних добрив  та при включенні до них люцерни посівної чи 

одновидовому люцерновому травостої  винесення їх збільшувався.  Баланс 

азоту на люцерновому і люцерно-злакових травостоях на без азотних фонах  

був позитивним в межах +15-+28 кг/га, на злаковому травостої з внесенням N90 

–  близьким до нейтрального,  а  без азоту  –   від’ємним (-18--28 кг/га).  Баланс 

фосфору за внесення Р45К90  на злаковому  травостої  був  позитивним (24-32 

кг/га),  а на люцерновому і люцерно-злакових –  близьким до нейтрального,  без 

добрив – відʼємним  (-12—40 кг/га). Баланс калію був відʼємним з дефіцитом -

56--241 кг/га, за виключенням злакового травостою за внесення Р45К90 де він був 

близьким до нейтрального.   

Доведено, що завдяки використання симбіотичного азоту люцерни 

посівної в одновидовому  її посіві та сумішах із злаками в середньому за три 
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роки життя чистий прибуток  збільшився від  6,9 тис. гривень до 27,1-35,0 або 

на 20,2-28,1 тис. грн./га., рентабельність – від 114 до 300-343 %, КЕЕ – від 5,7 

до 10,9-12,4 і БЕК – від 3,0 до 6,1-7,1 та  зменшилася  собівартість 1 т кормових 

одиниць від 2,6 до 1,2-1,4 тис. грн.  і затрати енергії на 1 т кормових одиниць 

від 4,30 до 1,64-2,0 МДж.  

Щорічне   внесення Р45К90  у порівнянні з  варіантом без добрив зменшило  

чистий прибуток  на 3,7-4,4 тис. грн/га, рентабельність – на 160-168 %, КЕЕ – 

на 1,6-2,5 і БЕК – на 0,6-1,3 та  збільшило  собівартість 1 т кормових одиниць – 

на 763-827 грн.  і  затрати енергії на 1 т кормових одиниць   – на 0,58-1,55.  

Внесення вапна зменшило  рентабельність вирощування  на 25-78 %,  КЕЕ – на 

0,2-1,0 і БЕК – на 0,1-0,5  та   збільшило собівартість 1 т кормових одиниць –   

на 143-369 грн./га.  Поєднане внесення зазначених добрив і вапна зменшило  

рентабельність на 55-194 %,   КЕЕ – на 2,1-2,8 і  БЕК – на 1,0-1,5 та  збільшило 

затрати коштів та  енергії на 1 т кормових одиниць. 

 Внесення азотних добрив  у дозі N90 (30 + 30 + 30) на злаковий травостій 

збільшило чистий прибуток на 8,2-8,4 тис. грн/га, а також рентабельність та 

зменшило .собівартість 1 т корм. од. і сирого протеїну, а також у більшості 

випадків  поліпшило  показники енергетичної ефективності. 

Ключові слова: ботанічний і хімічний склад корму, вапно, злаковий і 

люцерно-злакові агрофітоценози, економічна й енергетична ефективність, 

люцерна посівна, продуктивність,  родючість ґрунту, строки скошування, 

удобрення. 

ANNOTATION 

Havrysh Yaroslav Optimization of the composition of alfalfa-cereal grass 

mixtures on the drylands of the Right Bank Forest Steppe. – Qualifying scientific 

work on manuscript rights. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in 

specialty 201 – Agronomy. – NRC "Institute of Agriculture of the National Academy 

of Agrarian Sciences of Ukraine". – Chabany, 2021. 
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The dissertation presents the results of research for 2019-2021 on the formation 

of alfalfa, alfalfa-cereal with various cereal components and cereal fodder 

agrophytocenoses on different backgrounds of fertilization and liming of dark gray 

soils. 

The influence of these factors on the botanical composition was researched, 

density and height and productivity of 1 ha of dry mass, fodder units, crude protein, 

gross and exchangeable energy of alfalfa-cereal stands were studied; the chemical 

composition of the feed according to the content of organic substances, macro- and 

microelements and heavy metals in it; indicators of soil fertility based on the content 

of humus, basic nutrients and pH, accumulation of root mass and symbiotic nitrogen; 

removal with yield and balance of nitrogen, P2O5 and K2O; anti-erosion resistance of 

grass stands and cellulase activity of microflora; economic and energy efficiency of 

formation and fertilization and liming of different types of grass stands. 

For the first time, for the conditions of the northern part of the Right Bank 

Forest Steppe, the peculiarities of the formation of highly productive perennial 

alfalfa, alfalfa-cereal and cereal fodder agrocenoses of haystack use have been 

substantiated. In particular, in modern conditions of aridization of the climate, 

depending on the effect of mineral fertilizers and lime, their productivity and 

distribution of the crop by slopes, chemical composition according to the content of 

organic substances, macro- and microelements and heavy metals, nutritional value 

and energy intensity of fodder, accumulation of root mass and symbiotic nitrogen by 

alfalfa were determined sowing, anti-erosion resistance, cellulase activity and 

indicators of soil fertility and the balance of the main nutrients, as well as the 

economic and energy efficiency of their cultivation. The best types of perennial 

grasses for growing in alfalfa-cereal mixtures were selected, and the cenotic activity 

of their components and the dynamics of changes in the yield of above-ground 

biomass, the proportion of leaves, the leaf surface, the net productivity of 

photosynthesis and the chemical composition of the fodder of the main types of 

perennial fodder agrophytocenoses according to the phases of vegetation during the 

formation of the crop were determined 1st slope. 
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The practical significance of the obtained results lies in the development of 

production proposals for the northern part of the Forest Steppe for the cultivation of 

alfalfa-cereal mixtures on the dark gray soils of the Forest Steppe of Ukraine for the 

production of various types of cheap ecologically safe grass fodder, in particular 

green fodder, hay, silage, etc., which ensure the production of from 1 ha, 7.5-10.0 t of 

feed units of highly nutritious feed with a content of 140-150 g of digestible protein 

with the accumulation of 200-250 kg/ha of symbiotic nitrogen and improvement of 

soil fertility indicators and the ecological state of the environment. 

It was established that the sown herbage stands were formed with a density of 

806-1187 shoots per 1 m2 and a height of 71-136 cm. Cereal herbage stands were 

formed denser than alfalfa-cereal and especially alfalfa. The highest height was 

characterized by thornless sedge and alfalfa-cereal and cereal grasses with its 

participation. The symbiotic nitrogen of alfalfa sown in the alfalfa-cereal herbage 

stands increased the height of cereals by 11-20 %, mineral nitrogen in the dose of N30 

in the sown cereal herbage stands increased by 25-26 %, and the combined 

application of P45K90 annually and with liming of 1.5 t/ha of lime - by 5-8 %. The 

largest increments of linear growth in the range of 1.8-3.3 cm/day occur during 

branching-beginning of budding of seed alfalfa and tuber-earing of cereals. 

During the first three years of life and use, grass stands were formed with the 

dominance of sown components with the share of alfalfa seeded in single-species 

sowing 86-89 %, in alfalfa-cereal mixtures – 30-58 %. Application of lime or P45K90 

increased the content of alfalfa sowing in alfalfa-cereal stands by 3-5 %, and with 

their combined application – by 6-9 %. In alfalfa-cereal mixtures, according to the 

years of life, the best alfalfa seeding was maintained when sowing with late-maturing 

meadow timothy or medium heather, and the worst – with aggressive early-maturing 

ryegrass and perennial fenugreek, which is young but aggressive in the first year of 

life. 

It has been proven that as the grass stand ages during the formation of the 

fodder biomass crop in the first slope, the reduction in the proportion of leaves 

occurred more slowly, and the growth of the leaf surface area was longer in the 
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alfalfa and alfalfa-cereal grass stand with the dominance of leguminous species than 

in the cereal one. 

The inclusion of alfalfa in leguminous-cereal grass mixtures, as well as the use 

of single-species sowing for fodder purposes, in comparison with cereal grass stands 

on backgrounds without mineral nitrogen application, on average in the first three 

years of life, increased the productivity of sown grass stands from 3.24-3.31 to 7 ,92-

10.34 t/ha of dry mass, or 2.4-3.8 times. The most productive were agrophytocenoses, 

which were formed on the basis of single-species sowing of alfalfa and its mixtures 

with late-ripening timothy grass and wheatgrass, as well as medium-ripening 

thornless sedge and eastern sedge, where the share of the leguminous component and 

the ratio of PAH use (1.00-1.27%) were the largest. 

Applying 1.5 t/ha of lime or annual P45K90 to pre-sowing cultivation increased 

the productivity of alfalfa and alfalfa-cereal stands by 5-9 %, and with their combined 

application - by 12-14%. The granular application of N90 (30 + 30 + 30) to the cereal grass 

bed increased its productivity from 3.24-3.44 to 5.31-5.81 t/ha or 1.6-1.7 times. 

Alfalfa and alfalfa-cereal grassland with a share of the 1st slope of 45-50 % 

and unevenness of 23-28% were characterized by the best distribution of the harvest 

by slope on different fertilization backgrounds, while on the cereal grass-slope it was 

54-57% and 50-57%, respectively. . 

During the formation of the harvest of the 1st slope, the increase in the 

productivity of the sown grass stands occurred before the flowering phase of the 

dominant components, the largest daily increases in dry mass (66-96 kg/ha), as well 

as the indicators of the net productivity of photosynthesis (1.69-2.94 g/m2 day ) were 

achieved during the branching-budding of alfalfa sown in alfalfa and alfalfa-cereal 

grass stands against the background of P45K90 application and the tuber-earing of 

dominant cereals on the cereal grass stand against the background of N30P45K90 

application. In grass stands with the participation of alfalfa, these indicators 

decreased more slowly as the vegetation phases passed after the maximum values 

than in cereals. 
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Under the influence of symbiotic nitrogen in alfalfa and alfalfa-cereal grass 

stands compared to cereal grass stands on backgrounds without nitrogen addition, the 

content of crude protein in the dry mass of forage increased by 5.4-7.0 %, protein by 

5.2-6.7 %, feed nutrition by the content of feed units – by 14-21 %, energy intensity 

by the content of exchangeable energy – by 0.6-1.3 MJ/kg, digestibility of the dry 

mass of feed in vitro by 2-5 %, and the content of nitrogen-free extractive substances 

decreased by 1.6-4.5 %. At the same time, the content of raw ash increased by 0.6-0.8 

%, calcium – by 0.13-0.16 %, magnesium – by 0.07-0.08 %, phosphorus – by 0.03-

0.04 %, by 0.01 % of nitrate nitrogen, the ratio of calcium to phosphorus – by 0.11-

0.26, and the content of potassium decreased – by 0.04-0.12%, and the ratio of 

potassium to the sum of calcium and magnesium – by 0.11-0 ,26 %. Along with this, 

the content of trace elements in the dry weight of the feed increased (zinc - by 3.3-5.6 

mg/kg, copper – by 1.0-1.1 mg/kg, iron – by 3.7-9.4 mg/kg kg), as well as heavy 

metals (lead – by 0.6-0.7 mg/kg, as well as nickel and cadmium). 

With the introduction of N90 in the dry weight of cereal grass fodder, the 

content of crude protein increased by 4.1-4.3%, protein – by 2.7-2.8%, the supply of 

digestible protein per feed unit – by 19-22 g, as well as zinc , copper, manganese, and 

nitrates of heavy metals (lead, nickel, cadmium), and the content of nitrogen-free 

extractive substances decreased. 

With the aging of the grass during the formation of the crop in the first cut in 

50 days and the decrease in the proportion of leaves in the dry mass of the studied 

stands, the content of crude protein decreased and the content of crude fiber increased 

with a correlation coefficient (r) of 0.930-0.941 and (–0.925)-(–0.949), respectively. . 

The average daily decrease in the content of dry mass of crude protein and the 

average daily increase in the content of crude fiber occurred at a faster rate on the 

cereal grass than on alfalfa and alfalfa-cereal. 

Meadow agrophytocenoses in the 0-20-cm soil layer in the roots accumulated 

7.15-9.33 dry mass with anti-erosion resistance according to the speed of erosion of 

the soil monolith (turf) by a uniform stream of water 8:32-10:08 min. and average 

monthly soil cellulase activity of 11-17 %. Both under the influence of symbiotic 
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nitrogen of alfalfa sown in single-species sowing and alfalfa-cereal grass stands, and 

under the action of mineral nitrogen on cereal grass stands in the dose of N90, not 

only the productivity of above-ground forage biomass increased, but also the 

accumulation of dry roots, the cellulase activity of the soil and the anti-erosion 

resistance of meadows increased, as well as the accumulation of alkaline hydrolyzed 

nitrogen in the soil. 

Alfalfa and alfalfa-cereals with different cereal components of grasses in the 

above-ground and underground mass on different fertilization backgrounds 

accumulated 178-251 kg/ha of symbiotic nitrogen, including 82-83 % - in the above-

ground mass. 

With the harvest of above-ground biomass, different types of meadow grasses 

carried 56-307 kg/ha of nitrogen, 12-45 kg/ha of phosphorus and 87-263 kg/ha of 

potassium. When nitrogen fertilizers were applied to the cereal grass and when alfalfa 

was included in them, their removal increased. The nitrogen balance on alfalfa and 

alfalfa-cereal grass stands on nitrogen-free backgrounds was positive in the range of 

15-28 kg/ha, on the cereal grass stand with N90 application it was close to neutral, and 

without nitrogen it was negative (-18-28 kg/ha). Phosphorus balance after applying 

P45K90 on cereal grass was positive (24-32 kg/ha), and on alfalfa and alfalfa-cereal – 

close to neutral, without fertilizers – negative (-12-40 kg/ha). The balance of 

potassium was negative with a deficit of -56-241 kg/ha, with the exception of cereal 

grass after application of P45K90, where it was close to neutral. 

It has been proven that thanks to the use of symbiotic alfalfa nitrogen in its 

single-species sowing and mixtures with cereals, the net profit increased from 6.9 

thousand hryvnias to 27.1-35.0 hryvnias or by 20.2-28.1 thousand UAH/ha, 

profitability – from 114 to 300-343%, KEE – from 5.7 to 10.9-12.4 and BEC – from 

3.0 to 6.1-7.1, and the cost price decreased 1 t of fodder units from 2.6 to 1.2-1.4 

thousand hryvnias. and energy consumption per 1 ton of feed units from 4.30 to 1.64-

2.0 Mj. 

The annual application of P45K90 compared to the option without fertilizers 

reduced the net profit by 3.7-4.4 thousand UAH/ha, profitability by 160-168%, KEE 
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by 1.6-2.5 and BEC by 0.6-1.3 and increased the cost of 1 ton of feed units by 763-

827 hryvnias and energy costs per 1 ton of feed units by 0.58-1.55. Applying lime 

reduced the profitability of cultivation by 25-78%, KEE – by 0.2-1.0 and BEC – by 

0.1-0.5, and increased the cost of 1 ton of fodder units – by 143-369 UAH/ha. The 

combined application of these fertilizers and lime reduced the profitability by 55-

194%, KEE by 2.1-2.8 and BEC by 1.0-1.5 and increased the costs of funds and 

energy per 1 ton of feed units. 

 The application of nitrogen fertilizers in a dose of N90 (30 + 30 + 30) to the cereal 

grass bed increased the net profit by 8.2-8.4 thousand hryvnias/ha, as well as 

profitability and reduced the cost of 1 ton of fodder. unit and crude protein, and in 

most cases improved energy efficiency indicators. 

Key words: botanical and chemical composition of fodder, lime, cereal and 

alfalfa-cereal agrophytocenoses, economic and energy efficiency, alfalfa sowing, 

productivity, soil fertility, mowing terms, fertilizers. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У зміцненні кормової бази тваринництва важлива 

роль належить підвищенню ефективності використання кормових ресурсів. 

Проте, такі  кормові ресурси як природні кормові угіддя, площа яких в 

Україні становить близько 7,6 млн. га використовуються ще не ефективно. 

Вони здатні забезпечувати одержання з 1 га 50-70 т/га  кормових одиниць. 

Проте, продуктивність їх не перевищує 13-15 т/га, що не відповідає 

принципам сталого розвитку і раціонального природокористування.  

Одним із шляхів підвищення ефективності  їх є застосування заходів 

біологічної інтенсифікації лучного кормовиробництва шляхом ефективного 

використання потенціалу багаторічних бобових трав як джерела 

симбіотичного азоту. 

Дослідження з розроблення заходів підвищення ефективності 

використання багаторічних бобових трав як джерела дешевого 

симбіотичного азоту проводили відомі вчені луківники такі як Кутузова А.О., 

Каджуліс Л. Ю., а в Україні Куксін М. С., Макаренко П. С., Боговін А. В., 

Ярмолюк М. Т., Кургак  В. Г., Ковтун К. П. та інші. Вони в різних ґрунтово-

кліматичних умовах  розробили наукові й технологічні основи створення і 

раціонального використання  сіяних  бобово-злакових агрофітоценозів. 

Однак до останнього часу є питання щодо  формування бобово-

злакових фітоценозів з метою виробництва дешевих трав’яних кормів на 

суходолах північної частини Лісостепу України, які ще не вивчені, що, в 

певній мірі,  стримує впровадження розробок з луківництва у 

сільськогосподарське виробництво. Зокрема залишаються ще недостатньо  

вивченими питання оптимізації видового складу злакових компонентів 

люцерно-злакових сумішей, впливу вапна на різних агрофонах мінеральних  

добрив на стійкість бобового компонента, продуктивність та якість трав᾿яних 

кормів.  

Саме добору видів багаторічних злакових трав до люцерно-злакових 

сумішей  при формуванні  кормових агрофітоценозів  та вивчення  
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ефективності вапнування та добрив й направлені  наші дослідження, які 

викладено в дисертаційній роботі. 

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

виконано впродовж 2019-2022 рр. Виконувалась згідно тематичного плану 

ННЦ “Інститут землеробства НААН” за ПНД НААН на 2019-2020 рр. “Корми і 

кормовий білок”,  завдання  22.03.01.08.П   «Розробити енерго- та 

ресурсозберігаючі  технології  формування високопродуктивних  лучних  

травостоїв  у зоні  Лісостепу» (№ д. р.  0119U001410) і  ПНД НААН на 2021-

2025 рр. «Кормовиробництво», завдання 25.02.02.02.Ф Розроблення 

концептуальних основ формування високопродуктивних лучних 

агрофітоценозів у Лісостепу для стабільного забезпечення тваринництва  

якісними кормами в умовах  зміни клімату.  

Мета і задачі  досліджень. Мета. Для умов північної частини Лісостепу з 

темно-сірими ґрунтами підібрати  кращі багаторічні злакові трави до люцерно-

злакових сумішей на різних агрофонах та встановити особливості формування  

їх травостоїв з метою виробництва високоякісних трав’яних кормів. 

Для досягнення цієї мети передбачалось  вирішити такі задачі: 

– встановити ботанічний склад, щільність і біометричні параметри 

травостоїв сформованих на базі люцерно-злакових сумішей з  різними 

злаковими компонентами під дією вапна та добрив; 

– виявити вплив вапна й добрив  на продуктивність та отавність різних 

люцерно-злакових травостоїв, а також використання ними ФАР; 

– визначити хімічний склад за вмістом органічних речовин, макро- і 

мікроелементів та важких металів, поживність та енергоємність корму з 

люцерно-злакових травостоїв під дією вапна та мінеральних добрив;   

– встановити  динаміку   біометричних показників, фотосинтетичної 

продуктивності та хімічного складу корму при формуванні першого укосу 

фітоценозів; 
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– встановити розміри нагромадження симбіотичного азоту, показники 

родючості ґрунту та баланс основних поживних елементів при вирощуванні 

люцерно-злакових сумішей під дією вапна та добрив; 

– дати економічну та енергетичну оцінку вирощування люцерно-злакових 

сумішей. 

Наукова новизна  одержаних  результатів полягає в тому, що вперше 

для умов північної частини Правобережного Лісостепу обґрунтовано 

особливості формування  високопродуктивних багаторічних люцернового, 

люцерно-злакових з різними злаковими компонентами та злакового 

кормових агроценозів сінокісного використання. Зокрема, в сучасних умовах 

аридизації клімату залежно від дії мінеральних добрив та вапна встановлено    

їх продуктивність і розподіл урожаю за укосами, хімічний склад за вмістом 

органічних речовин, макро- і мікроелементів та важких металів, поживність 

та енергоємність  корму, нагромадження кореневої маси  і симбіотичного 

азоту люцерною посівною, протиерозійну стійкість,  целюлозну активність і 

показники родючості ґрунту та баланс основних поживних елементів,  а 

також економічну й енергетичну ефективність  їх вирощування.  Підібрано 

кращі види багаторічних злакових трав для вирощування в люцерно-

злакових сумішах і  встановлено ценотичну активність їх компонентів та  

динаміку змін урожаю надземної біомаси,  частки листя, листкової поверхні, 

чистої продуктивності фотосинтезу та хімічного складу корму основних 

типів багаторічних кормових агрофітоценозів  за фазами вегетації при 

формуванні урожаю  1-го укосу.  

Удосконалено заходи  відновлення  високопродуктивних лучних 

агрофітоценозів  на колишніх орних землях та на  природних кормових угіддях 

за  докорінного їх поліпшення  для  виробництва різних видів високоякісних 

трав’яних кормів у Лісостепу  України.   

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо інтенсифікації 

та біологізації кормовиробництва регіону на основі ефективного 

використання мінерального і  симбіотичного азоту багаторічних бобових 
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трав, даних про використання та баланс основних поживних мінеральних 

елементів досліджуваними кормовими фітоценозами, уявлень щодо перебігу 

продукційного процесу травами за фазами морфогенезу. 

Практичне значення одержаних результатів  полягає в розробленні 

для північної частини Лісостепу пропозицій виробництву щодо 

вирощування на темно-сірих ґрунтах Лісостепу України люцерно-злакових 

сумішей для виготовлення різних видів дешевих екологічно безпечних 

трав’яних кормів, зокрема зелених кормів, сіна, сінажу тощо, які 

забезпечують одержання з 1 га 7,5-10,0 т кормових одиниць 

високопоживного корму з вмістом   140-150 г перетравного протеїну  при 

нагромадженні симбіотичного азоту 200-250 кг/га та  поліпшенні показників 

родючості ґрунтів і екологічного стану довкілля. 

Розроблені пропозиції  виробництву впроваджені   у СТОВ «Лука»  

Білоцерківського району Київської області  на загальній площі  105 га. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною кваліфікаційною працею здобувача, в  якій викладено авторський 

підхід щодо результатів своїх досліджень. Автором узагальнено світову та 

вітчизняну наукову літературу, розроблено програму досліджень, особисто 

виконано польові та лабораторні дослідження, здійснено теоретичне 

обґрунтування й узагальнення експериментального матеріалу, підготовлено 

дисертаційну роботу, сформульовано висновки і пропозиції виробництву, 

проведено їх впровадження  у сільськогосподарське виробництво, підготовлено 

матеріали до друку  та опубліковано наукові праці, які були виконані 

самостійно та у співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення  

дисертації  оприлюднені та   обговорені на різних конференціях: «Наукові 

здобутки молодих учених для розвитку аграрної науки  в Україні» (м. Київ, 

2019); «Новітні системи землеробства та технології вирощування 

сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених» (м. Київ, 2020); 

«Новітні системи землеробства та технології вирощування 
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сільськогосподарських культур: вклад молодих вчених» (м. Київ, 2021); 

«Наукові читання до 85-річчя  від дня народження  Вʼячеслава Григоровича 

Михайлова – видатного вченого у галузі селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур» (Чабани, 2021);  Інноваційні технології у 

рослинництві: проблеми та їх вирішення (Житомир, 2022); Поєднання науки, 

освіти, практичного виробництва і реалізація якісної органічної продукції 

(Київ, 2022);  на засіданнях відділу кормовиробництва та методичної комісії з 

питань землеробства і рослинництва ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

(Чабани, 2019-2022 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження наведено у 15 наукових 

працях, з яких: 4 статті – у наукових фахових виданнях України, 6 – у 

матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій і 3 – у науково-

практичних рекомендаціях. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота у вигляді рукопису 

викладено на 224 сторінках комп’ютерного набору, що включає вступ, сім 

розділів, висновки та пропозиції виробництву, список використаних джерел 

літератури з  335 найменувань, в тому числі  – 47  латиницею, містить 28 

таблиць,  6  рисунків та 6 додатків. 

 

.  
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РОЗДІЛ 1 

БОБОВО-ЗЛАКОВІ ТРАВОСУМІШІ ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У 

ФОРМУВАННІ  КОРМОВОЇ БАЗИ  (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 . Наукові і технологічні основи формування  сіяних бобово-злакових 

травостоїв 

 

 Для підвищення продуктивності сіяних багаторічних травостоїв необхідно 

в першу чергу поліпшити азотне живлення, бо потреба в азоті їх найбільша. 

Середня доза азоту на 1 га поліпшених сіножатей і пасовищ в Україні не 

перевищує 15-20 кг/га.з гостродефіцитним його балансом. Винесення його з 

урожаєм у декілька разів перевищує повернення [132, 212]. Потребу лучних 

угідь України в азоті наполовину можна покривати за рахунок ефективного 

використання потенціалу  багаторічних бобових трав шляхом збагачення 

лучних травостоїв бобовими компонентами.  

Як свідчать ці дослідження важливим резервом поповнення дефіциту азоту  

у кормовиробництві є збільшення використання біологічного азоту, якого є   

три основні  шляхи надходження: 1) фіксація молекулярного азоту 

симбіотичними мікроорганізмами; 2) фіксація азоту вільноживучими 

ґрунтовими мікроорганізмами, в тому числі синьо-зеленими водоростями; 3) 

засвоєння атмосферного азоту не бобовими рослинами за рахунок не 

симбіотичних зв’язків з ризосферними бактеріями. 

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 [25, 132, 154]. 

У зв’язку з недостатньою забезпеченістю кормових культур мінеральним 

азотом, який у більшості типів ґрунтів перебуває у першому мінімумі, велика 

увага має приділятися створенню бобово-злакових травостоїв зі збільшеною 

часткою в них бобових компонентів [8, 59, 113]. 
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В західноєвропейських країнах також вже знижується залежність 

луківництва від мінерального азоту шляхом використання потенціалу бобових 

трав,  зростає необхідність часткової заміни у луківництві мінерального азоту 

біологічним через такі основні причини:   1) виробництво азотних добрив дуже 

енергоємний і дорогий процес (у 9 разів дорожче симбіотичного азоту бобових 

трав) [196]; 2) внесення високих доз мінерального азоту для одержання високих 

урожаїв в екологічно небезпечній зоні агроландшафту, де розміщені лучні 

вгіддя, шкідливе з точки зору охорони навколишнього середовища            [253]; 

3) кількості виробництва та внесення азотних добрив на лучні угіддя, зокрема в 

Україні, ще дуже недостатньо. Тому не випадково в рамках Міжнародної 

біологічної програми ЮНЕСКО і міжнародного товариства ґрунтознавців [85] 

азотфіксація поряд з фотосинтезом виділені в число основних фізіологічних 

процесів, від яких у значній мірі залежить виробництво сільськогосподарської 

продукції.  

 Збільшення використання бобових трав у луківництві є найважливішою 

складовою частиною програми з впровадження енергозберігаючих технологій 

за кордоном [289, 292]. 

Бобові, завдяки їх позитивних консортивних зв'язків 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 [132, 212, 222, 223, 224, 225, 226, 259, 285, 

288]. Адже на низинних луках Полісся України у складі бобово-злакових 

ценозів у однієї рослини люцерни посівної на коренях нагромаджувалось  до 60 

бульбочок, кількість яких з роками зменшувалась, особливо за багатоукісного 

використання. Тим часом як на коренях конюшини лучної і повзучої їх 

кількість сягала  422 штук, які добре утримувались незалежно від режимів 

використання. 

Бобові трави інтенсивно використовують атмосферний азот і висока 

урожайність їх забезпечується лише при ефективному симбіозі з азот 

фіксуючими  бульбочковими бактеріями. Найперспективнішою формою, 
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створених людиною інокулянтів є ризоторфін,  який виготовляється на 

торфовій основі [63, 106]. 

Одним з основних факторів, що знижують ефективність ризобіального 

симбіозу бульбочкових бактерій з бобовими, зокрема  на Поліссі, є кисла 

реакція ґрунтового середовища. Оптимальний симбіоз з бульбочковими 

бактеріями у люцерни проходить при рН 6-7,5 [34, 217, 218]. Для подолання 

негативного впливу кислотності ґрунтів рекомендується їх вапнування або 

створення кислотостійких штамів бульбочкових бактерій [161, 189].  

Нагромадження біологічного азоту за рахунок вільноживучих 

мікроорганізмів, зокрема азотобактеру становить  5,5-6 кг/га в рік [213] на 

багаторічних травах і до 13 кг/га азоту на пасовищах [132], а за рахунок 

азоспірили –15-40 кг/га [105], або на рівні азотобактеру   [15].  

Заходи підвищення стійкості бобових компонентів у травостоях та 

продуктивного довголіття бобово-злакових агроценозів розроблено В. Г. 

Кургаком [48, 132]. Ці заходи базуються:  на доборі високоврожайних видів і 

сортів бобових трав та найкращих для них злакових компонентів;   

сівбі сумішей у найбільш оптимальні строки при роздільному рядковому та 

вузькосмуговому розміщенні бобових і злакових компонентів  з шириною 

міжрядь, смуг до 30 см; застосуванні за роками динамічної системи удобрення з 

ефективним поєднанням біологічного азоту і азоту мінеральних добрив; заміні 

бобових компонентів за роками користування шляхом підсівання у дернину 

іншого виду бобових, що не приводить до бобововтомлення ґрунту. 

Бобово-злакові травостої поміж сіяних травостоїв найкраще відповідають 

принципам органічного виробництва, є одним з найперспективніших напрямів 

ведення органічного луківництва в яких бобові компоненти забезпечують 

високу продуктивність угідь і добру якість кормів без внесення мінерального 

азоту. В умовах Лісостепу найкращі результати за продуктивністю та якістю 

корму у складі бобово-злакових травосумішей  забезпечує використання в 

якості бобового компонента люцерни посівної. [137]. Включення її до складу 

бобово-злакових ценозів без внесення мінерального азоту підвищує 
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продуктивність лучних угідь у 1,5-2,5, а за збором протеїну – у 2-3 рази 

порівняно із злаковими травостоями.  

Люцерно-злакові травосуміші відіграють позитивну  роль не тільки  у 

забезпеченні високої продуктивності кормового угіддя, а й у плані 

природоохоронного та енергозберігаючого значення  [132, 212].  

Однією з основних умов створення високопродуктивних сіяних травостоїв, 

є правильний добір злакових компонентів з урахуванням  їх ценотичних 

особливостей, а також екологічних та агротехнічних факторів. [14, 132, 212]. 

Необхідно враховувати  взаємовідносини,  міжвидові функціональні зв’язки 

між рослинами у фітоценозах, починаючи з моменту проростання насіння, щоб 

злаки характеризувались невисокою ценотичною активністю або агресивністю 

[274, 278]. У травосуміші перш за все включаються ті види і сорти трав, які в 

даних ґрунтово-кліматичних умовах найбільш продуктивніші і стійкіші за сівби 

їх у чистому вигляді [37, 132, 274]. 

            Склад травосумішей підбирають залежно від типу ґрунту та його 

родючості, кліматичних умов, інтенсивності, а також  термінів і способу 

використовування травостою, господарсько-економічних вимог і інших 

чинників [132, 212]. 

            Варто відмітити, що перевага  травосумішей полягає у тому, що вони 

урожайніші і довговічніші, ніж види трав у чистих посівах. Суміші повніше 

використовують сонячну енергію, поживні речовини і воду, ніж окремий вид. В 

суміші багаторічних трав включають  ті види трав, які  стійкі до несприятливих 

факторів [61, 228, 245].  Тривалість використання сіяних травостоїв залежить 

від біологічних особливостей видів. Травостій з кострицею  лучною можна 

використовувати 5-6 років, тим часом  як з грястицею  збірною та кострицею  

східною – до 8 років [300]. 

На чорноземах типових кращими злаковими компонентами є грястиця 

збірна, стоколос безостий, тимофіївка лучна, костриця лучна, тонконіг лучний, 

а серед бобових люцерна посівна [21, 91, 132]. 
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Важливими  біологічними ознаками, які визначають стійкість видів у 

лучних агроценозах, є: маса 1000 насінин, інтенсивність розвитку первинної 

кореневої системи (довжина зародкових корінців, величина зони всмоктування, 

кількість кореневих волосків на 1 мм довжини кореня, довжина волосків, 

інтенсивність поглинання ними поживних речовин [246]. Оптимальне 

поєднання їх уже у 1-му році користування травостоями костриця східна 

нагромаджує 4,17-5,85 т/га сухої кореневої маси, а стоколос і грястиця збірна – 

2,83-4,55 т/га [219, 246]. Коренева система злаків концентрується, переважно, у 

верхніх шарах ґрунту, тим часом як бобових трав – проникає значно глибше.  

Люцерно-злакові травостої порівняно із злаковими вирізняються меншою 

засміченістю бур’янами і представленістю  дикорослої флори [183], 

забезпечують азотом не тільки себе, а частково і злакові трави, завдяки цьому 

поліпшується живлення азотом злакових компонентів у сумішках з бобовими 

[29, 132].  Але слід пам’ятати, що  на торфових ґрунтах доцільніше висівати 

лише злаки як в одновидових, так і сумісних посівах за участі стоколосу 

безостого,  костриці східної і тимофіївки лучної  [245, 247, 278, 279]. 

Одним з важливих принципів добору багаторічних  трав до різностиглих 

травосумішей є врахування строків настання у них збиральної стиглості. Для 

раннього використання висівають травосуміші з включенням ранніх видів і 

сортів, для середнього і пізнього – відповідно середніх і пізніх. У травосуміші 

одного типу за швидкостиглістю необхідно по можливості вводити види і сорти 

подібні за ритмом розвитку в процесі вегетації. До ранніх чи швидкостиглих 

трав, які квітнуть у третій декаді травня, відносяться китник (лисохвіст) 

лучний, грястиця збірна Київська рання 1; середніх або середньостиглих, які 

квітнуть на 8-12 днів пізніше від попередньої групи – костриці лучна, східна і 

червона, стоколос безостий, очеретянка звичайна, пажитниця багаторічна, 

тонконоги лучний і болотний, конюшини лучна двохукісна, гібридна й повзуча, 

люцерна посівна, лядвенець рогатий; до  пізніх або пізньостиглих, які квітнуть 

на 8-12 днів пізніше середніх – мітлиця велетенська, тимофіївка лучна, 

бекманія звичайна, конюшина лучна одно укісна [132].  Ранньостиглих повинно 
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бути 15-20 %, середньостиглих – 60-65 і пізньостиглих – 20 %. Це буде сприяти 

поліпшенню якості кормів, зниженню втрат поживних речовин, рівномірному 

надходженню рослинної маси протягом вегетаційного періоду, ефективнішому 

використанню кормозбиральної техніки і трудових ресурсів [278, 279]. 

         У травосуміші слід вводити види з різним продуктивним довголіттям, 

тому що, як правило, зміна рослинного угруповання йде у напрямі зменшення 

видів, що швидко розвиваються, та заміна їх рослинами, що повільно 

розвиваються. Тому за 2-3-х річного використання при складанні травосумішей 

можна обійтись малолітніми видами. За чотирирічного використання - 

обов’язково повинні бути присутніми трави середнього довголіття 

(нещільнокущові злаки та люцерна посівна), за довговічнішого – довговічні 

трави, якими є кореневищні злаки [132].  

Розподіл рослин на групи за довголіттям залежить не лише  від 

біологічних особливостей, а й від  умов середовища, де вони зростають, що 

дозволяє  раціональніше компонувати травосуміші. За несприятливих умов для 

трав відбувається масове відмирання і випадання їх з травостою. Більшість 

багаторічних  трав є мезофітами і добре ростуть за вологості ґрунту 65-80 % від 

повної вологоємності і бездефіцитного забезпечення азотом та іншими 

необхідними зольними елементами [112]. На цій основі зроблено  районування  

різностиглих травосумішей для ґрунтово-кліматичних умов України [22].  

 Так, у США під люцерною зайнято площу, що становить 30 % від 

світової площі її посівів. З 1 га люцерно-злакових травостоїв, без підгодівлі 

концентратами отримують 6940 кг молока 4% жирності, або 900-1000 кг 

яловичини [240]. Велика роль за  інтенсивного використання відводиться 

люцерні в кормовиробництві у Франції та Італії. У Франції 45% площ, 

використовуваних  під посіви люцерни, зайняті люцерно злаковими сумішами 

[89]. Виявлено тісну залежність продуктивності бобово-злакових травосумішей 

від вмісту бобових трав.  Незалежно від виду злакового компоненту відносно 

продуктивніші бобово-злакові травостої містили в своєму складі більше 

бобових трав (47-53 %), а менш продуктивні сумішки – менше (до 27 %).  
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            Бобові багаторічні трави, у тому числі й люцерна посівна, в порівнянні з 

іншими кормовими культурами, мають значно більшу продуктивність, що 

обумовлено їх здатністю акумулювати азот повітря,  використовувати вологу з 

глибоких шарів ґрунту, а також засвоювати важкодоступні елементи 

мінерального живлення [14]. 

Узагальнивши дослідження І.П.Мініної [192] і Б.М.Міркіна [194], В.Г. 

Кургака  [26, 61, 125, 126, 132] зазначають, що еколого-біологічні основи 

створення,  догляду і раціонального використання травосумішей базуються на 

вченні про рослинні угруповання. При цьому основним  принципом при доборі 

видів і сортів для злакових чи бобово-злакових травосумішей є відповідність 

компонентів комплексу фізичних (абіотичних) умов середовища (рівню 

зволоження, кліматичним і ґрунтовим умовам), конкурентним властивостям 

ценопопуляцій видів.  Компоненти, з яких складається певне лучне 

угруповання повинні характеризуватись приблизно однаковим стратегічним 

типом виживання або ценотичною активністю, а також знаходитись у 

відповідності з певним режимом використання, системою удобрення, догляду, 

тощо. 

Значний вклад у вивчення взаємовідносин між рослинами внесли А. П. 

Шенников [276]; Y. Caputa  [290]; В. Н. Сукачов [257].  Зокрема,        В. Н. 

Сукачов відмічав, що вивчення взаємовідносин між рослинами необхідно вести 

за трьома напрямками: 1) вивчення зовнішнього середовища; 2) вивчення 

біологічних особливостей рослин; 3) вивчення впливу однієї рослин на іншу. 

Основою взаємовпливу організмів у рослинних угрупованнях складає те, 

що кожний вид по відношенню до інших виступає як фактор зовнішнього 

середовища [176, 194, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 276].  

Переваги в лучних угрупованнях одних рослин перед іншими А. П. 

Шенніков [276] і  Л. Г. Раменський [232] пояснюють вищою інтенсивністю 

фізіологічних процесів, швидкістю і 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 
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стратегії ценопопуляцій, згідно з яким є певна інтегральна оцінка поводження 

трав у рослинному угрупованні, що називається типом стратегії за                     

Л. Г. Раменським [232], або ценотипом (віоленти або  "агресори",  патієнти або 

“виносливці»,  ексклеренти або “виповнюючі”, як їх називає  І. П. Мініна [ 192].  

Дослідження, проведені в різних зональних і кліматичних умовах [104, 

192], показують, що зміна йде в напрямку зменшення видів, що швидко 

розвиваються, і заміни їх рослинами з тривалішим періодом онтогенезу. Як 

свідчить В.Г. Кургак [132]  цей процес звичайно супроводжується зміною в 

сіяних травостоях довготривалого користування бобових нещільнокущовими 

злаками, а останніх – кореневищними злаками. 

Істотне значення у визначенні складу і життя штучного або природного 

рослинного угруповання має біохімічний взаємовплив рослин в результаті 

виділення ними різних речовин (колінів), тобто алелопатія [52].  При цьому 

хімічні речовини безпосередньо або побічно можуть впливати на рослини, що 

ростуть разом стимулюючи або  пригнічуючи їх.  

Поряд з цим є й така думка, що екологічне значення алелопатичного 

впливу в природних умовах лучних екосистем незначне і його важко виділити 

від інших форм конкуренції за основні  фактори середовища (світло, волога, 

поживні речовини тощо, які формують будову, стійкість та продуктивність 

агрофітоценозів [192, 193, 228]. Є думка, що ценотична активність видів, 

тобто їх агресивність у сумісних посівах залежить  від швидкості 

наростання біомаси, яка в свою чергу залежить від ємкостей катіонного и 

аніонного обміну коріння трав  з ґрунтом [62]. У бобово-злакових сумішах 

необхідно враховувати  ступінь симбіотичної фіксації бобовими травами азоту 

[65].   

Створення сіяних високопродуктивних бобово-злакових травостоїв  на 

вироджених природних кормових угіддях  і деградованих орних землях 

вирішує не тільки  важливу народногосподарську проблему збільшення 

виробництва дешевих трав'яних кормів в Україні, а й поліпшує екологічний 

стан довкілля. Це обумовлено тим, що лучні вгіддя та багаторічні травостої на 
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орних землях як своєрідні екотони, перебуваючи в ерозійно небезпечній зоні, 

виконують велику природоохоронну роль  в агроландшафті [132].  

В останні роки розроблено  технологічні основи формування 

високопродуктивних сіяних лучних травостоїв або  лучних агрофітоценозів 

[132].  Технологічний процес створення або залуження проводять за 

докорінного поліпшення природних кормових угідь або при їх відтворенні на 

орних землях, які розміщені, переважно, в ерозійно небезпечних зонах 

агроландшафтів. За докорінного поліпшення повністю знищують  старий 

деградований (вироджений) низьковрожайний  природний або старосіяний 

травостій і на його місці створюють новий високоврожайний сіяний  травостій 

із багаторічних трав та їх сумішей. 

Докорінне поліпшення  не можна проводити  на природних кормових 

угіддях, які розміщені на  схилах крутизною більше 15о,  а   також у 

прирусловій частині заплав річок.  

 

1.2 . Вплив багаторічних бобових трав на продуктивність бобово-

злакових агроценозів та якість корму 

 

Проведеними дослідженнями, в різних умовах з різними видами бобових 

трав, виявлено,  що включення  бобових  трав до складу бобово-злакових 

травосумішей без внесення мінерального азоту підвищує продуктивність 

лучних угідь за виходом з 1 га  сухої маси в 1,5-2,5, а за  збором сирого 

протеїну – у 2-3 рази порівняно із злаковими травостоями на тому ж фоні РК. 

При цьому використання бобових трав у складі бобово-злакових травостоїв  

заміняє  внесення азоту на злакові травостої відповідно 100-200 і 150-300 кг/га. 

[4, 21, 94, 95, 96, 129, 131, 132, 154,  212, 325].  

У Новій Зеландії фітоценоз  конюшини повзучої в умовах тривалого 

періоду вегетації здатна накопичувати у ґрунті 225-280 кг/га в рік, а в тепліших 

північних районах – 450-560 кг/га [326]. В Англії і США, де широко 
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використовується в луківництві азот бобових трав конюшино-злаковий 

травостій щорічно збагачує ґрунт 112-168 кг/га азоту [54]. 

Продуктивність бобово-злакових травостоїв і рівень компенсації 

мінерального азоту симбіотичним залежить, як показали дослідження, від 

чисельності у  їхньому складі  бобових. У дослідах з конюшиною лучною і 

повзучою в центральних районах лісової зони зміна врожайності на 86 % 

визначалась відносним вмістом бобових [154]. Збільшення вмісту бобових в 

травостої на 1 % сприяє підвищенню продуктивності на 79 корм. од., а збору 

азоту – на 3,1 кг/га. В Україні на низинних луках Полісся, за даними Малинки 

Л. В. [175] збільшення вмісту бобових в травостої на 1 % сприяло підвищенню 

продуктивності на 60-100 кг/га сухої маси.  

Багаторічні бобові трави характеризуються більшим вмістом кормового 

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

незамінних амінокислот (лізину, метіоніну) [92], що, в свою чергу,  позитивно 

впливає  на якість молока і молочних продуктів, а також на приріст живої маси 

великої рогатої худоби. Основна мета використання бобових трав у змішаних 

бобово-злакових травостоях – збагатити ґрунт та забезпечити злаки азотом. 

Позитивний вплив бобових на підвищення родючості лучних ґрунтів 

проявляється завдяки нагромадженню азоту в кореневій масі й ґрунті [154, 230, 

242]. Наприклад, у коренях конюшини повзучої  накопичується 3,77 % азоту на 

суху масу, конюшини лучної – 2,79, люцерни посівної – 2,47 %, тим часом як у 

коренях злакових трав (1,47-1,57 %) за  сприятливого співвідношення його з 

вуглецем. Це сприяє швидкому розкладу органічної речовини дернини у 

бобових [230]. Згідно з дослідженнями А. А. Кутузової [154] позитивний баланс 

азоту в ґрунті під бобово-злаковими травостоями забезпечується переважно 

накопиченням його у кореневій системі бобових ( до 250 кг/га).  

В усіх регіонах України гострою була і  залишається проблема 

рослинного білка. За зоотехнічними нормами на одну кормову одиницю в 

раціоні має припадати 100-110 г перетравного протеїну. Фактично його 

міститься на 30-35 % менше. Недостатня кількість білка в раціоні тварин 
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призводить до зниження продуктивності тваринництва і перевитрат кормів 

більше ніж у 1,5 рази [269]. Забезпечення тварин кормами, що збалансовані за 

білком, досягається використанням для годівлі худоби багаторічних бобових 

трав та їх сумішей із злаками.  

Однією з таких культур, що вирішує проблему дефіциту білка є  люцерна 

посівна. Завдяки здатності активно використовувати осінньо-зимові запаси 

вологи, навіть за  весняної посухи, люцерна посівна формує досить високу 

врожайність в поєднані з злаковими травами [256]. Фітоценози з її участю 

мають довше продуктивне довголіття у порівнянні з фітоценозами за участі 

конюшини лучної [31, 207]. Невипадково  частка люцерно-злакових 

травосумішей у структурі укісних площ має досягати 55-70 %. [31, 130,  157, 

208].  

Поля, зайняті багаторічними, зокрема й бобовими травами, поліпшують 

структуру ґрунту, слугують засобом боротьби з бур’янами, хворобами і 

шкідниками (нематодами) сільськогосподарських культур [12, 13]. 

Сіно бобово-злакових травостоїв  краще відповідає вимогам повноцінної 

годівлі тварин ніж злакове [9, 241]. 

Включення різних видів і сортів бобових трав до складу травосумішей, 

без застосування азотних добрив, підвищує не лише  продуктивність ценозів, а 

й забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном, найбільшу кількість 

якого забезпечила суміш люцерни посівної з кострицею східною [36] із 

стоколосом безостим [268]. 

Основна перевага люцерно-злакових травосумішок над злаковими 

полягає в тому, що бобові види, які зростають в сумішках, забезпечують на 

одиниці площі значно більший вихід білка, котрий добре засвоюється, є 

збалансованим за амінокислотним складом, а також залучається в біологічний 

кругообіг азот атмосфери, і є суттєвою частиною азотного балансу ґрунту [34, 

178].  

Ларін І.В. [162, 163] стверджував, що  багаторічні бобово-злакові 

травостої  продуктивніші за чисті посіви у середньому на 15-27 % за 
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врожайністю. У дослідженнях Волошина В.М. [40, 41] найпродуктивнішим  з 

найбільшим рівнем компенсації мінерального азоту симбіотичним у розрахунку 

за сухою масою (149–182 кг/га), був люцерно-злаковий травостій, який  без 

внесення добрив забезпечив  одержання з 1 га   6,13–8,44 т сухої маси, 5,36–6,15 

т кормових одиниць, що на 13–58 % більше порівняно з іншими бобово-

злаковими травостоями і  в 1,4–2,2 рази більше  – порівняно   з сіяним 

злаковим.  

  У цих же дослідженнях при включенні бобових до бобово-злакових 

травостоїв у порівнянні із злаками  у сухій масі вміст  сирого протеїну на фоні  

без добрив за двохукісного використання збільшився  від 11,4 до 14,4–16,5 %, а  

за чотириукісного – від 15,0 до 18,7–20,7 %. Одночасно збільшився  вміст білка, 

сирого жиру, сирої золи, кальцію, магнію, цинку, заліза, нікелю, кадмію й 

збільшилось відношення кальцію до фосфору, зменшився  вміст сирої 

клітковини та   безазотистих екстрактивних речовин і відношення калію до 

суми кальцію і магнію. 

Широке використання біологічного азоту забезпечує не лише  зменшення 

енергозатрат та  економію витрат на  мінеральні добрива, а й застерігає від 

забруднення довкілля рухомими сполуками азоту, які утворюються внаслідок 

розпаду азотних добрив [59,  113]. 

Бобово-злакові суміші без застосування азотних добрив забезпечують 

одержування  з 1 га  5-7 т сухої маси добре збалансованої за вмістом  протеїну, 

що рівноцінно додатковому внесенню на злаковий травостій 60-120 кг діючої 

речовини азоту мінеральних добрив [30, 167]. 

Частка бобових 50 % і більше  сприяє не тільки  інтенсивному 

відростанню протягом вегетації, а й збагачує ґрунт на азот, поліпшує білковість 

корму та  його мінеральний склад, на 15-30 % збільшує вихід тваринницької 

продукції на одиницю корму [173, 174].  

На основі експериментальних досліджень І.В. Виговський [38] визначив 

оптимальне співвідношення бобових компонентів в травосумішці з люцерни 

посівної, тимофіївки лучної, стоколосу безостого та пажитниці багатоукісної 
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при вирощуванні на чорноземних ґрунтах. Найвищу продуктивність, а саме  7,5 

т/га сухої маси з доброю якість корму одержано на варіанті з внесенням 

N60Р60K90 з додаванням стимулятора росту Фумару.  

Збагачення лучних ценозів бобовими травами шляхом введення їх до 

бобово-злакових травосумішок  підсіванням у дернину, порівняно зі злаковим 

травостоєм на тому ж фоні Р60К120 збільшує продуктивність угіддя  до 4,0–5,0 

т/га кормових одиниць, або в 1,4–2,2 рази, з нагромадженням надземною масою 

симбіотичного азоту та рівнем компенсації ним мінерального азоту 90–110 

кг/га. [175]. Кращим строком підсівання багаторічних бобових трав в 

старосіяний злаковий травостій є ранньовесняний (по таломерзлому ґрунту) 

[175]. 

Основними злаковими компонентами бобово-злакових сумішей у 

центральних і південних районах Лісової зони, зокрема й зон Полісся і 

Лісостепу  України є тимофіївка лучна, стоколос безостий, грястиця збірна, 

костриця лучна й східна, а в західних районах - і пажитниця багаторічна та 

багатоквіткова. При включенні до складу бобово-злакових травостоїв перевагу 

необхідно віддавати злаковим травам, що характеризуються невеликою 

ценотичною активністю [27, 151]. 

Додаткові резерви росту продуктивності бобово-злакових травосумішей, 

поліпшення якості кормів, а також розширення ареалу і діапазонів екологічного 

й синекологічного оптимумів видів, що входять до їх складу, з’явились за 

останні роки в зв'язку з створенням нових урожайніших, стійкіших у рослинних 

угрупованнях і чутливіших на інтенсивні прийоми догляду сортів багаторічних 

трав, в тому числі бобових. Пройшли державне випробування і допущені до 

застосування на території України в 2018 р. 19 сортів конюшини лучної, 4 – 

повзучої, 4 - гібридної, 5 - лядвенцю рогатого, 13 – люцерни [58]. Серед них є 

сорти  інтенсивного типу. Особливої уваги заслуговують високопродуктивні 

сорти конюшини повзучої сінокісно-пасовищного типу Ювілейна і Гігант 

білий [26]. Проте для успішного ведення лукопасовищного господарства в 

Україні ще недостатньо  сортів бобових трав, які відповідали б різноманітним 
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абіотичним та фітоценотичним умовам, що існують у лучних угрупованнях. На 

недостатньому рівні ведеться не тільки селекційна, але й насінницька 

діяльність по багаторічних травах, що є одним із стримуючих факторів 

ефективного використання потенціалу бобових трав у луківництві. 

Значно краща ситуація по селекції й насінництву багаторічних трав 

склалась у країнах з розвиненим луківництвом, зокрема, у країнах  Західної 

Європи, США, Новій Зеландії і навіть Росії, де сортова розмаїтість 

багаторічних трав надзвичайно велика [154, 316]. У цих країнах 

селекціонерами добре відпрацьовано виведення й насінництво сортів, які 

характеризуються високою продуктивністю  і якістю корму, здатністю добре 

відростати після частого скошування [7, 8,] високою ценотичною активністю  

навіть при внесенні високих доз азоту  (а звідси і можливість ефективно 

поєднувати використання його з біологічного і мінерального джерел 

надходження) [299], різною, в значному діапазоні, ритмікою відростання 

протягом сезону (що дає можливість створювати різнотипні за скоростиглістю 

травостої різного цільового призначення) [170]; високим продуктивним 

довголіттям (завдяки цьому строк ефективного використання бобово-злакових 

травостоїв збільшується до п’яти  і більше років) [96, 312]; розширеним 

географічним ареалом та екологічним діапазоном оптимуму (вирощування 

бобово-злакових травостоїв стає можливим у суворіших кліматичних й 

ґрунтових умовах) [164]; спроможністю до інтенсивного вегетативного 

відростання вже з 1-го року життя трав [313]; високою зимостійкістю, 

стійкістю до полягання та інших несприятливих явищ [313] і хвороб [299]. Не 

випадково, як відмічено на конференції, що  відбулась у США у 1986 р., нові 

сорти повинні бути ще стійкішими  до хвороб, шкідників і бур'янів [313]. 

Інтенсифікація луківництва в майбутньому залежить від впровадження сортів, 

які  за рахунок генетичного розкриття потенціалу популяцій ефективніше 

використовують абіотичні фактори або хоча би один з них – вологу,  СО2, світло, 

температуру, поживні речовини [289]. 
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На підставі зазначених та новіших, переважно закордонних  

літературних джерел [205, 291, 304, 307, 315, 318, 319, 321, 322, 330], В.Г. 

Кургак  та В.Ф. Петриченко  [212] сформулювали вимоги до сучасних сортів, 

які полягають у вище викладеному. 

Основними видами багаторічних  бобових трав, які використовуються в 

луківництві та кормовиробництві   в країнах ЄС  є конюшина лучна  і 

конюшина повзуча, менше розповсюджена конюшина гібридна. Люцерна 

посівна широко використовується в кормовиробництві США, Канади, 

Болгарії [170]. Наприклад, виробництву рекомендовано дуже багато тетра і 

диплоїдних сортів конюшини лучної, серед яких є ранньо-,  середньо-  і  

пізньостиглі  [316] з потенціалом продуктивного довголіття  при 

правильному режимі використання шість років і більше [312]. 

 

1.3. Вплив мінеральних добрив та вапнування на продуктивність 

лучних травостоїв та якість корму 

 

Доцільність та ефективність застосування мінеральних добрив на бобових 

та бобово-злакових травостоях науковці трактують по-різному. На бідних 

ґрунтах спостерігається високий рівень азотфіксації бобовими компонентами 

симбіотичного азоту із атмосфери і тому, отримується вища урожайність, на 

ґрунтах багатих азотом, бобові значною мірою втрачають своє значення як 

фіксатори азоту. Проте лучні агрофітоценози різного складу досить добре 

реагують  на системне внесення повного мінерального добрива [231, 282]. 

Оптимальним співвідношенням між фосфором і калієм для травосумішей 

є 1:1,5-2. За достатнього забезпечення елементами мінерального живлення, 

рослини здатні більш економно використовувати фактори навколишнього 

середовища: воду, ґрунти, воду, температуру тощо. [19, 158]. 

Як відомо, основними елементами мінерального живлення є азот, фосфор 

і калій. Усі елементи мінерального живлення відіграють незамінну роль у 

формуванні врожаю. Недостатнє насичення мінерального азоту різко скорочує 
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утворення білків, а їх співвідношення з безазотистими речовинами змінюється 

в негативну сторону. За недостатнього забезпечення фосфором сповільнюється 

ріст стебел та листків, проходить накопичення нітратів, змінюється 

амінокислотний склад білків. За дефіциту калію сповільнюється відтік 

пластичних речовин із листків до місць споживання або відкладання, збільшує 

витрати вуглеводів на дихання, у злаків спостерігається послаблення процесу 

кущення, збільшується ймовірність враження грибними хворобами, 

погіршується стійкості рослин до вилягання [103, 116, 120]. 

 За використання багаторічних бобово-злакових травосумішей дуже 

важливо правильно встановити оптимальні дози та співвідношення окремих 

елементів з урахуванням наявності їхніх рухомих форм у ґрунті [19]. 

Оптимальним вмістом рухомих форм фосфору та калію в 0-10 см, шарі ґрунту 

вважається 13-18 та 10-12 мг на 100 г відповідно [182]. 

У розвинутих країнах світу на один гектар ріллі та багаторічних 

насаджень вноситься значна кількість добрив: США – 92, Франція – 309, 

Нідерландах –  805 кг діючої речовини. За рахунок добрив забезпечується до 60 

% приросту врожаю сільськогосподарських культур [271]. 

На ефективність застосування мінеральних добрив впливає забезпечення 

вологою кореневмісного шару ґрунту. Коефіцієнт використання добрив значно 

підвищується на зволожених, завдяки повнішому їхньому засвоєнню 

кореневою системою рослин, і навпаки, за посушливіших умов зростання трав 

дія добрив послаблюється, через їх малу розчинність і перебування у 

недоступних формах [103, 284].  

Потреба лучних травостоїв в поживних речовинах залежить від загальної 

потреби кожного виду рослин у елементах мінерального живлення, будови 

кореневої системи, здатністю засвоювати поживні речовини з грунту та 

темпами їхнього використання. На травостоях з багаторічними злаками, 

найефективнішими є азотні добрива, які на фоні фосфорних і калійних 

максимально підвищують урожайність [155, 236. 
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Період внесення мінеральних добрив на посівах бобово-злакових  трав 

визначається умовами водного режиму і особливостями самих добрив. На 

сформованих травостоях, азотні і калійні добрива вносять навесні і після 

кожного скошування травостоїв. Повну дозу фосфорних добрив слід вносити в 

один термін – навесні  [165]. 

Одним з шляхів покращення азотного живлення рослин, підвищення 

врожайності та якості кормів є використання регуляторів росту рослин. Завдяки 

їм посилюються процеси як асоціативної так і симбіотичної азотфіксації. Ці 

препарати є аналогами екзогенних фітогормонів цитокінінової, гіберелінової та 

ауксинової дії. Стимулятори росту помітно впливають на якісні показники сіна 

багаторічних трав на фосфорно-калійному та азотно-фосфорно-калійному 

фонах. Стимулятори  росту, апробовані на різних сільськогосподарських 

культурах показали підвищення активності обмінних процесів та забезпечили 

ріст регулюючий ефект [258]. Проте є й протилежні дані, які свідчать про 

невисоку ефективність їх застосування. Зокрема, ефективність застосування на 

злакових травостоях біостимуляторів  Триман, ГК чи Флора була не 

прогнозованою, залежала від випадкових факторів. Приріст урожаю сухої маси 

достовірним був лише в окремі роки, а в середньому за роки досліджень  був у 

межах НІР05. На люцерно-злаковому  травостої позитивний ефект з приростом 

урожаю  в межах 10-26 %  було отримано  за обприскування  біостимулятором 

росту  рослин Флора [128] 

У сучасному сільськогосподарському виробництві важливе значення має 

використання регуляторів росту рослин, які дозволяють направити ріст  і 

розвиток рослин у необхідному  сторону. Разом з тим вплив на рослину 

регуляторів росту і рухливість мікроелементів значною мірою визначають 

ґрунтово-кліматичні і агротехнічні умови. Регулятори росту із-за низьких доз 

застосування можна віднести до мало витратних елементів агротехніки, що 

робить їх привабливими з економічної точки зору [261]. 

Регулятори росту впливають на синтез білка, на засвоєння азоту, фосфору 

та калію, на процес фотосинтезу та знижують вміст нітратів у кормі. 
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Враховуючи особливості стимуляторів росту В. В. Волкогон [261] пропонує 

стратегію оптимізації мінерального живлення рослин орієнтуючись на 

обов’язкове використання у сучасних технологіях вирощування с/г культур 

стимуляторів росту, що дасть можливість знизити дози мінеральних добрив без 

зниження врожайності, а також уникнути ризику забруднення довкілля та 

рослинної продукції. 

Застосування стимуляторів росту дозволяє  додатково одержати 10-25 % 

валового збору сільськогосподарської  продукції. Крім підвищення врожайності 

вони зменшують в рослинах вміст нітратів та важких металів і підвищують 

поживну цінність вирощених кормів [211]. 

У тривалих дослідах встановлено, що на формування врожаю ранньо-, 

середньо- та пізньостиглих травостоїв за роками досліджень найбільше 

впливають азотні добрива та  вологозабезпеченість. При внесенні на бобово-

злакових травосумішках підвищених і високих доз азотного добрива 

диференціація видів за конкурентною здатністю посилюється, що призводить 

до істотного послаблення їх біологічної сумісності в ценозах. Так в 

ранньостиглій травосуміші з грястиці збірної та лисохвосту лучного на 

ділянках, де вносили азотне добриво в дозі 180 кг/га азоту на п’ятому році 

користування абсолютним домінантом стала грястиця збірна  з часткою 73 % 

[130]. 

Проведеними  дослідженнями встановлено, що на  азотні добрива 

найкраще реагували сіяний злаковий і переліжні травостої. За внесення N140 

порівняно з варіантом без добрив продуктивність  бобово-злакових травостоїв 

збільшилась   в   1,1–1,4 рази з окупністю 1 кг азоту урожаєм сухої маси 3–15 

кг. Поміж бобово-злакових  травостоїв найгірше на азот реагував люцерно-

злаковий травостій де  від внесення N140  продуктивність підвищилась лише в 

1,1-1,2 рази при окупності 1 кг азоту 3-6 кг сухої маси [138].  

Дослідження О.П. Лук’янця показали, що найкращим біохімічним 

складом корму характеризується люцерно-злаковий травостій, в якому, 

порівняно зі злаковим на тому ж фоні фосфорно-калійних добрив, збільшується 
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вміст сирого протеїну за сінокісного використання від 13 до 17,1%, за 

багатоукісного – від 16,9 до 20,5%, а також білка, кормових одиниць, обмінної 

енергії, сирого жиру та золи, багатьох мікроелементів і зменшується вміст БЕР 

та сирої клітковини [169]. 

            Г.П. Квітко [105] встановив, що при високій врожайності люцерни і 

багаторічних злакових трав, вирощених на чорноземних ґрунтах, коефіцієнт 

азотфіксації складає 0,50-0,66, а за низької урожайності злакових трав на сірих 

лісових ґрунтах – 0,81-0,82. У кореневих і стерньових рештках люцерни за два 

роки використання травостою акумулюється 227-241 кг/га біологічного азоту, в 

сухому листі люцерни міститься в 2 рази більше азотистих сполук і зольних 

елементів, у 8 разів більший вміст каротину, а вміст клітковини у 3,6 разів 

менший, ніж у стеблах [105]. 

             Багаторічні трави, особливо бобові, не тільки дають високобілковий 

корм, а й виконують основну функцію в біологізації землеробства, оскільки 

впливають на родючість ґрунту і стан навколишнього середовища. Рівень 

активізації біологічних процесів залежить від життєдіяльності бульбочкових 

бактерій. Рівень компенсації мінерального азоту симбіотичним, який становив 

на кращих режимах використання бобово-злакового травостою 100-150 кг/га з 

розрахунку на суху речовину та 150-200кг/га – на сирий протеїн [251, 252]. 

За незбалансованого мінерального живлення рослин може виникнути 

дефіцит жиру і у тварин може  порушуватись жировий обмін, з’являються 

авітамінози, захворювання шкіри, затримується ріст, порушується 

відтворювальна здатність тварин та погіршується ефективність використання 

кормів [215, 239]. 

Дослідженнями В. Н. Цимбалюка встановлено, що  в першому циклі 

використання багаторічних травостоїв за внесення фосфорних і калійних 

добрив вміст сирого протеїну в сухій речовині становив 14,0-14,3 %, тим часом 

як на   контролі – 11,4-12,6 %, а  за   внесенням N45 –  д 20,5 %. [270, 271]. 

Внесення азотних добрив в дозі 60-100 кг/га діючої речовини підвищує 

вміст сирого протеїну в сухій масі злакових травах до 15,0-20,0 %. [301, 324]. 
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Внесення 240 кг/га азоту збільшувало вміст сирого протеїну  в середньому від 

15,1-16,0 % до 19,3-29,0 %. Найбільший його вміст було відмічено  в рослинній 

біомасі  тонконогу лучного (20,5 %) та  стоколосу безостого (20,8 %) [24, 94]. 

          Застосування добрив на лучних травостоях позитивно впливає на якість 

кормів. За внесення азотних добрив підвищується в кормі кількість азоту, 

сирого протеїну, та знижується вміст клітковини; фосфорних  – збільшується 

кількість азоту, фосфору, кальцію, золи і знижують вміст сирої клітковини. 

Калійні добрива практично не впливали  на поживність корму [121, 287].  

Наукові  рекомендації [11] щодо високоефективного удобрення та 

використання бобово-злакових травостоїв в умовах Лісостепу України свідчать, 

що, вони забезпечують продуктивність на рівні: 8,40 т/га сухої речовини, 6,55 

кормових одиниць, 0,97 т/га перетравного протеїну, 87,5 ГДж/га обмінної 

енергії. За комплексного використання (два укоси і наступне відчуження трави 

у фазі пасовищної стиглості) продуктивність за зазначеними показниками була 

відповідно на рівні 12,6 т/га, 9,60, 1,12 т/га та 136 ГДж/га обмінної енергії [11]. 

Істотно на якість корму впливають азотні добрива. Підвищення доз 

азоту в першу чергу приводить до збільшення в травах азотовмісних речовин і 

зокрема протеїну і білка, в зв'язку з чим сприяють вирішенню білкової 

проблеми. Одночасно відбувається зменшення у кормі безазотистих 

екстрактивних речовин і зокрема складової частини їх – вуглеводнів, у тому 

числі розчинних у воді [20, 49, 90, 234, 295, 296]. Такі зміни в хімічному складі 

корму під впливом азотних добрив пов'язані з витрачанням рослинами цукрів, 

які утворюються в процесі фотосинтезу на синтез амінокислот і перетворення 

останніх у білки. 

Проте слід мати на увазі, що на мінеральних ґрунтах при внесенні 

помірних і високих доз азоту (N120-240) вміст протеїну в травах істотно 

збільшується порівняно з не удобреними варіантами.  Поряд з цим при внесенні 

менших доз азоту вміст   його може навіть зменшуватись, тому, що він 

витрачається в основному на створення приросту врожаю. Також відбуваються 

зміни в складі угруповання в напрямку збільшення кількості злаків, які 
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характеризуються меншим вмістом протеїну [20, 90, 263, 264].  На осушених 

низинних торфовищах збільшення вмісту протеїну в траві на пасовищі 

спостерігається вже при внесенні N60  [117]. При внесенні азотних добрив у 

кормі може істотно змінюватись співвідношення білкової і небілкової частини 

сирого протеїну. За результатами досліджень Н. М. Ахламової  [6]   частка 

білка в сирому протеїні зменшується при високих дозах азотних добрив і не 

змінюється при низьких і помірних дозах. 

Під впливом азотних добрив істотно зменшується цукро-протеїнове 

відношення і при їх високих дозах у деяких видів може досягати дуже малих 

значень, набагато  нижчих норми, що негативно позначається на здоров'ї 

тварин [20, 92, 93]. Проте, існує також уявлення,  що надлишок протеїну, який 

виникає при внесенні високих доз азотних добрив не шкідливий для тварин, 

хоч і небажаний. Виявлено, що при цьому в рубці тварин у результаті 

накопичення великої кількості аміаку погіршується засвоєння магнію і 

порушується вуглеводний обмін [295]. Значне збільшення його може 

призводити до значних втрат протеїну з сечею, порушувати обмін речовин і 

навіть до виникнення таких захворювань, як кетози, що проявляється в 

накопиченні у крові шкідливих продуктів розкладу протеїну в рубці [1]. 

Важливим показником якості  корму є вміст і співвідношення в ньому 

мінеральних речовин, потреба в яких ще недостатньо не з'ясована. Проте, 

узагальнення результатів досліджень [60, 209, 216, 265] дають можливість 

стверджувати, що оптимальним вмістом кальцію є 0,3-0,6 %, магнію - 0,12-

0,26(0,2),  калію - 1-3, натрію - 0,13-0,15, фосфору - 0,2- 0,35 % в розрахунку на 

суху масу трави. 

Про вплив зростаючих доз азотних добрив на вміст мінеральних речовин 

у злакових травах у літературі наводяться протилежні дані [42, 104, 109, 132, 

179,  281,  328], що обумовлено перш за все різними ґрунтовими умовами  і, в 

першу чергу, вмістом доступних мінеральних речовин у ґрунті. 

Дослідами, проведеними в різний час у лісовій зоні, куди входить і 

Полісся України, виявлений низький вміст у травах натрію і магнію. Це може 



 44 

бути пов'язано з антагоністичною взаємодією калію з кальцієм та магнієм і 

натрієм. Надходження останніх у рослини перебуває в зворотній залежності від 

вмісту калію у ґрунті  [118, 237]. Тому при внесенні калію з добривами 

кількість його істотно збільшується у рослинах і може виходити за межі 

зоотехнічних норм при одночасному зменшенні, навіть до дефіцитного рівня 

кількості кальцію, магнію, натрію [171, 329]. В результаті погіршується 

співвідношення мінеральних речовин, різко збільшується  відношення К/Na і 

К/(Са+Mg), що потребує балансування мінерального складу корму. 

 

1.4.  Продуктивність та якість корму сіяних лучних  травостоїв залежно від 

способів та режимів використання 

 

   Для забезпечення продуктивного довголіття травостоїв їх створюють з 

двох-трьох видів злакових і одно-двох – бобових трав, поєднуючи види з 

різними типами кущіння, висотою і облистяністю: один-два нещільно кущових, 

один-два кореневищних злаки та один-два види бобових. До травосумішок 10-

12- річного використання додають найбільш довговічні злакові трави (тонконіг 

лучний, костриця червона, грястиця збірна, костриця східна та стоколос 

безостий)  і бобові трави (люцерна посівна). Доцільно також поєднувати 

верхові і низові злаки, які забезпечують стійкість травостою. За масою насіння 

в таких сумішах необхідно мати 50-60 % верхових злаків, низових – 20-25 і 

бобових трав  – 20-30 %. Щоб забезпечити належну отавність і безперервне 

надходження зеленого корму протягом всього вегетаційного періоду, необхідно 

підібрати бобово-злакові травосумішки різних строків пасовищної стиглості: 

ранні, середні та пізні. Їх створюють на основі видів з різними темпами росту, 

розвитку й отавності. Ранні та пізні сумішки мають становити у пасовищному 

травостої не більше 25-30%, середні – 45-50%. Застосування двох-трьох 

неодночасно достигаючих сумішок на одному пасовищі дає змогу без зниження 

врожаю трав і погіршення якості корму подовжити період випасання в першому 

циклі на 18-20, а в наступних –  на 28-30 днів [186, 202, 203, 244]. 
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           На думку С. М. Слюсара [249], рекомендовані заходи з підтримання 

продуктивного довголіття багаторічних трав шляхом внесення азотних азотних 

добрив у дозі N30 під 1 та 2 укоси на фоні осіннього внесення Р60К90 

забезпечують отримання 7,04-8,24 т/га абсолютно сухої речовини та 63-76 

ГДж/га обмінної енергії з вмістом в 1 кг сухої речовини 0,70-0,73 кормових 

одиниць, 132–143 г перетравного протеїну в кормовій одиниці та концентрацію 

обмінної енергії 8,9-9,2 МДж в 1 кг сухої речовини.  Найефективнішим у 

системі зеленого та сировинного конвеєра є комбіноване використання за 

укосами парних з люцерно-злакових різностиглих сумішей 1-3 років 

використання [249]. 

            Режим використання багаторічних трав включає оптимальну частоту, 

черговість і строки відчуження травостою. Частота, строки і висота скошувань  

– є головний і основний чинник який впливає і визначає урожайність 

багаторічних трав. За відчуження надземної маси травостою відбувається 

негативний  вплив на продуктивність і хімічний склад рослинної маси, а тому 

виникає зміна у фізіологічних процесах рослин [242, 243, 297, 298]. 

             На думку багатьох вчених одержати високоякісний корм з найбільшим 

вмістом цінних поживних речовин можна лише за своєчасного скошування 

травостою. Багатократне скошування травостою не менше трьох разів, 

особливо при інтенсивному удобренні і оптимальному водному режимі, значно 

збільшує валову продуктивність травостою і якість одержуваного корму [233]. 

            Режим використання впливає на водний і поживний режим ґрунту, 

динаміку наростання коренів, змінює нагромадження і витрати поживних 

речовин у рослині, а також забезпечення елементами мінерального живлення. 

Відчуження надземних органів ценозу, приводить до скорочення і навіть 

припинення насіннєвого розмноження сіяних трав. Поживна цінність зеленої 

маси травосумішей залежить не тільки від видового складу травостою, але і від 

правильного визначення строку відчуження травостою. Несвоєчасне 

скошування трав значно знижує кормову цінність зеленого корму. Занадто 

раннє скошування травостою знижує якісні показники зеленого корму і їхню 
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продуктивність в наступні роки, а занадто пізнє скошування призводить до 

переростання трав та  перетворення найбільш цінних поживних речовин в 

важко перетравлювані [4, 94]. 

 За твердженням І.В. Ларина [162, 163] збільшення частоти скошування 

призводить до істотного зниження продуктивності травостоїв. Вплив частоти 

скошування лучного травостою теоретично обґрунтував С. П. Смєлов [250]. 

Дослідження багатьох вчених показали шкідливий вплив частого відчуження, 

яке проявляється на зменшенні накопичення надземної і підземної біомаси, в 

більшій або меншій мірі притаманне всім видам лучних трав. За частого 

скошування багаторічних трав зменшується кількість використання сонячної 

енергії, так як вони не мають оптимальної листкової поверхні для 

максимального фотосинтезу. А також більше виснажуються корені і в них 

менше відкладається поживних речовин, що призводить до швидшого 

випадання сіяних трав [228]. 

На основі наукових досліджень Ю. А. Векленко [36] вдосконалив способи 

створення злакових і бобово-злакових травостоїв. При цьому встановлено роль 

бобових компонентів  на  формування продуктивності бобово-злакових 

травостоїв,  поліпшення якості кормів та економії енерговитрат. При включенні 

у злаковий травостій цих бобових компонентів отримано 50,4-72,7 та 40,8-74,2 

ц/га сухої речовини відповідно без додаткового азотного підживлення. Однією 

з важливих особливостей лучних трав, яка дозволяє довгий час одержувати 

високі врожаї, є їх здатність до безперервного утворення пагонів після 

спасування впродовж багатьох років. Ця здатність до регенерації у різних трав 

виражена по-різному [36]. 

На основі проведених  наукових досліджень О. М. Давидюк встановив 

вплив видового складу травосумішей на ботанічний склад, якість корму, 

продуктивність бобово-злакових травостоїв та розподіл урожаю за циклами 

використання. Автором визначено строки настання збиральної стиглості у 

сумішок з багаторічних трав та однорічних і озимих злаків. Встановлено, що 

при вирощуванні багаторічних травосумішей на низинних луках Лісостепу 
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спостерігається тенденція до збільшення вмісту гумусу у 0-20-см шарі грунту 

(за 4 роки на 0,05-0,08 %) за рахунок накопичення його травами  від 10,5 до 16,9 

т/га  сухої речовини кореневих решток [53, 55]. 

Кращим режимом скошування за продуктивністю і рівномірністю 

надходження зеленої маси протягом усього укісного періоду, за даними 

Панфильської дослідної станції, може бути і чотири укісний режими, але з 

обов’язковим внесенням мінеральних  добрив. Для отримання високоякісного 

сіна кращим є три укісний режим  використання [245, 248]. 

Провідними науковцями Словаччини було встановлено, що 

продуктивність фітоценозу грястиці збірної істотно залежить від частоти 

скошування.  За збільшення кількості  скошувань від 2-х до 3-х  вихід сухої 

речовини збільшився від 6,87 до 7,69 т/га, а при 4-х і 5-ти разового  – знизився 

до 5,96 т/га. Максимальний збір сирого протеїну отримали за 5-ти разового 

скошування [308].  

При збільшенні інтенсивності скошування травостоїв різко знижується 

довголіття, відбувається випадання з травостоїв високоврожайних видів, до 

того ж  спостерігається скорочення кількості кореневищ і затухання життєвого 

циклу рослин [238]. 

Висота зрізання у системі догляду за травостоєм поряд з режимом  

використання  також має важливе значення. Різні види трав по різному 

реагують на відчуження надземної біомаси, що обумовлюється особливостями 

розміщення листя трав над поверхнею ґрунту. За систематичного низького 

скошування злакових травостоїв із ценозів випадають великостебельні і 

великолистяні види злакових трав (костриця лучна, житняки, стоколос 

безостий), а кількість вузьколистих тонкостебельних  видів збільшується. Було 

встановлено, що зрізання вище  рівня нижньої частини генеративного органа 

мало впливає на наступне відростання пагона, тим часом як зрізання нижче 

цього органу має негативний вплив на створення нових пагонів і бруньок, 

інтенсивність кущення і навіть призводить до загибелі рослин. Це ж стосується 
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і спасування худобою. В цілому низьке скошування та інтенсивне випасання 

веде до виснаження рослин і випадання їх із складу травостою [4, 246]. 

Ряд вчених стверджують, що низові трави (тонконіг лучний, костриця 

червона та ін.), у яких листя зосереджено біля поверхні ґрунту, найкраще 

витримують часте й низьке відчуження, а найгірше верхові (стоколос безостий, 

райграс високий, тимофіївка лучна, люцерна посівна та ін.). Грястиця збірна та 

костриця лучна за реакцією на відчуження займають проміжне  положення між 

вище наведеними видами [18,  20]. 

Пізнє скошування трав призводить до зменшення вмісту протеїну, 

фосфору, калію, золи та збільшення кількості клітковини. Тому оптимальним 

терміном збирання трав на сіно є початок цвітіння: фаза бутонізації – у бобових 

трав, колосіння – у злакових. За збирання бобово-злакових або різнотравно-

злакових травостоїв час першого укосу визначають за фазами розвитку 

основного (домінуючого) компонента в травостої або за типом сінокосу [89, 

122]. 

Дослідження багатьох  вчених дозволили встановити, що отримання 

корму найкращої якості можливе за скошування трав у ранні фази вегетації, а 

період цвітіння і утворення насіння, якість трав’яного корму погіршується. 

Зокрема збільшується кількість клітковин в кормі, найменш поживної частини 

корму, і знижується кількість цінних речовин – протеїну, каротину, 

мінеральних елементів [7, 214, 215]. В той же час, за скошування біомаси у 

ранні фази вегетації різко знижується урожайність, до того ж за внесення 

високих доз азотних добрив спостерігається накопичення у кормі нітратів вище 

допустимих норм. Високоякісне сіно важко приготувати з дуже молодих трав, 

оскільки спостерігаються великі втрати корму при заготівлі за рахунок 

великого вмісту вологи. Тому раннє відчуження краще здійснювати шляхом 

випасання травостою худобою [94, 104, 118, 119]. 

Дуже важливо використовувати травостій за технологію подовження 

періоду використання  до 200–210 днів з безперервним забезпеченням худоби 

високоякісним кормом. Встановлено, що створення зеленого конвеєра на основі 



 49 

люцерно-злакових травостоїв  забезпечує одержання досить високого умовно 

чистого прибутку за досить низької собівартості 1 т кормових одиниць та 

високих показників енергетичної ефективності. Удосконалені елементи 

технології вирощування та раціонального використання багаторічних трав 

дозволяють отримувати на сіяних люцерно-злакових травостоях 8,7–13,1 т/га 

сухої речовини, 6,4–8,6 т/га кормових одиниць, 1,5–2,4 т/га сирого протеїну, 

78–108 ГДж/га обмінної енергії та подовжити пасовищний період з 140–150 до 

200–210 днів [123]. 

Таким чином можна стверджувати, що способи і режими використання  

мають значний вплив на продуктивність та зміну видового складу травостою. 

Для виявлення кращих строків використання травостоїв важливо знати періоди 

максимального накопичення поживних речовин у надземній масі. За 

збільшення частоти відчуження і ранніх строків скошування забезпечується 

рівномірне відростання трав протягом вегетаційного періоду. Однак  це 

призводить до зниження врожайності травостою.  

Розглянуті питання в літературному аналізі дають підставу стверджувати, 

що проведено достатньо досліджень у напрямку вивчення добору компонентів 

травосумішок, розроблено системи удобрення та використання різнотипних 

лучних травостоїв.  Встановлено, що в умовах чорноземних ґрунтів Лісостепу 

України найпродуктивнішими є багаторічні травостої за участі люцерни 

посівної. 

Створення високопродуктивних стійких сіяних злакових і бобово-

злакових лучних ценозів вимагає подальшого вивчення основних 

закономірностей їх формування з врахуванням абіотичних та біотичних 

факторів, а також екологічних, біологічних та фітоценотичних особливостей 

злакових і бобових трав. Тому ми стосовно до ґрунтово-кліматичних умов 

Лісостепу України, провели дослідження з виявлення і оптимізації основних 

факторів формування сіяних високопродуктивних люцернового та люцерно-

злакових лучних травостоїв.  Зокрема, ми провели дослідження  з добору 

кращих видів злакових компонентів багаторічних трав до люцерно-злакових 
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сумішей на різних фонах удобрення  і вапнування та використання біомаси 

травостоїв на кормові цілі. Результати досліджень викладені нижче. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

2.1  Характеристика ґрунтово-кліматичних та географічних умов 

Лісостепу 

 

Зона Лісостепу України починається на заході від долин Верхнього 

Дністра і  Передгір’я Карпат. Вона тягнеться широкою смугою з заходу на схід, 

перетинаючи долину Дніпра на ділянці між Києвом та Кропивницьким, і 

виходить за межі країни в проміжку між верхів’ям Сейму і Сіверського Дінця. 

Зона Лісостепу займає 20,9 млн. га або 34% всієї площі України [200]. 

Найбільш поширеними ґрунтами цієї зони є чорноземи опідзолені і сірі 

опідзолені ґрунти їх нараховується 9,31 млн. га. Дещо менше чорноземів 

глибоких мало- і середньо гумусних – 7,02 млн. га, зустрічаються лучні і 

болотні ґрунти – 1,15 млн. га, таку саму кількість складають лучно-чорноземні 

солонцюваті ґрунти. Інші малопридатні ґрунти становлять – 2,39 млн. га.     

У складі земельних угідь Лісостепу висока питома вага орних земель, які 

становлять 66,3 %, сіножаті і пасовища – 8,7 %, сади і ягідники – 2, ліси і 

чагарники  – 12 % [210]. 

Зона поділяється на правобережну і лівобережну підзони, що 

відрізняються природними умовами. На Правобережжі порівняно з 

лівобережною частиною клімат менш континентальний та випадає більше 

опадів. 

Рельєф Лівобережного і значної частини Правобережного Лісостепу 

рівнинний або слабо хвилястий. Значну територію займають дніпровські тераси 

висотою 120-130 м над рівнем моря. У західній правобережній частині зони, яка 

займає передгір’я Карпат, Волинсько-Подільське, а далі на схід і 

Придніпровське плато – рельєф підвищений (150-473 м над рівнем моря) з 

добре розвиненою річковою та яружно-балковою мережею [200].  
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До складу Лісостепової зони входять Тернопільська, Хмельницька, 

Вінницька, Черкаська, Полтавська області, південна частина Львівської, 

Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, та Сумської 

областей, північна – Одеської, східна – Івано-Франківської, північно-східна – 

Харківської областей, майже вся Чернівецька область, за винятком невеликої її 

західної частини, яка входить до складу Гірсько-Карпатської зони [5]. 

Рельєф Лісостепової зони досить розчленований, особливо в районах 

Правобережжя, що призводить до значної втрати опадів з поверхневим стоком. 

 За особливостями ґрунтового покриву та агровиробничими 

властивостями Лісостеп України, поділено на 12 агроґрунтових районів. В 

агрокліматичну зону достатнього зволоження входять такі агроґрунтові райони: 

Львівсько-Рівненський, Чернівецький, Хмельницький та північна частина 

Вінницького. Нестійкого – Білоцерківський, Носівський, Прилуцько-

Білоцерківський, південна частина Вінницького та північна частина 

Уманського, Корсунь-Шевченківського, Драбівського, Миргородсько-

Сумського та Харківського. 

Характерною особливістю Лісостепу є чергування степових і лісових 

ділянок [47]. До розорювання тут на безлісих територіях були поширені лучні 

степи й остепнені луки. У складі травостою лучних степів переважали 

щільнокущові злаки: ковили (Stipa joannis Cel., St. Stenophylla Czern., St. 

capillata L.), типчак (Festuca sulcata Hack.). Характерними рослинами для цих 

степів є осока низька (Carex humilis Leess.) та ряд ксеромезофільних видів 

різнотрав’я й кореневищних злаків: тонконіг вузьколистий (Poa angustiflia L.), 

мітлиця сирейщикова   (Agrostis syreistschikovii P. Smirn.), конюшина гірська 

(Trifolium montanum L.), гадючник шестипелюстковий (Filipendula hexapetala 

Gilib.) і ряд інших. 

В даний час територія лісостепової зони дуже обезліснена внаслідок 

господарської діяльності людини. Майже всю площу Лісостепу, за винятком 

лісових масивів і невеликих ділянок степів, що збереглися, використовують під 

сільськогосподарські культури. 
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Лісостепова частина України входить до складу Східноєвропейської 

провінції [160]. В центральній частині цієї провінції виділено  середньо 

дніпровську під провінцію грабово-дубових, і дубових лісів, остепнених лук та 

лучних степів. У межах цієї підпровінції практично не зустрічаються липово-

дубові і гостролистокленово-дубові ліси, які значно поширені на Лівобережжі. 

На заході від Середньодніпровської розміщена Подільсько-Придніпровська 

підпровінція яка за основними  содомінуючими видами плакорних формацій, 

характеризується іншим видовим різноманіттям [160].  

Територія на якій проведено  наші дослідження відноситься до 

Староконстянтинівсько-Білоцерківського (Правобережного західно-північ-

ного) геоботанічного округу грабово-дубових і дубових лісів, остепнених лук 

та лучних степів. Розташовується він у північній частині Правобережного 

Лісостепу, межуючи на півночі з Поліссям, а південна межа проходить 

приблизно по лінії Хмельницький – Хмільник – Калинівка – Погребище – 

Володарка – Біла Церква – Миронівка і далі на північний схід від Ржищева. 

За характером ґрунтово-рослинного покриву у Стаконстянтинівсько-

Білоцерківському окрузі виділяють Любарсько-Чуднівський, Старокон-

стантинівсько-Уладівський, Фастівський, Козятинсько-Сквирський та 

Білоцерківський геоботанічні райони. 

Фастівський геоботанічний район дубово-грабових, дубових лісів, лучних 

степів і остепнених лук займає північну частину даного геоботанічного округу 

й вузькою смугою на межі з Поліссям простягнувся від річки Гуйви, на заході, 

до Києва, на сході.  

До цього геоботанічного району відноситься й дослідна ділянка ННЦ 

«Інститут землеробства НААН (смт Чабани Фастівського району Київської 

області) [160],  де проведено  протягом 2019-2022 рр. відділом 

кормовиробництва  польові  дослідження з вивчення продуктивності люцерно-

злакових травосумішей залежно від технології вирощування. Це північна 

частина Правобережного Лісостепу України, яка входить до складу 

Білоцерківського агроґрунтового району. 
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Ґрунтовий покрив у цій зоні [84, 210]  складається, переважно, з 

чорноземних і сірих опідзолених ґрунтів, що утворилися на карбонатних 

лесовидних материнських породах. За даними ННЦ  «Інституту землеробства 

НААН», у цій зоні поширені (в основному на Лівобережжі) глибокі чорноземи, 

які багаті на гумус (до 6% і більше), й загальний азот (0,2-0,5%) та досить 

оструктурені. Це високо родючі ґрунти, які залягають переважно в умовах 

рівнинного рельєфу. Є також високо родючі карбонатні і вилужені чорноземи. 

Досить поширені сірі опідзолені ґрунти і в меншій мірі опідзолені чорноземи. 

Темно-сірі і ясно-сірі опідзолені ґрунти характеризуються неглибоким 

гумусовим горизонтом. Вони містять значно менше порівняно з глибокими 

чорноземами гумусу (1,5-4%) і загального азоту (0,1-0,2%) мають гірші 

структуру і водно повітряні властивості і кислу реакцію. Залягають ці грунти 

переважно в умовах хвилястого рельєфу і на схилах крутістю 20 і більше, 

піддаються  змиванню та розмиванню. Опідзолені чорноземи мають дещо 

кращі агровиробничі властивості, ніж сірі опідзолені. В них гумусу близько 3,5-

5% і задовільні фізико-хімічні властивості. Зустрічаються тут й солонцюваті 

ґрунти, що утворюються в умовах лужного середовища, а також лучні та 

болотні ґрунти. 

Значні площі ґрунтів лісостепової зони бідні на органічні речовини і азот, 

розпилені і потребують поліпшення фізико-хімічних, водно-повітряних і 

біологічних властивостей. В багатьох районах тут розвинута ерозія ґрунтів, 

тому виведення земель ґрунтозахисної зони із ріллі, освоєння науково-

обґрунтованих сівозмін з посівом багаторічних трав та іншими елементами 

високої культури землеробства має важливе значення для підвищення 

родючості ґрунту й одержання високих і сталих урожаїв. 

Агровиробничі властивості ґрунтів Лісостепу [5] залежать від їх генезису 

та умов залягання та властивостей материнської породи, механічного складу та 

стану їх окультуреності. 

Опідзолені ґрунти за своїми властивостями, поділяються на дві відмінні 

агровиробничі групи: а) сірі та ясно-сірі опідзолені, б) ґрунти темно-сірі 
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опідзолені та опідзолені чорноземи.  Сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти мають 

кислу реакцію, що негативно впливає на розвиток аеробних бактерій і більше 

сприяє життєдіяльності грибів, в тому числі і токсичних для багатьох видів 

корисних бактерій та рослин. Для досягнення високої родючості таких ґрунтів, 

необхідно їх збагачувати на органічні речовини, нейтралізувати кислу реакцію 

ґрунтового розчину внесенням вапна або дефекату, поступово збільшувати  

глибину орного шару та вносити органічні і мінеральні добрива. 

Опідзолені ґрунти поширені в Лісостепу переважно на Правобережжі і в 

західних областях, в значній мірі деградовані. 

Глибокі малогумусові і глибокі середньогумусові чорноземи в 

найбільших кількостях  зустрічаються в південній частині Лісостепу. 

Еродовані ґрунти, які утворилися внаслідок неврегульованого стоку води, 

атмосферних опадів, особливо під час злив та весняного сніготанення, в 

Лісостепу України теж значно поширені. 

Солонцюваті ґрунти зустрічаються переважно на Лівобережжі в 

комплексі з корковими солонцями та осолоділими чорноземами. Ці ґрунти 

потребують специфічних прийомів окультурювання, характер яких залежить 

від   генезисних особливостей розвитку ґрунтів. 

Болотні ґрунти, утворюються  в умовах надмірного зволоження і тому 

характеризуються нагромадженням грубих, слабо розкладених рослинних 

решток з перевагою відновних процесів, що призводить до утворення 

шкідливих для рослин закисних сполук [114]. 

Клімат зони помірно континентальний з середньодобовою 

температурою повітря на рівні 6,7 °С. Сума ефективних та активних 

температур складає відповідно 2063,3 °С та 1167,6 °С. За  багаторічними   

даними середньомісячна температура  повітря в першій декаді квітня є 

сприятливою для проведення сівби,  успішного проростанню насіння та 

появи дружніх сходів у подальшому [254]. 
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Характеризуючи окремі періоди року зони Лісостепу можна сказати, що в 

осінньо-зимовий період в значній частині зони сума опадів порівняно до 

літнього періоду зменшується і є нестійкою. 

Сніговий покрив є одним з найважливіших факторів, що обумовлюють 

нормальну перезимівлю багаторічних трав та весняні запаси доступної вологи в 

ґрунті. В зоні Лісостепу сніговий покрив утворюється нерівномірно [5]. 

Найчастіше  висота снігового покриву становить 11-20 см, але в деякі 

зими буває і 50-60 см. Максимальної висоти сніговий покрив досягає в лютому. 

Зона Лісостепу, за винятком західної та південно-західної частини, 

відноситься до району з стійким промерзанням ґрунту. Найраніше  дата 

стійкого промерзання ґрунту спостерігається в перших двох декадах листопада, 

найпізніша – в третій декаді грудня та в першій декаді січня, крім західних та 

південних районів Лісостепу. Середня тривалість мерзлого стану ґрунту 

становить 101-125 днів. 

Глибокі відлиги, коли впродовж 3 днів і більше триває середньодобова 

температура повітря вища 00С, в Лісостепу бувають надто часто. Імовірність 

періодів з відлигами тривалістю 3-4 дні збільшується з заходу на схід від 40- до 

58% . Середня сума температур такого періоду – 6 0С. 

Літній період в Лісостепу у відношенні тепла в основному досить 

сприятливий. Лише в окремі роки настають періоди з явищами суховіїв, що 

супроводжуються високими температурами і нерідко сильними вітрами, які 

переходять в так звані пильні, або чорні бурі. 

За багаторічними даними метеопоста ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» виробничого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Агрономічна дослідна станція», в середньому 

за рік випадає 562 мм, а за вегетаційний період  354 мм опадів, що 

становить 63 % від їх річної кількості. Опади розподіляються протягом року 

нерівномірно. Навесні їх випадає  22,4 % від річної кількості  (126 мм), влітку – 

36,3 % (204 мм), а восени – 18,9 % (106 мм). За період з середньодобовою 

температурою понад +10 °С випадає 310-330 мм опадів. 
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Аналіз багаторічних даних свідчить, що з метеорологічних умов 

найбільшою мінливістю відзначається сума опадів і сума активних 

температур вище +10 °С. Коефіцієнт варіації вологості повітря (2,8 %) 

свідчить про слабкий вплив цього показника на розвиток агрофітоценозу 

порівняно із сумою опадів і сумою температур вище +10 °С . 

Сумарна сонячна радіація складає (3838,5-4051,8 МДж/см2) за рік, а на 

частину сумарної фотосинтетично активної радіації (ФАР) припадає (1663,4 

МДж/см2) за період вегетації з температурою повітря вище 5°С.  

Мінімальна температура в січні місяці може знижуватись до «-24°С», тим 

часом  як максимальні в червні-липні можуть підвищуватися до 33°С за 

відносної вологості повітря до 30 % і нижче. Середня температура самого 

теплого  місяця  (липня)  складає 19,6 °С  тепла, а  самого холодного (січня) – 

«-6,9°С» морозу. Пануючими у весняний період є вітри східного напрямку, 

влітку  північно-західні. Швидкість вітру в середньому не перевищує 3,6 м/с. 

Безморозний період триває 162 дні. Перші осінні приморозки 

спостерігаються в третій декаді вересня, найпізніші  на початку листопада. 

Найраніше випадки закінчення весняних приморозків припадають на третю 

декаду квітня, найпізніші  на останню декаду травня. 

Стійкий сніговий покрив утворюється в другій половині – на початку 

третьої декади грудня. Висота снігового покриву досягає 15-18 см, а в окремі 

роки  25-30 см, що сприяє добрій перезимівлі озимих культур та 

багаторічних трав. Зимою середня добова температура повітря може мати 

позитивні значення 0-2, а іноді – 5 °С тепла. При таких   перепадах   

температури,   від   мінусових  до  плюсових,  часто утворюється льодяна кірка. 

Сніг починає випадати в листопаді: стійкий сніговий покрив 

утворюється в третій декаді грудня. Середня глибина промерзання ґрунту 

складає 20-30 см. Перехід температури повітря навесні і восени через 0°С 

відбувається 19 березня і 19 листопада; через  5°С – 8 квітня і 26 жовтня; 

через 10 °С  – 26 квітня і 2 жовтня. 
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Тривалість теплового періоду року з позитивною добовою 

температурою повітря більше  0 °С складає 245 днів, періоду активної вегетації 

с/г культур з температурою більше  10 °С – 150-189 і найбільш забезпеченого 

теплом періоду  з температурою більше   15 °С) – 109днів.Тривалість періоду 

з ефективною температурою вище +5 °С становить в середньому 210-215 днів. 

Таким чином, ґрунтово-кліматичні умови зони Лісостепу України  є 

придатними для вирощування  люцерни посівної та її сумішей на кормові цілі. 

 

2.2  Ґрунти дослідної  ділянки та  погодні умови в роки проведення 

досліджень 

 

Польові дослідження проводили у північній частині Лісостепу  в ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» (смт Чабани Києво-Святошинського району 

Київської област)і. Ґрунт дослідних ділянок темно-сірий опідзолений 

крупнопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку. Глибина 

гумусового горизонту 35-40 см. Вміст гумусу в шарі 0-20 см 2,4 %;                  

рН (сольове) 5,2; гідролітична кислотність 4,2 мг-екв/100 г ґрунту; вміст 

легкогідролізованого азоту – 13,1, рухомого фосфору – 17,1, обмінного калію – 

12,9 мг на 100 г ґрунту. Він має зернисто-грудочкувату структуру, значну 

кількість пилуватих часток на глибині 15-20 см. Глибина залягання ґрунтових 

вод близько 3 м. Ґрунт має не чітко виражену структуру у верхньому шарі з 

низькою водостійкістю, що й зумовлює запливання після опадів і утворення 

кірки. Рельєф рівнинний з ледве помітним ухилом у бік Дніпра.  

Погодні умови в смт  Чабани, Фастівського району Київської    області за  

період досліджень  у 2019-2021 рр. наведено на рисунках 2.1 і 2.2 та  в додатку 

А. В цілому вони були контрастними і не завжди сприятливими для росту і 

розвитку багаторічних трав, особливо злакових.  

Детальніший  аналіз погодних умов у роки досліджень (2019-2021 рр.) 

показав, що в середньому за вегетаційний період  температура повітря  

перевищувала норму або середньо багаторічний показник, який становить 15,3 
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оС на (-1,3)-(-1,9) оС. Особливо теплим у ці роки  був березень, коли 

середньодобова температура перевищувала норму на 4,0-5,9  оС, що обумовило 

ранню весну. Кількість  опадів у сумі за вегетаційний період була  меншою за  

норму (423 мм) на 86-225 мм. Однак, перевищення температури за норму та 

зменшення суми опадів не було критичним, що в цілому, суттєво негативно  не  

вплинуло на формування урожаю багаторічних травостоїв за участі 

посухостійкої люцерни посівної. 

Аналіз погодних умов 2019 р. показав, що вони були посушливими, однак 

не критичними, що  сприяло нормальному росту і розвитку люцерни посівної та 

багаторічних злакових трав. Проте, слід відмітити, що візуально помітно краще 

розвивалась люцерна посівна ніж різні види злакових трав. 

У цьому році за вегетаційний період випало лише  248 мм, що менше за 

норму на 175 мм. Однак, за місяцями  вегетаційного періоду вони випадали 

надто нерівномірно.   Незважаючи на те, що у квітні випало лише 38 мм опадів, 

що на 11 мм менше норми, а середньодобова температура повітря перевищила 

норму на 2,1 оС, це не вплинуло негативно на появу сходів та наступний ріст 

багаторічних злакових трав та люцерни посівної. Це було обумовлено тим, що  

із зимових та ранньовесняних запасів,  було достатньо вологи для формування 

урожаю у першому укосі в якому домінували рослини із групи різнотравʼя.   

Достатня кількість опадів у травні (50 мм за норми 52 мм) та   червні (87 мм за 

норми 73 мм), незважаючи на підвищену температуру повітря, яка була, 

відповідно  на  2,1 і 5,4 оС вище за норму,  сприяли формуванню достатньої 

кількості надземної біомаси люцерни посівної та різнотравʼя не тільки у 

першому укосі,  а й доброму відростанню люцерни посівної у другому укосі.  

Особливо посушливими були   липень та серпень, коли  опадів випало лише по 

22 мм опадів, що, відповідно  на 66 і 47 мм менше норми. Це, у поєднанні з 

помірною середньодобовою  температурою повітря, яка у липні становила 20,3 

оС за норми 19,4 оС, а в серпні 22,7 оС за норми 20,8 мм сприяли формуванню 

достатнього урожаю біомаси люцерни посівної у другому укосі  та відростанню 

невеликої отави у третьому укосі.  
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 Рис. 2.1 Середньодобова температура повітря, 0С) за 2019-2021 рр. (за даними 

метеопункту «Чабани» при ННЦ «Інститут землеробства НААН) 

 

Рис.  2.2. Сума опадів, ) за 2019-2021 рр. (за даними метеопункту 

«Чабани» при ННЦ «Інститут землеробства НААН) 
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Злаки у цей період  перебували у пригніченому стані і достатнього урожаю 

біомаси не формували, за виключенням пажитниці багаторічної, яка і в цих 

умовах добре відростала. Проте, слід відмітити, що недостатня кількість опадів 

у вересні  (21 мм за норми  47 мм) у поєднанні  з підвищеною температурою 

повітря,  негативно вплинуло на відростання  надземної біомаси досліджуваних 

трав у третьому укосі.  

Зимовий період 2020 рр. був надзвичайно теплим, що сприяло добрій  

перезимівлі всіх багаторічних трав, коли середньомісячна добова  температура 

у  січні та лютому була плюсовою і коливалась у межах 0,7-2,5  оС. Мінімальна 

температура в окремі нетривалі  періоди опускалась нижче  -5 оС.  Все це, в 

певній мірі,  негативно вплинуло на пажитницю багаторічну, яка трохи 

зрідилась. 

Аналіз погодних умов 2020 р. показав, що цей рік був сприятливішим для 

росту і розвитку не тільки  люцерни посівної, а й багаторічних злакових трав 

ніж 2019 р.  Як і в 2019 р. візуально помітно краще розвивалась люцерна 

посівна ніж багаторічні злакові трави, особливо  у другому і третьому укосах. У 

цьому році в усі місяці  вегетаційного періоду не було критичних періодів для 

росту і розвитку  люцерни посівної. Незважаючи на те, що температурний 

режим в усі місяці  перевищував норму, але  у травні  він був нижчим за норму 

на 2,7 оС. Це у поєднанні з достатньою кількістю опадів, яких випало на 105 мм 

більше норми, яка становить 52 мм сприяло на другому році життя і 

користування  формуванню повноцінного урожаю кормової маси 

досліджуваних багаторічних трав як в одно видових посівах, так і сумішах у 

першому укосі. Це позитивно вплинуло й на формування урожаю люцерни  

посівної  у другому укосі. Проте, недостатня кількість опадів у червні та липні 

(відповідно 35 і 47 мм за норми 73 і 88 мм негативно вплинуло на відростання 

всіх  багаторічних злакових трав у другому укосі.  Недостатня кількість опадів 

у серпні та   вересні, коли  випало 19 і 28 мм, що відповідно  на 50 і 19 мм 

менше за норму негативно вплинула на ріст і розвиток не лише багаторічних 
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злакових трав, а й  люцерни посівної, як у  одновидовому її посіві, так і сумішах 

із злаками.  

Зимовий період 2020-2021 рр. був відносно теплим, що сприяло добрій  

перезимівлі всіх багаторічних трав, коли середньомісячна добова  температура 

у грудні, січні та лютому була хоч і мінусовою, проте вищою за норму на 1-30С.  

Слід відмітити,  що понижений температурний режим в зимовий період 

негативно вплинув  на перезимівлю пажитниці багаторічної,   яка увійшла в 

зиму ослабленою, через посуху у серпні і вересні  2020 р. і тому помітно 

зрідилась.  

Вегетаційний період 2021 р. також характеризувався відносно  

сприятливими погодними умовами для росту і розвитку багаторічних трав, 

особливо люцерни посівної. Хоч опадів випало менше норми (269 мм при нормі 

423 мм), проте середньодобова температура повітря за вегетаційний період 

була близько норми (15,7 0С за норми 15,3 0С). Найбільш сприятливими були 

погодні умови квітня і травня для формування урожаю у першому  укосі 

Незважаючи на те, що у квітні  опадів випало на 12 мм  менше норми, але  

травні їх випало на 11 мм більше норми (52 мм),  а  також    температурний 

режим в ці місяці  був меншим за норму (на 0,5-0,6 0С), що, безумовно,  

сприяло  одержанню високої продуктивності багаторічних трав не лише у 

першому, а й сумарно  за всі укоси.  

Проте слід відмітити, що як опади, які  випадали нерівномірно протягом 

вегетаційного  періоду, так і температурний режим 2021 р. значно відхилялись 

від норми у бік зменшення опадів і підвищення температури повітря у другій 

половині літа. Особливо, негативно на відростання трав в отавах і формування 

урожаю біомаси досліджуваних багаторічних  агроценозів   у другому укосі 

справили погодні умови  червня і липня, коли випало відповідно лише  20 і 48 

мм, за норми відповідно 73 і 88 мм, а підвищена температура повітря становила 

відповідно  21,5 0С  і 24,4 0С, що відповідно на 3,3 і 5,0 0С  більше за норму.  За  

таких погодних умов багаторічні трави гірше відростали в отавах і, особливо 

злакові трави.  
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Достатня кількість опадів у серпні (85 мм за норми 69 мм), а також  

незначне  підвищення температури (лише на  0,5 0С) у порівнянні з  нормою, 

яка була на рівні 20,8 0С, сприяли відростанню і формуванню достатньої 

продуктивності    травостоїв  у третьому укосі. 

Підбиваючи підсумки погодних умов, можна зробити висновок, що вони 

різнились за роками та по-різному впливали на ріст і розвиток багаторічних 

злакових трав і люцерни посівної, як в одновидовому посіві, так і сумішах із 

злаками. Спостерігалося  значне варіювання коефіцієнта суттєвості відхилень 

температурного показника та суми опадів в роки проведення досліджень від 

середніх багаторічних даних, що негативно впливало на ріст і розвиток 

багаторічних злакових трав та в меншій мірі на посухостійку люцерну посівну. 

 

2.3  Схема досліду та методика досліджень 

 

Програмою досліджень було передбачено проведення лабораторних, 

польових дослідів, які виконувалися у північній частині Лісостепу у відділі 

кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани 

Фастівського району Київської області). Згідно затвердженої методики та 

програми дисертаційної роботи весняною безпокривною сівбою сівалкою СН-

16 у 2019 р. було закладено трифакторний польовий дослід, «Добір злакових 

компонентів до травосумішей з люцерною посівною», схема якого  наведена 

нижче. 

Схема досліду   

(види трав, їх суміші та норми висівання насіння, кг/га) 

Люцерна посівна, 18 

Люцерна посівна, 10 + грястиця збірна, 10 

Люцерна посівна, 10 + стоколос безостий, 15  

Люцерна посівна, 10 + костриця лучна, 12 

Люцерна посівна, 10 + костриця східна, 14 

Люцерна посівна, 10 + пажитниця багаторічна, 14 

Люцерна посівна, 10 + тимофіївка лучна, 8 

Люцерна посівна, 10 + пирій середній, 14 
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Люцерна посівна, 10 + стоколос безостий, 8 + костриця східна, 8 

Стоколос безостий, 15 + костриця східна, 14 

Стоколос безостий, 15 + костриця східна, 14 + N90 (30 + 30 + 30) 

Дослід проведено  на фоні вапнування (1,5 т/га вапна) і без нього та на і 

двох фонах удобрення: без добрив і  внесення Р45К90. 

 

 

Рис. 2.3. Фрагменти  досліду  з розроблення технологій вирощування  

люцерно-злакових травостоїв 

Посівна площа ділянки 16 м2, облікова площа –  10 м2. Повторність 

чотириразова. Розміщення ділянок послідовне. Технологія вирощування 

багаторічних трав за виключенням досліджуваних факторів була 

загальноприйнятою для правобережного Лісостепу України.1,5 т/га вапна  

внесли  один раз в  передпосівний обробіток ґрунту при залуженні навесні  

2019 р.  



 65 

Мінеральні добрива вносили щорічно: фосфорні і калійні добрива – 

навесні, азотні – рівними  частинами під кожний укіс. 

Під час залуження у  досліді  використано районовані сорти багаторічних 

трав, переважно селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН»:  люцерна 

посівна, сорт Наречена півночі; грястиця збірна – Василинка,  стоколос 

безостий – Візант,  костриця  лучна – Козаровицька,  костриця східна –   

Доменіка,  пажитниця багаторічна – Славетна, тимофіївка лучна – Гелена, 

пирій середній Вітас.  

Використання травостоїв триукісне, з проведенням першого укосу на 

початку  цвітіння люцерни посівної і злакових трав, наступних – через 40-50 

днів.  

Експериментальні дослідження обліки та спостереження нами проведено 

з дотриманням методичних вказівок НДІ кормів ім. В.Р.Вільямса [184], 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН  [185]  та ін. [86, 

87, 98, 101, 187, 188]. 

У досліді проводили наступні обліки, спостереження та аналізи. 

1. Фенологічні спостереження за фазами росту й розвитку рослин 

багаторічних трав   проводили за методикою державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур [69, 188] та згідно з ДСТУ 4674:2006 [69]. 

2. Щільність травостою  визначали  на фіксованих площадках розміром 

(50х50 см) на  двох несуміжних повтореннях навесні у фазі кущіння трав            

[185, 188]. 

3. Висоту домінуючих компонентів травостоїв  визначали шляхом 

заміряння 25 рослин на двох несуміжних повтореннях. 

4. Частку листя   та ботанічний склад урожаю досліджуваних травостоїв 

встановлювали методом аналізу снопів масою 1 кг [185] та згідно з ДСТУ 

4674:2006 [69]. 

5. Вміст абсолютно сухої речовини (сухої маси)  визначали термостатно-

ваговим методом при температурі  105 оС [199]  згідно з ДСТУ 4674:2006 [69] 

та ДСТУ ISO 6496:2005 [75]. 
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6. Площу листкової поверхні, коефіцієнт використання ФАР та чисту 

продуктивність фотосинтезу обчислювали за Ничипоровичем [204]. 

7.  Облік  урожаю  зеленої   маси здійснювали   ваговим методом, шляхом 

зважування з наступними вираховуванням виходу з 1 га зеленої маси, сухої 

маси, кормових одиниць, сирого протеїну, обмінної і валової енергії  за 

Доспєховим Б. А. [64] згідно з ДСТУ 8044:2015 [80 ].  

8. Динаміку наростання урожаю та зміни хімічного складу за фазами 

вегетації у 1-му укосі визначали  на фіксованих площадках розміром 1 м2 в 

чотириразовій повторності згідно з ДСТУ 8044:2015 [80]; 

9. У сухій рослинній масі визначали вміст сирого протеїну, білка згідно з 

ДСТУ ISO 5983–2003 [70],  сирого жиру згідно з  ДСТУ ISO 6492–2003 [76], 

сирої клітковини, сирої золи згідно з  ДСТУ ISO 5984:2004 [74],  азоту, 

фосфору, калію, перетравність сухої речовини корму in vitro –  методом 

інфрачервоної спектроскопії згідно з ДСТУ 4117:2007 [67];  вміст безазотистих 

екстрактивних речовини (БЕР)  – розрахунковим  шляхом згідно з ДСТУ 

4674:2006  [69]; вміст кальцію, магнію, мікроелементів (міді, цинку, марганцю, 

заліза) та важких металів (свинцю, нікелю, кадмію) – методом атомно-

абсорбційної спектрометрії на приладі ААS-30.  

10. Вміст кормових одиниць, валової та обмінної енергії в кормах 

визначали розрахунковим методом із використанням коефіцієнтів 

перетравності сухої маси корму та вмісту у ній сирого протеїну, сирого жиру, 

сирої клітковини, безазотистих екстрактивних речовин за  Карпусь М.М., 

Малієнко А. В та ін., [100]  згідно з ДСТУ 8066:2015 [81] та ДСТУ 8044:2015 

[80], ДСТУ 4782:2007 [73] . 

11. Оцінку відповідності біомаси  Державним стандартам для  

виготовлення різних видів  травʼяних кормів проводили згідно з ДСТУ 

4674:2006 [69], ДСТУ 4684:2006 [71],  ДСТУ 4685:2006 [72], ДСТУ 8528:2015 

[79]. 

11. Агрохімічні показники ґрунту визначали на початку і в кінці 

проведення досліджень у найбільш контрастних варіантах у 0-20-см шарі 
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ґрунту за загально прийнятими методиками, а саме: гумус – за Тюріним згідно з 

ДСТУ 4289:2004 [68], азот, що легко гідролізується лугом – за  Корнфілдом 

згідно з  ДСТУ 7863:2015 [78], рухомі фосфор і калій – за Чіріковим згідно з 

ДСТУ 4115:2002 [66], рН (сольове) – потенціометричним методом за  В.Ф. 

Мойсейченко, В. О.  Єщенко [1994] згідно з ДСТУ ISO 10390:2001 [82], вміст 

кальцію та  магнію – за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. 

Соколовського згідно з  ДСТУ 7861:2015 [77]. 

12. Нагромадження кореневої маси визначали за  Н. З.Станковим [255]. 

13. Винесення, баланс і коефіцієнти використання  азоту, фосфору та 

калію з ґрунту та азоту з добрив визначали за методикою ЦИНАУ; 

протиерозійну стійкість ґрунту  – шляхом розмивання струменем води моноліту 

ґрунту;  целюлозну активність – шляхом розкладання лляної тканини  у 0-20 см 

шарі ґрунту за  Мішустіним [196]. 

14. Економічну оцінку досліджуваних елементів технології вирощування 

люцерно-злакових сіяних травостоїв проводили за методикою оцінки 

ефективності наукових досліджень із використанням технологічних карт за 

цінами, які склалися у 2021 р. [181]. 

15. Оцінку енергетичної ефективності досліджуваних елементів    

технології вирощування конюшини лучної проводили за методиками О.К. 

Медведовського і П.І. Іваненко [180] і Ю.К.Новосьолова та ін. [206]. 

16. Статистичний аналіз результатів досліджень здійснювали за 

допомогою дисперсійного і кореляційного методів та методу варіаційної 

статистики за Доспєховим на персональному комп’ютері з використанням 

програми Statistica 6 [86, 87]. 

Отже, ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень типові для 

правобережного Лісостепу України. Схема досліду і методика досліджень 

відповідає робочій гіпотезі. Програмою досліджень передбачена достатня 

кількість обліків, спостережень і аналізів, які дозволять  глибоко (комплексно) і 

всебічно розкрити суть дії досліджуваних  факторів. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮЦЕРНОВОГО, ЛЮЦЕРНО-

ЗЛАКОВИХ І ЗЛАКОВОГО  АГРОФІТОЦЕНОЗІВ  НА РІЗНИХ ФОНАХ 

УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ  

 

3.1 Щільність і  лінійний ріст  компонентів багаторічних 

агрофітоценозів  залежно від їх видового складу  

 

Формування високих урожаїв, в значній мірі, залежить від щільності 

травостоїв, яка, в свою чергу, залежить від  багатьох факторів: метеорологічних 

та ґрунтових умов, удобрення, ботанічного складу травостою та його віку. 

Пагони утворюються із бруньок на надземних і підземних стеблах. Для того, 

щоб вони перейшли із вегетативного стану в генеративний, потрібні відповідні 

температура, світло, вологість, аерація ґрунту, елементи живлення.  У наслідок 

застосування азотних добрив, кількість генеративних пагонів у злаків різко 

збільшується. Рослини багаторічних трав мають багато пагонів, які знаходяться 

в тісній взаємодії. При нестачі елементів живлення для переходу в 

генеративний стан, частина пагонів віддає свої синтезовані поживні речовини 

іншим, які проходять стадійні зміни. Загибель чи відмирання  генеративних 

пагонів спонукає підготовку і трансформацію інших. Деякі рослини ( стоколос 

безостий, люцерна посівна) поряд з генеративними пагонами утворюють 

видовжені вегетативні, які не мають суцвіть. Кожен пагін утворює свою 

кореневу систему. Так проходить кущення [33]. Окремі види пагонів мають 

різну кормову цінність. Так, видовжені вегетативні пагони містять більше 

протеїну, ніж генеративні. Таким чином, при використані травостоїв на зелений 

корм, сіно чи інші напрямки, крім насіннєвого, необхідно сприяти формуванню 

більшої кількості саме подовжених вегетативних пагонів, які мають кращу 

поживність.  

Чим краще рослини забезпечені поживними речовинами, тим більше 

утворюється пагонів, тим густіший травостій. Але високі дози добрив ведуть і 
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до негативних наслідків, а саме до випадання багаторічних бобових трав. Отже, 

на травостоях укісного  використання   доцільно застосовувати помірні дози 

азотних добрив, особливо азотних [57]. 

Щільність травостоїв залежить також і від пори року. Кількість пагонів 

збільшується від весни до літа і від літа до осені, тобто існує два періоди 

активного пагоноутворення [198]. Це пов’язано як із біологічними 

особливостями рослин, так і з впливом метеорологічних умов. Оптимальною 

щільністю травостоїв люцерни є 600-700 рослин на м2 [35]. За дослідженнями Г. 

С. Посипанова та А. В.Сидоренка [218], кореневищні види  багаторічних трав 

здатні безперервно протягом вегетації утворювати нові пагони. 

Відомо, що щільність будь-яких травостоїв у тому числі люцерно-

злакових, є важливим показником, адже пагони є важливим органом, де 

формується листкова поверхня, яка має визначальне значення у формуванні 

врожаю та його якісних показників [107]. 

Аналіз наших даних з вивчення густоти досліджуваних травостоїв    у 

середньому за 2019-2021 рр. (табл. 3.1) показав, що  загальна кількість пагонів 

на люцерновому, люцерно-злакових і злаковому травостоях коливалась у межах 

806-1187 шт./м2. Поміж травостоїв  найбільшою щільністю (1143-1187 пагонів  

на 1 м2) характеризувались злаковий травостій з  включенням у травосуміш 

стоколосу безостого і  костриці східної. Лише трохи йому поступалися  

люцерно-злакові травостої з щільністю 995-1114 пагонів  на 1 м2. Найменшою 

щільністю характеризувався одно видовий люцерновий травостій. За загальною 

кількістю пагонів на 1 м2  суттєвої різниці поміж варіантами удобрення   і 

вапнування на   досліджуваних травостоях  за усередненими даними не 

спостерігалось.  

При аналізі  щільності люцерно-злакових  травостоїв за компонентами 

виявилось, що в   середньому за 2019-2021 рр.  формуються травостої  з 

домінуванням  люцерни посівної з  кількістю  пагонів на 1 м2 від 550 до 788 %, 

а одновидовому  посіві люцерни –  в межах 736-817  пагонів на 1 м2.  
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Таблиця 3.1 

Щільність сіяних  люцерно-злакових травостоїв залежно від   удобрення  

та вапнування,  пагонів/м2 (середнє за   2019-2021 рр.) 

 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Удоб-

рення 

Без вапнування Вапнування 

всього 

пагонів 

люцер-

на 

посівна 

злаки 
різно-    

травʼя 

всього 

пагонів 

люцер-     

на 

посівна 

злаки 
різно-    

травʼя 

Люцерна посівна, 

18 

Без 

добрив 
806 696 – (17) 93 846 736 – (17) 93 

Р45К90 817 712 – (13) 92 810 755 –/13) 92 

Люцерна посівна, 

10 + грястиця 

збірна, 10 

Без 

добрив 
1002 550 301(34) 117 1004 591 271 (32) 110 

Р45К90 995 570 279 (33) 113 1002 671 199 (32) 100 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15  

Без 

добрив 
1005 625 242 (35) 120 1013 669 235 (33) 136 

Р45К90 1072 641 234 (42) 139 1082 675 233 (43) 148 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

лучна, 12 

Без 

добрив 
1022 618 228 (45) 131 1017 649 212 (43) 113 

Р45К90 1020 637 211 (43) 129 1023 668 197 (42) 116 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

східна, 14 

Без 

добрив 
1105 609 305 (42) 149 1106 643 286 (40) 137 

Р45К90 1096 629 279 (44) 144 1104 660 270 (41) 133 

Люцерна посівна, 

10 + пажитниця 

багаторічна, 14 

Без 

добрив 
1031 515 283 (49) 183 1020 535 265 (48) 172 

Р45К90 1014 530 260 (47) 177 1001 553 238 (46) 164 

Люцерна посівна, 

10 + тимофіївка 

лучна, 8 

Без 

добрив 
1103 701 234 (44) 124 1098 726 208 (46) 118 

Р45К90 1109 727 215(45) 122 1103 744 201 (43) 115 

Люцерна посівна, 

10 + пирій 

середній, 14 

Без 

добрив 
1113 743 199(43) 128 1144 788 190 (42) 124 

Р45К90 1114 751 188(42) 123 1092 765 172 (41) 114 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

Без 

добрив 
1062 613 

128/168 

(42) 
111 1063 643 

155/120 

(41) 
104 

Р45К90 1073 637 
129/169 

(40) 
98 1057 649 

125/149 

(39) 
95 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

Без 

добрив 
1152 – 

438/418 

(115) 
181 1158 – 

442/420 

(116) 
189 

Р45К90 1176 – 
420/450 

(114) 
192 1187 – 

431/451 

(114) 
191 

N90 1147 – 
440/407 

(115) 
185 1143 – 

433/399 

(135) 
180 

N90 

Р45К90 
1152 – 

438/418 

(115) 
181 1158 – 

442/420 

(116) 
180 

*– в чисельнику наведена кількість пагонів 1-го (стоколос безостий), в  знаменнику – 2-го 

(костриця східна)  злакового компонента,  в  дужках  – сумарна частка несіяних   злаків. 
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У сумісних посівах  найгірше люцерна посівна зберігалась з найменшою 

щільністю її пагонів  (515-671 %) у травостоях, які сформовано на основі 

суміші люцерни посівної з грястицею збірною або з пажитницею  

багаторічною, а найкраще з найбільшою кількістю пагонів бобового 

компонента  (701-788 пагонів на 1 м2)  – з  пирієм середнім або з тимофіївкою 

лучною. 

  Внесення вапна (Calciprill) у дозі 1,5 т/га у передпосівну культивацію як 

і щорічно Р45К90 переважно  збільшувало кількість пагонів  люцерни посівної як 

в одновидовому посіві, так і  в люцерно-злакових агроценозах, а саме на 6-43 

пагонів на 1 м2.   

Кількість  пагонів  різнотравʼя  в люцерновому, люцерно-злакових і 

злаковому  агроценозах в середньому за  2019-2021      рр. коливалась у межах 

95-172 шт./ м2.  Найбільшою їх кількість  була на сіяному злаковому травостої, 

а найменшою –  на одновидовому посіві люцерни посівної.  

Сумарна кількість пагонів сіяних  злакових компонентів в люцерно-

злакових травостоях коливалась   у межах 172-305  шт./ м2. Поміж злакових 

компонентів в бінарних люцерно-злакових агроценозах найбільше, переважно   

було  пагонів пажитниці багаторічної або костриці східної, а найменше – 

переважно пагонів    тимофіївки лучної і пирію середнього.  Частка інших 

злакових компонентів у цих агроценозах займала проміжне положення.  

У люцерно-злаковій  сумішці, де злакова частина представлена двома 

злаковими компонентами сумарна кількість пагонів   злаків була в межах  274-

298 шт./ м2,  у тому числі пагонів  стоколосу безостого було 125-155 шт./ м2, а 

костриці східної – 120-169 шт./м2, тобто кількість пагонів кожного з цих 

компонентів  була приблизно однаковою.   

В агроценозі, який сформовано на основі злакової  суміші, де злакова 

частина представлена однаковими, як і в люцерно-злаковій сумішці,  двома 

компонентами, сумарна кількість пагонів  злаків становила 847-882 шт/ м2. Слід 

відмітити, що кількість пагонів   стоколосу безостого  більшою була на фоні 
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внесення  азоту (варіанти  N90 і N90Р45К90), а костриці східної – без його 

внесення (варіанти без добрив і Р45К90).   

Значною (в межах 13-135 шт./м2) була й кількість пагонів несіяних злаків, 

кількість яких найбільшою була на злаковому травостої, а найменшою – на 

люцерновому.  

Змінювалась щільність досліджуваних  травостоїв і за роками їх 

користування (рис. 3.1, дод. Б). Слід відмітити, що уже в  рік  сівби формуються 

повноцінні  люцерно-злакові травостої, за участі у вихідних травосумішах 

люцерни посівної та  одного з семи видів злакових трав або двох видів у  парній 

суміші з стоколосу безостого та  костриці східної, на фоні без вапнування   з  

кількістю пагонів   люцерни посівної від  421  до 705 шт./ м2.   

Найгірше люцерна посівна зберігалась з найменшою кількістю її пагонів  

у травостої, який сформовано на основі суміші люцерни посівної з пажитницею  

багаторічною. Навпаки, кількість пагонів пажитниці багаторічної, яка 

відрізнялась найбільш інтенсивним ростом, поміж інших злакових трав, у рік 

сівби, була найбільшою (240-282 шт./м2).     Внесення вапна (Calciprill) у дозі 

1,5 т/га у передпосівну культивацію збільшувало кількість пагонів люцерни 

посівної на  22-40 шт./м2.  У 2019 р. значну (найбільшу у порівнянні з 2020 і 

2021 рр.) частку в травостоях займало різнотравʼя, кількість пагонів  якого в 

люцерновому травостої коливалась у межах 140-145 шт./ м2 , в люцерно-

злакових за участі різних видів злакових трав – у межах 306-380 шт./ м2, і в  

злаковому, який сформовано на основі суміші злаків із стоколосу безостого та 

костриці східної – в межах 415-435 шт./ м2. Отже, найбільшою  кількість 

різнотрав’я була у злаковому травостої,   через, на відміну від люцерни 

посівної, слабке відростання  і слабку конкурентну здатність більшості видів 

злакових трав. 

Найбільшою у цьому році  була й кількість пагонів   несіяних 

(дикорослих)  злаків, яка коливалась у межах 40-218 шт/м2.  Як і за  сумарною 

кількістю пагонів рослин із групи різнотравʼя, кількість пагонів несіяних злаків  
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Продоження рисунку 3.1 

 

Рис. 3.1.  Щільність люцернового,  люцерно-злакових і злакового 

травостоїв на різних фонах удобрення і вапнування за роками життя і 

користування, пагонів/м2 (2019-2021 рр.) 

Умовні позначення:  1, 2,  3 –  роки користування травостоями ,  відповідно – 1-

й  (2019 р.), 2-й (2020 р),   3-й  (2021 р).  1-й злаковий компонент травостоїв  на 

рисунках розміщено   нижче  2-го компонента. 
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найбільшою була, незалежно від фону добрив,  на злаковому  травостої через 

повільне відростання у рік сівби  злакових трав, а найменшою  – на одно 

видовому люцерновому травостої. 

У 2019 р., порівняно з наступними роками,  найбільшою була й загальна 

кількість пагонів.   У наступні роки життя і користування травостоїв, зокрема у 

2020 і 2021 рр.,  як загальна кількість пагонів, так і в розрізі за основними 

видами та ботанічними групами рослин  мало відрізнялись поміж собою  і 

закономірності  були приблизно однаковими з  середньо багаторічними 

показниками, аналіз яких викладено вище. Проте слід відмітити, що  кількість 

пагонів люцерни посівної на третьому році життя і користування тобто (2021 

р.) порівняно з 2020 р. у сумісних посівах  у більшості випадків  із  потужними 

середньостиглими  злаками, зокрема агресивною у перший рік життя 

пажитницею багаторічною та   такими як стоколос безостий і костриця східна і 

особливо агресивною ранньостиглою грястицею збірною, зменшилась на 80-

103 шт/м2. Одночасно кількість пагонів  зазначених видів злакових трав за цей 

період збільшилась на 75-113 шт/м2, окрім пагонів пажитниці багаторічної, яка 

характеризується невеликим довголіттям через стресові погодні умови,   

кількість пагонів  якої за цей період  зменшилась на 78-140 шт./м2.  Поряд з цим 

слід відмітити, що в люцерно-пажитницевому травостої  одночасно із 

зменшенням кількості  пагонів як бобового так і злакового компонентів 

збільшилась кількість пагонів несіяних злаків до 51-55 шт./м2,  а в найбільшій 

мірі (на 83-86 шт./м2)  пагонів рослин із ботанічної групи  різнотравʼя. 

 При сівбі з мало довговічною кострицею лучною та пізньостиглою   

тимофіївкою лучною  кількість пагонів люцерни посівної залишалась на 

однаковому рівні, а в суміші з пізньостиглим мало агресивним   пирієм 

середнім навіть збільшувалась  на 60-78 шт./м2.  Одночасно, кількість пагонів 

зазначених злаків за цей період і, в найбільшій мірі  пирію середнього 

зменшилась.  

Про готовність чи оптимальний агротехнічний термін пасовищного чи 

сінокісного використання  кормового травостою свідчить лінійний  ріст рослин, 
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зокрема їх висота. Від висоти, як і від щільності залежить якість спасування 

травостою худобою. При високих травостоях  трава на пасовищі погано 

поїдається худобою. Велике значення висота має й при виборі засобів 

механізованого її скошування й підбирання та технології заготівлі кормів в 

цілому. Вона є визначальним критерієм для  визначення строку скошування чи 

спасування. Висота  травостоїв залежить, в першу чергу від режиму 

використання, типу травостою та агроекологічних умов вирощування, а саме 

від удобрення та рівня зволоження. В умовах високого агрофону, відповідно 

рослини вищі. Включення багаторічних бобових трав, як джерела 

симбіотичного азоту, до травосумішей  підвищує лінійний ріст злакових 

компонентів. Поряд з цим внесення азотних добрив суттєво підвищує лінійний 

ріст злаків і мало впливає на цей показник у багаторічних бобових трав [40, 41, 

220, 221].  

За нашими даними (табл. 3.2),  залежно від типу травостою та варіантів 

удобрення, висота сіяних видів в одновидовому  посіві люцерни посівної та  

злаків в люцерно-злакових і злаковій травосумішах  у середньому за 2019-2021 

рр. на різних фонах удобрення  у першому укосі  була  в межах  71-136 см.  

Як в бобово-злакових, так і злаковому агроценозах  на 32-41  см, так і 

травосумішах найвищими були рослини стоколосу безостого ніж  інших 

досліджуваних видів трав, а найнижчими  –  пажитниці багаторічної та пирію 

середнього. Лише на 2-3 см  від зазначених видів   вищими були рослини  

костриці лучної.  

Лінійний ріст люцерни посівної в одно видовому та змішаних посівах із 

злаками  коливався у межах 82-90 см. Як роздільне  внесення   Р45К90, так і 

вапнування сприяли збільшенню  висоти люцерни на 2-4 см, а поєднане 

застосування добрив і вапна – на 5-7 см. 

На лінійний ріст злакових трав  у першому укосі  позитивно впливала й 

присутність у бобово-злакових травостоях бобових трав, зокрема люцерни 

посівної як джерела симбіотичного азоту. Порівняно з сіяним злаковим 

травостоєм із стоколосу безостого та  костриці східної  на люцерно- 
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Таблиця 3.2 

Лінійний ріст  компонентів сіяних  люцерно-злакових травостоїв залежно 

від   удобрення  та вапнування,  см (середнє за 2019-2021 рр.) 

 

злаковому травостої  у складі (люцерна посівна + стоколос безостий  + 

костриця східна)  висота костриці східної  на різних фонах добрив була вищою 

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Удобрення 

Без вапнування Вапнування 
Серед- 

нє люцерна 

посівна  
злаки  

люцерна 

посівна  
злаки  

Люцерна посівна, 18 
Без добрив 82±4 – 85±5 – 

86 
Р45К90 86±4 – 89±5 – 

Люцерна посівна, 10 + 

грястиця збірна, 10 

Без добрив 83±4 75±4 86±5 77±4 
82 

Р45К90 87±4 77±4 90±5 79±4 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15  

Без добрив 83±4 112±6 86±5 114±6 
100 

Р45К90 85±4 114±6 88±5 116±6 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

Без добрив 82±4 73±4 85±5 76±4 
81 

Р45К90 86±4 76±4 89±5 78±4 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

Без добрив 83±4 80±4 86±5 83±4 
84 

Р45К90 87±4 82±4 90±5 84±4 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 14 

Без добрив 83±4 71±4 86±5 73±4 
79 

Р45К90 85±4 74±4 88±5 75±4 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 

Без добрив 83±4 73±4 86±5 75±4 
81 

Р45К90 87±4 76±4 90±5 78±4 

Люцерна посівна, 10 + 

пирій середній, 14 

Без добрив 83±4 71±4 86±5 73±4 
80 

Р45К90 85±4 74±4 89±5 76±4 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

Без добрив 83±4 112±6/81±4 87±5 112±6/82±4 
94 

Р45К90 85±4 114±6/83±4 88±5 114±6/85±4 

Стоколос безостий, 15 + 

костриця східна, 14 

Без добрив – 98±5/65±3 – 100±5/67±3 
83 

Р45К90 – 100±5/66±4 – 103±5/68±3 

N90 – 130±7/89±5 – 133±7/90±5 
112 

N90Р45К90 – 133±7/92±5 – 136±7/94±5 

 Примітка – у чисельнику наведена  висота 1-го (стоколос безостий), у  знаменнику – 2-го  

злакового компонента (костриця східна). У бінарних люцерно-злакових сумішах     злаковий 

компонент відповідає схемі досліду.  
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на 15-18 см, а стоколосу безостого – на 11-14 см., що підтверджує результати 

досліджень інших авторів з вивчення впливу симбіотичного азоту бобових трав 

на  злакові компоненти бобово-злакових травосумішей. 

Найбільше на лінійний ріст злакових трав у першому укосі позитивно 

впливали азотні добрива. Зокрема, внесення під перший укіс N30 незалежно від 

фону внесення добрив   (без добрив чи на фоні Р45К90) та вапнування (без 

вапнування чи внесення вапна у дозі 1,5 т/га в передпосівну культивацію), 

збільшувало лінійний ріст стоколосу безостого на 32-33 см, а костриці східної – 

на 24-26 см. 

З метою оптимізації строків скошування за сінокісно-пасовищного 

використання важливо знати особливості лінійного росту рослин  як  в 

одновидових так і  сумісних їх  посівах за фазами вегетації при формуванні 

урожаю кормової біомаси. Аналіз наших  досліджень з визначення  показників 

лінійного росту на прикладі  люцерни посівної і компонентів люцерно-злакової 

та злакової сумішей  у першому укосі, які   наведено  в таблиці 3.3, показав, що 

на всіх травостоях суттєве збільшення  висоти відбувалось до масового цвітіння 

досліджуваних трав, після чого спостерігалося несуттєве зростання  (лише на 1-

3 см за 10 днів), що наглядно видно на агроценозах, які сформовано за участі  

злакових трав (стоколосу безостого і костриці східної). У злаковому агроценозі 

за період від кінця кущіння до  початку плодоношення (за 50 днів) в середньому 

за 2019-2021 рр.  у стоколоса безостого висота збільшилась від 13 до 115 см або 

на 102 см, а  в  костриці східної –  від 10 до 82 см або 72 см, а в люцерно 

злаковому відповідно від 14 до 133 см або на 119 см і від 11 до 92 см або на 81 

см. Отже,  у люцерно-злаковому агроценозі  порівняно із злаковим  в усі фази 

вегетації  зазначені злакові трави були   вищими, зокрема стоколос безостий –  

на  1-18 см, а костриця східна – на 1-10 см. Завдяки дії симбіотичного азоту  за 

ввесь період спостережень  середньодобовий приріст  стоколосу  безостого в 

люцерно-злаковому агроценозі порівняно із злаковим був на 3 см більшим, а 

костриці східної на 1 см.  
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Таблиця 3.3 

Динаміка лінійного росту  люцернового та компонентів  люцерно-

злакового і злакового травостоїв за фазами вегетації при формуванні 

першого укосу, см   (середнє за 2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Дата 

обліку 

Люцерна 

посівна 

Стоколос 

безостий   

Костриця 

східна 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 10/1,0 – – 

Початок гілкування 10.05 28/1,8 – – 

Гілкування  20.05 51/2,3 – – 

Початок бутонізації 30.05 72/2,1 – – 

Кінець бутонізації 09.06 82/1,0 – – 

Цвітіння 19.06 
87/0,5 

(1,5)* 
– – 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 

(Кінець кущіння) 
01.05 11/1,1 14/1,4 11/1,1 

Початок гілкування 

(Трубкування) 
10.05 29/1,8 44/3,0 31/2,0 

Гілкування  

(Початок  колосіння) 
20.05 53/2,4 77/3,3 61/3,0 

Початок бутонізації 

(Кінець колосіння) 
30.05 73/2,0 106/2,9 84/2,3 

Кінець бутонізації 

(Цвітіння) 
09.06 83/1,0 130/2,4 91/0,7 

Цвітіння (Початок  

плодоношення) 
19.06 

88/0,6 

(1,5)* 

133/0,3 

(2,2)* 

92/0,1   

(1,5)*   

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 – 13/1,3 10/1,0 

Трубкування 10.05 – 40/2,7 28/1,8 

Початок  колосіння 20.05 – 70/3,0 55/2,7 

Кінець колосіння 30.05 – 95/2,5 75/2,0 

Цвітіння  09.06 – 113/1,8 81/0,6 

Початок  

плодоношення 
19.06 – 

115/0,2 

(1,9)* 

82/0,1   

(1,4)* 

НІР05, см за факторами: 

Травостій  3 4 3 

Фаза вегетації  4 5 4 
Примітка 1.   У знаменнику наведено добовий приріст лінійного росту по періодах вегетації, см, 

а в дужках із зірочкою – за весь період спостережень.  

Примітка 2.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 

Примітка 3. У дужках наведено  фазу вегетації злакових компонентів люцерно-злакової 

суміші. 
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Ліній ріст люцерни посівної за цей період як в одновидовому посіві, так і 

люцерно-злаковій суміші  збільшився від 10-11 до 87-88 см або на 77 см  і від  

агроценозу суттєво не залежав. 

Найінтенсивніший лінійний ріст злакових трав  як в злаковому, так і 

люцерно-злаковому агроценозах в середньому за три  роки досліджень  

спостерігався у період від кінця  кущіння до кінця колосіння  (від 1 до 30 

травня)  з середньодобовим приростом 1,8-3,3 см. Помітно більшими показники 

середньодобового приросту у цей період (на 0,3-1,0 см) були у стоколоса 

безостого ніж у костриці східної.  Тим часом у люцерни  посівної збільшення 

висоти було більш-менш вирівняним і розтягнутим протягом всього  періоду 

спостережень, хоч і були  періоди  від початку відростання до   

пагоноутворення  і від кінця  бутонізації до цвітіння, коли  середньодобовий 

приріст висоти був найменшим і становив 0,5-1,1 см.  Проте  ці показники 

збільшення лінійного росту за період від 9 до 19 червня   були на  0,2-0,5 см 

більшими ніж у компонентів злакового травостою, у яких дещо коротший 

період вегетації. 

У люцерни посівної за  період від пагоноутворення до кінця бутонізації, 

тобто за період, який на 10 днів був довшим ніж у злаковому травостої,   

добовий приріст висоти коливався у межах 1,0-2,4 см, тобто був меншим і з 

значно меншими відхиленнями ніж  у компонентів злакового травостою.  

 

3.2.  Ботанічний склад  та динаміка  частки листя  і  листкової  

поверхні  при  формуванні   різнотипних   лучних агрофітоценозів  

 

Важливим фактором формування урожайності та кормової цінності 

травостоїв є його ботанічний склад, який в свою чергу, зумовлюється 

метеорологічними та ґрунтовими умовами, віком травостою, режимами 

використання та удобренням. 

За збільшення частки бобового компонента в травостоях зростає їхня 

продуктивність за рахунок біологічної фіксації азоту [55, 156]. Злакові 
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компоненти за умов сумісного вирощування з бобовими містять більше 

протеїну, ніж у одновидових посівах [4]. 

Основою створення високопродуктивних багаторічних  сіяних травостоїв 

є добір компонентів до травосумішок відповідно до біологічних особливостей 

видів, екологічних умов і технологій вирощування [191, 193]. 

Важливу роль у формуванні ботанічного складу травостоїв відіграють 

мінеральні добрива. За їх внесення, поряд із збільшенням врожайності 

спостерігається конкуренція між окремими видами рослин за елементи 

мінерального живлення, що призводить до збіднення видового складу 

рослинних угруповань. Азотні добрива, збільшуючи частку злакових в ценозі, 

знижують вміст в ньому бобового компонента [286]. 

Бобові трави, завдяки біологічній фіксації азоту бульбочковими 

бактеріями, які розташовані на кореневій системі, потребують внесення лише 

фосфорних  калійних добрив, що позитивно впливає на  їх ріст і розвиток та 

збереження у травостоях [28]. 

На ботанічний склад травостоїв також впливає і режим їх використання. 

Скошування надземної маси з одного боку порушує нормальний ритм сезонної 

вегетації, що завершується утворенням насіння, а з іншого – дає можливість 

повніше використати сонячну енергію та поживні речовини, що є важливим 

фактором формування ценозу та його продуктивності. Важливу роль у 

формуванні травостоїв має знання динаміки ботанічного складу як за укосами, 

так і за роками користування залежно від основних технологічних факторів, а 

саме типу вихідного травостою, системи удобрення та режиму використання. 

Знання особливостей трансформаційних процесів у ценозах залежно від 

елементів технологій вирощування та використання дає можливість 

прогнозувати зміни й управляти процесом  формування продуктивності та 

якості корму [108]. 

Слід відмітити, що  закономірності змін видового складу, які притаманні 

природним фітоценозам характерні й для сіяних лучних травостоїв. Вони 

зводяться до наступного. В кінцевому підсумку, в одних і тих же екологічних 
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умовах  через певний проміжок часу за роками користування незалежно від 

вихідного складу   сіяного травостою йде процес стабілізації лучних ценозів з 

домінуванням у їхньому складі видів найбільш пристосованих  до даних умов 

місцезростання.  Але цей процес стабілізації  за тривалістю  йде по різному, 

залежно від пристосованості до даних екологічних умов та  тривалості  життя  

вихідних компонентів  травостоїв, а  також наявності насіння дикорослої флори 

видів  у ґрунті  [132]. 

По різному вчені пояснюють зміни, які відбуваються в лучних 

фітоценозах. Ценотична активність видів залежить від вмісту в них хлорофілу.  

Є відомості, що  збільшення рівня  накопичення  у певних видів рослин вмісту 

хлорофілу позитивно впливає на ценотичні параметри компонентів рослинного 

угрупування. Зростання накопичення хлорофілу під впливом азотних добрив у 

різних видів  неоднакова.  Відмінності у кількості хлорофілу під впливом NPK 

можуть бути однією із причин зниження або підвищення конкурентних 

властивостей  окремих видів трав під впливом добрив  [162]. За довготривалого 

використання травостоїв навіть невисокі (N60) і середні (N110-153) дози азотних 

добрив витісняють бобові і змінюють співвідношення між злаковими видами 

трав. На таких травостоях з включенням грястиці збірної, частка її з року в рік 

збільшується. Швидшими темпами це відбувається при удобренні підвищеними 

дозами азоту  [10]. 

Аналіз результатів наших досліджень ботанічного складу сіяних 

люцерно-злакових травостоїв за участі в вихідних травосумішах одного з семи 

видів злакових трав або парної їх суміші за участі  стоколосу безостого та  

костриці східної (табл. 3.4) показав, що в   середньому за 2019-2021 рр.  

формуються травостої з часткою люцерни посівної на фоні без вапнування   від 

55 до 71 %, а одновидовому  посіві люцерни – з часткою її  86-88 %.  

У сумісних посівах  найгірше люцерна посівна зберігалась з найменшою 

її часткою (55-61 %) у травостоях, які сформовано на основі суміші люцерни 

посівної з грястицею збірною або з пажитницею  багаторічною, а найкраще з 

найбільшою часткою ( 62-74 %)  – з  пирієм середнім.   
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Таблиця 3.4  

Ботанічний склад сіяних  люцерно-злакових травостоїв залежно від   

удобрення  та вапнування,  % (середнє за 2019-2021 рр.) 

Травостій (види трав і норма 

висіву насіння, кг/га) 
Удобрення 

Без вапнування Вапнування 

люцерна 

посівна  
злаки  

різно-    

травʼя 

люцерна 

посівна  
злаки  

різно-    

травʼя 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Люцерна посівна, 18 
Без добрив 86 2 12 87 2 11 

Р45К90 88 2 10 89 2 9 

Люцерна посівна, 10 + грястиця 

збірна, 10 

Без добрив 55 30 15 59 27 14 

Р45К90 57 28 15 61 26 13 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 15  

Без добрив 62 23 15 66 21 13 

Р45К90 64 21 15 67 20 13 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

Без добрив 59 24 17 62 20 18 

Р45К90 63 21 16 71 18 11 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

Без добрив 60 25 15 67 19 14 

Р45К90 63 23 14 64 23 13 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця багаторічна, 14 

Без добрив 56 26 18 56 25 19 

Р45К90 57 25 18 56 25 17 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 

Без добрив 63 20 17 67 16 17 

Р45К90 55 18 17 69 15 16 

Люцерна посівна, 10 + пирій 

середній, 14 

Без добрив 67 18 13 62 16 12 

Р45К90 71 17 12 74 15 11 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 8 + костриця східна, 6 

Без добрив 60 
12/17 

(29)* 
11 63 

12/15

(27)* 
10 

Р45К90 61 
13/16 

(29)* 
10 65 

11/15

(26)* 
9 

Стоколос безостий, 15 + 

костриця східна, 14 

Без добрив – 
30/45 

(75)* 
25 – 

30/46 

(76)* 
24 

Р45К90 – 
34/47 

(81)* 
19 – 

34/48 

(82)* 
18 

N90 – 
45/38 

(83)* 
17 – 

43/40 

(83)* 
17 

N90Р45К90 – 
44/38 

(82)* 
18 – 

45/39 

(84)* 
16 

*– в чисельнику наведена частка 1-го (стоколос безостий), в  знаменнику – 2-го  злакового 

компонента (костриця східна),  в  дужках  – сумарна частка 1-го і 2-го  злакових компонентів. 
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Внесення вапна (Calciprill) у дозі 1,5 т/га у передпосівну культивацію як і 

щорічно Р45К90 збільшувало вміст люцерни посівної в люцерно-злакових 

агроценозах –  на 3-4 %.   

Частка  різнотравʼя  в люцерновому, люцерно-злакових і злаковому  

агроценозах в середньому за  2019-2021      рр. коливалась у межах 9-24 %.  

Найбільшою вона була на сіяному злаковому травостої  у варіантах без 

внесення мінерального азоту, а найменшою –  на одновидовому посіві люцерни 

посівної.  

Частка сіяних  злакових компонентів в усіх досліджуваних травостоях 

коливалась   у межах 15-30 %. Поміж злакових компонентів в бінарних 

люцерно-злакових агроценозах найбільшою була частка пажитниці 

багаторічної і грястиці збірної, яка на різних варіантах удобрення і вапнування 

коливалась у межах 25-30 %, а найменшою (15-20 %) – в агроценозах за участі  

тимофіївки лучної і пирію середнього.  Частка інших злакових компонентів у 

цих агроценозах займала проміжне положення.  

У люцерно-злаковій  сумішці, де злакова частина представлена двома 

злаковими компонентами сумарна кількість злаків становила 26-29 %,  у тому 

числі стоколосу безостого було 11-13 %, а костриці східної – 15-17 %. 

В агроценозі, який сформовано на основі злакової  суміші, де злакова 

частина представлена однаковими, як і в люцерно-злаковій сумішці,  двома 

компонентами, сумарна кількість злаків становила 75-84 %,  у тому числі 

стоколосу безостого було 30-45 %, а костриці східної – 38-48 %.  Частка  

стоколосу безостого  більшою була на фоні внесення  азоту (варіанти  N90 і 

N90Р45К90), а костриці східної – без його внесення (варіанти без добрив і Р45К90).   

Змінювався ботанічний склад досліджуваних  травостоїв і за роками їх 

користування (рис. 3.2, дод. В). Слід відмітити, що уже в  рік  ранньовесняної 

безпокривної сівби (2019 р.) формуються сіяні  люцерно-злакові травостої, за 

участі у вихідних травосумішах люцерни посівної та  одного з семи видів 

злакових трав або двох видів у  парній суміші з стоколосу безостого та  

костриці східної, на фоні без вапнування   з часткою люцерни посівної від 43 до  
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52 %, а одновидовий посів люцерни – з часткою 70-71 %.  

 

 

Рис. 3.2.  Ботанічний склад сіяних люцернового,  люцерно-злакових і 

злакового травостоїв на різних фонах удобрення за роками користування, 

% (2019-2021 рр.) 

Умовні позначення:  1, 2,  3 –  роки користування травостоями ,  відповідно – 1-й  (2019 

р.), 2-й (2020 р),   3-й  (2021 р).  1-й злаковий компонент травостоїв  на рисунках розміщено   

нижче  2-го компонента 

          Люцерна посівна                Злаки              Різнотрав’я             Костриця східна             Стоколос 

безостий 
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Продовження рисунка 3.2 
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Найгірше люцерна посівна зберігалась з найменшою її часткою у 

травостої, який сформовано на основі суміші люцерни посівної з пажитницею  

багаторічною.  Внесення вапна (Calciprill) у дозі 1,5 т/га у передпосівну 

культивацію збільшувало вміст люцерни посівної на 4-6 %.   

У 2019 р. значну частку в урожаї займало рінотравʼя, кількість якого в 

люцерновому травостої в середньому за всі укоси коливалась у межах 20-25 %, 

в люцерно-злакових за участі різних видів злакових трав – у межах 25-40 %, а  

злаковому, який сформовано на основі суміші злаків із стоколосу безостого та 

костриці східної – 41-43 %.  

Слід відмітити, що у першому укосі різнотравʼя домінувало в усіх 

травостоях з часткою 60-70 % і більше. Поміж різнотравʼя найбільшою була 

частка (однорічних і дворічних видів) лободи білої, грициків звичайних, редьки 

дикої. Присутніми були також  морква дика, ромашка непахуча, зірочник 

середній, калачики  маленькі, кукіль звичайний, фіалка польова, роговик 

круглолистий, стенаксис однорічний, а із злакових видів –  плоскуха звичайна.  

Частка сіяних  злакових компонентів  у 2019 р. в люцерно- злакових 

травостоях  коливалась у межах 10-22 %. Найбільшою була частка пажитниці 

багаторічної. У люцерно-злаковій  сумішці, де злакова частина представлена 

двома компонентами сумарна кількість злаків становила 22-26 %,  у тому числі 

стоколосу безостого було 8-10 %, а костриці східної – 14-17 %.   

У злаковій  сумішці, де злакова частина представлена однаковими, як в 

люцерно-злаковій сумішці,  двома компонентами сумарна кількість злаків 

становила 57-59 %,  у тому числі стоколосу безостого було 19-21 %, а костриці 

східної – 37-39 %. 

У 2020 р., тобто на другому році життя і користування,  частка люцерни 

посівної як в одновидовому посіві, так і  в люцерно-злакових сумішах  

порівняно з першим роком збільшилась  на 20-25 %. В люцерно-злакових 

сумішах її часка збільшилась від  63 до 80 %, а одновидовому  посіві  – до 94-96  

%. Найгірше люцерна посівна зберігалась з найменшою її часткою у травостої, 

який сформовано на основі суміші люцерни посівної з пажитницею  
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багаторічною.  Внесення вапна у дозі 1,5 т/га під передпосівну культивацію 

сприяло  збільшенню вмісту люцерни посівної у складі травостоїв на 2-4 %.  

Частка сіяних  злакових компонентів  у 2020 р. в люцерно-злакових травостоях  

коливалась у межах 18-33 %. Найбільшою була частка пажитниці багаторічної, 

а також  в суміші з двома злаками   – сумарно стоколосу безостого та костриці 

східної. У люцерно-злаковій  сумішці, де злакова частина представлена двома 

компонентами сумарна кількість злаків становила 29-32 %,  у тому числі 

стоколосу безостого було 13-15 %, а костриці східної – 15-18 %.  У злаковій  

сумішці, де злакова частина представлена однаковими, як в люцерно-злаковій 

сумішці,  двома компонентами сумарна кількість злаків становила 93-95 %,  у 

тому числі стоколосу безостого та костриці східної було порівно по  40-55%. 

Однак слід відмітити, що їх кількість залежала від азотних добрив.  Частка  

стоколосу безостого, який добре реагує на азотні добрива   більшою була на 

фоні внесення  азоту (варіанти  N90 і N90Р45К90), а костриці східної – без його 

внесення (варіанти без добрив і Р45К90).    

У 2021 р., тобто на третьому році життя і користування,  частка люцерни 

посівної як в одновидовому посіві, так і  в люцерно-злакових сумішах  

порівняно з першим роком збільшилась  на 17-25 %. В люцерно-злакових 

сумішах її часка збільшилась від  55 до 82 %, а одновидовому  посіві  – до 93-95  

%. Найгірше люцерна посівна збереглась з найменшою її часткою у травостої, 

який сформовано на основі суміші люцерни посівної з пажитницею  

багаторічною через високу її ценотичну активність у першому році життя і 

користування, а також з грястицею збірною через високу її  ценотичну  

активність у другому і третьому роках.  Внесення вапна (Calciprill) у дозі 1,5 

т/га під передпосівну культивацію або щорічно Р45К90 збільшувало вміст 

люцерни посівної на 2-4 %.  

 Частка сіяних  злакових компонентів  у 2021 р. в люцерно-злакових 

травостоях  коливалась у межах 16-42 %. Найбільшою була частка грястиці 

збірної (39-42 %), а також  в суміші з двома злаками, сумарно стоколосу 

безостого та костриці східної – в межах  28-29 %. Частка   пажитниці 
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багаторічної у цьому році порівняно з 2020 р. через несприятливі погодні умови 

зменшилась  на 4-7 % і становила 23-25 %.  Її місце  як і місце люцерни 

посівної, частка якої у цьому агроценозі  також зменшилась до 61-64 %, 

зайняли представники групи різнотравʼя, кількість якого збільшилась на 8 % і 

досягла рівня 13-14 %.  У люцерно-злаковій  сумішці, де злакова частина 

представлена двома компонентами сумарна кількість злаків становила 28-29 %,  

у тому числі стоколосу безостого було 13 %, а костриці східної – 15-17 %.  У 

злаковій  сумішці, де злакова частина представлена однаковими, як в люцерно-

злаковій сумішці,  двома компонентами сумарна кількість злаків становила 92-

93 %,  у тому числі стоколосу безостого було 42-58 %, а костриці східної – 35-

53%.  Слід відмітити, що перевага  стоколосу безостого перед кострицею 

східною на азотному фоні була більш вираженою,  ніж за середніми 

показниками за всі роки досліджень.  

На якість травʼяних кормів суттєво впливає частка листя в урожаї біомаси, 

адже в листі більше нагромаджується сирого протеїну і менше сирої клітковини 

ніж у стеблах.  Параметри  цього показника занесені навіть до ДСТУ з метою 

оцінки  придатності біомаси для виготовлення  певного класу різних видів   

травʼяних кормів. Тому дуже важливо знати динаміку частки листя в урожаї 

люцерни посівної, люцерно-злакових і злакових  травостоїв за фазами вегетації 

при формуванні урожаю кормової біомаси за укосами. Аналіз наших  

досліджень (табл. 3.5) з  вивчення динаміки зміни частки листя за фазами 

вегетації при формуванні урожаю у першому укосі показав, що на всіх 

досліджуваних травостоях зменшення частки листя  відбувалось в міру старіння 

травостою від фази пагоноутворення  до цвітіння у люцерни посівної і від кінця 

кущіння до початку  плодоношення домінуючого злакового компонента 

(стоколосу безостого) за період від 01.05 до 19.06. За цей період в середньому за 

2019-2021 рр. частка листя в одновидовому посіві   люцерни посівної та 

люцерно-злаковій суміші    зменшилась від 87-90 %  до 28-31 %,  а в  злаковому 

травостої  –  від 94 до 26 %.  
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Отже, добре помітно, що зменшення частки листя відбувається 

повільнішими темпами в люцерновому і люцерно-злаковому травостої з 

домінуванням бобового виду, ніж у злаковому. За 50 днів у першому випадку 

частка листя зменшилась на 59 %, у другому – на 68 %. 

Таблиця 3.5 

Динаміка частки листя в   люцерновому,  люцерно-злаковому і злаковому 

травостоях за фазами вегетації при формуванні урожаю біомаси у  

першому укосі,  %   (середнє за 2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Дата 

обліку 

Роки 

Середнє 
2019 2020 2021 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 91 86 84 87/– 

Початок гілкування 10.05 78 76 74 76/1,1 

Гілкування  20.05 64 54 52 57/1,9 

Початок бутонізації 30.05 45 39 37 40/1,7 

Кінець бутонізації 09.06 36 30 29 32/0,8 

Цвітіння 19.06 30 28 26 
28/0,4 

(1,2) 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 01.05 93 90 88 90/– 

Початок гілкування 10.05 85 81 79 82/0,8 

Гілкування  20.05 64 67 65 65/1,7 

Початок бутонізації 30.05 46 49 47 47/1,9 

Кінець бутонізації 09.06 38 39 37 38/0,9 

Цвітіння  19.06 31 31 31 
31/0,7 

(1,2) 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 95 94 92 94/– 

Трубкування 10.05 80 78 76 78/1,6 

Початок  колосіння 20.05 52 50 48 50/2,8 

Кінець колосіння 30.05 37 35 33 35/1,5 

Цвітіння  09.06 31 29 27 29/0,6 

Початок  

плодоношення 
19.06 28 26 24 

26/0,5 

(1,4) 

НІР05, см за факторами: 

Травостій  3 4 3 3 

Фаза вегетації  4 4 4 4 
Примітка 1.   У знаменнику наведено добове зменшення  частки листя за 10 днів,  а в дужках – 

за ввесь період (50 днів). 

Примітка 2.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 
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Середньодобове зменшення частки листя в міру  старіння травостою за 

зазначений вище період, в люцерновому і люцерно-злаковому травостої 

коливалось у межах 0,4-1,9 %/добу (в  середньому 1,2 %/добу), тим часом як у 

злаковому травостої   – у межах 0,5-2,8 % %/добу (в  середньому 1,4 %/добу).   

Слід відмітити, що  найбільш  інтенсивними темпами зменшення частки 

листя  всіх травостоїв відбувалось у період найінтенсивнішого їх  росту. 

Найбільш інтенсивними темпами зменшення частки листя  в урожаї біомаси 

злакового травостою в середньому за роки досліджень  відбувалось у період від 

фази кінця кущіння до кінця колосіння  (від 1 до 30 червня)  з середньодобовим 

зменшенням  у проміжку в  10 днів 1,6-2,8 %/добу. У люцерни посівної та 

люцерно-злакового травостою з домінуванням бобового компоненту період 

найінтенсивнішого зменшення частки листя  в урожаї був  більш тривалим, а 

саме  від  фази  пагоноутворення до кінця фази бутонізації  з параметрами 0,8-

1,9 %/добу. Отже, при формування урожаю у першому укосі швидшими 

темпами середньодобове зменшення частки листя в урожаї   відбувається  в 

злаковому  травостої  ніж в травостої з домінуванням люцерни посівної. 

Закономірності щодо зменшення частки листя в урожаї при проходженні 

фаз вегетації, тобто в міру старіння рослин у першому укосі, які спостерігались 

в середньому за роки досліджень були і в кожному році. Слід відмітити, що 

частка листя в урожаї в усі строки на одну і ту ж дату відбирання рослинних  

зразків, на 1-8 % більшою була у першому 2019 р. життя і користування трав, 

ніж у 2020 і 2021 рр. 

Відомо, що продуктивність ценозів тісно пов'язана з індексом листкової 

поверхні, її оптичними й біологічними якостями [2],  яка, поступово 

наростаючи і поступово зменшуючись максимальних значень досягає в фазу 

колосіння домінуючих злаків і бутонізації бобових. 

 За нашими даними  наростання  площі листкової поверхні при 

формуванні  урожаю  кормової  біомаси у  першому укосі (табл. 3.6) у різних 
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досліджуваних нами багаторічних кормових агроценозах   відбувалось 

неоднаково. У злаковому травостої  наростання площі листкової поверхні (в 

середньому за 2019-2021 рр. з параметрами від   від 11,1 до 38,5 тис. м2/га), 

відбувалось  у період від кінця кущіння до початку колосіння.  Далі, починаючи 

з фази кінця колосіння аж до початку плодошення (молочна стиглість)  

відбувалось поступове зменшення площі від 37,8 до 31,0  тис.м2/га.  

Таблиця 3.6 

Динаміка площі листкової поверхні  в   люцерновому,  люцерно-злаковому 

і злаковому травостоях за фазами вегетації при формуванні  кормової  

біомаси у  першому укосі, тис.м2/га   (середнє за 2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Дата 

обліку 

Роки 

Середнє 
2019 2020 2021 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 2,8 8,7 9,1 6,9 

Початок гілкування 10.05 7,6 23,6 24,7 18,6 

Гілкування  20.05 11,8 36,5 38,2 28,8 

Початок бутонізації 30.05 13,7 42,4 44,5 33,5 

Кінець бутонізації 09.06 14,2 44,1 46,3 34,9 

Цвітіння 19.06 13,4 41,4 43,4 32,7 (25,9) 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 01.05 3,8 11,9 12,5 9,4 

Початок гілкування 10.05 11,3 35,1 36,8 27,7 

Гілкування  20.05 14,6 45,4 47,6 35,9 

Початок бутонізації 30.05 16,8 52,2 54,7 41,2 

Кінець бутонізації 09.06 15,9 49,4 51,7 39,0 

Цвітіння  19.06 15,1 46,7 49,0 36,9 (31,7) 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 4,5 14,0 14,7 11,1 

Трубкування 10.05 13,0 40,4 42,4 31,9 

Початок  колосіння 20.05 15,7 48,7 51,1 38,5 

Кінець колосіння 30.05 15,4 47,9 50,2 37,8 

Цвітіння  09.06 14,4 44,5 46,7 35,2 

Початок  

плодоношення 
19.06 12,6 39,2 41,1 31,0 (30,9) 

НІР05, см за факторами: 

Травостій  0,5 2,0 2,1 1,5 

Фаза вегетації  0,6 2,2 2,2  
Примітка 1.  В дужках наведено середній показник площі листкової поверхні за ввесь 

досліджуваний період наростання кормової біомаси. 

Примітка 2.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 
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У люцерни  посівної   період наростання площі  листкової поверхні був 

більш розтягнутим порівняно із злаковим травостоєм. У люцерновому 

травостої  наростання площі листкової поверхні в середньому за 2019-2021 рр.  

з параметрами  від 6,9 до 34,9 тис.м2/га відбувалось у період від 

пагоноутворення аж   до кінця бутонізації. Незначне зменшення площі 

листкової поверхні  відбулось  у період від кінця бутонізації до фази цвітіння 

(до 32,7 тис.м2/га).  

У  люцерно-злаковій суміші з домінуванням люцерни  посівної  

закономірність щодо  наростання площі листкової поверхні в середньому за 

2019-2021 рр.  займала проміжне положення  між люцерною посівною і 

злаковим травостоєм.  Наростання  відбувалось від фази пагоноутворення    до 

початку  бутонізації з показниками від  9,4 до 41,2 тис.м2/га. Незначне 

зменшення площі листкової поверхні (до 36,9 тис.м2/га) відбулось  у період від 

початку бутонізації до цвітіння. Слід відмітити, що на цьому травостої 

параметри площі листкової поверхні були найбільшими з коливаннями за 

десятиденними періодами в межах 9,4-41,2  тис.м2/га ( у середньому 31,7 

тис.м2/га).  Середній показник площі листкової поверхні  в люцерно-злаковому 

травостої на 0,8 тис.м2/га був більшим від  злакового травостою і на 5,8 

тис.м2/га  – від люцернового травостою.  

Закономірності щодо змін площі листкової поверхні при проходженні фаз 

вегетації, тобто в міру старіння рослин, які спостерігались в середньому за роки 

досліджень були і в кожному році. Слід відмітити, що в усі строки на одну і туж 

дату відбирання рослинних  зразків,  на 5,9-37,9 тис.м2/га площа листкової 

поверхні була меншою порівняно із другим і третім роками життя і 

користування травостоїв. 

Висновки по розділу. 

1.  Сіяні травостої  формуються із щільністю 806-1187 пагонів на 1 м2 та 

висотою 71-136.   Найщільнішим є  злаковий травостій ніж люцерно-злакові і 

особливо люцерновий. Найбільшою висотою характеризується стоколос 

безостий та люцерно-злакові і злаковий  травостої за його участі. Симбіотичний 
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азот люцерни посівної в люцерно-злаковому травостої  збільшує висоту злаків  

на 11-20 %,   мінеральний азот у дозі  N30 у сіяному злаковому травостої – на 

25-26 %, а поєднане внесення щорічно Р45К90  та при залуженні 1,5 т/га вапна – 

на 5-8 %. Найбільші  прирости лінійного росту в межах 1,8-3,3 см/добу 

відбуваються  під час гілкування-початок бутонізації люцерни посівної і 

трубкування-колосіння злаків. 

2. У перші три роки життя і  користування  формуються  травостої з 

домінуванням висіяних компонентів з часткою люцерни посівної в 

одновидовому посіві 86-89 %, в люцерно-злакових сумішах – 30-58 %. 

Внесення вапна  або Р45К90, збільшує вміст люцерни посівної в люцерно-

злакових травостоях на 3-5 %, а за поєднаного їх внесення  – на 6-9 %.  

3. У бінарних люцерно-злакових сумішах за роками  життя  найкраще  

люцерна посівна  утримується  при сівбі з пізньостиглими тимофіївкою лучною  

і пирієм середнім, а найгірше – з агресивною ранньостиглою грястицею 

збірною і малорічною але агресивною в перший рік життя  пажитницею 

багаторічною. За період від 1-го до 3-го року  життя в люцерно-злаковому на 

без азотних фонах  і злаковому  травостої  на фоні  внесення N90 поміж двох 

злакових компонентів відбувається зміна співдомінанта – костриці східної на  

стоколос безостий.  

4. В міру  старіння травостою при формуванні урожаю кормової біомаси 

у першому укосі  на  люцерновому і люцерно-злаковому травостоях з 

домінуванням бобового виду зменшення частки листя за 50 днів відбувається 

на 9 %, в середньому  за добу на   0,2 % повільніше, а період  наростання площі 

листкової поверхні – орієнтовно на 10 днів  довший   ніж на  злаковому.  

Результати досліджень автора по розділу викладено у працях [43, 44, 45, 

141,  143, 144, 145, 146]. 
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РОЗДІЛ 4  

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНОВОГО, ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ І 

ЗЛАКОВОГО АГРОФІТОЦЕНОЗІВ  

 

4.1. Загальна продуктивність 

 

Створення на лучних угіддях або на орних землях  сіяних бобово-злакових 

травостоїв дає можливість істотно підвищити продуктивність кормових угідь, 

білковість і енергонасиченість кормів, значно зменшити витрати технічного 

азоту, істотно скоротити витрати енергії, а також зменшити негативний вплив на 

навколишнє середовище азотних добрив, що в сучасних умовах екологічної і 

енергетичної кризи набуває надзвичайно великого значення для 

сільськогосподарського  виробництва. Крім того поява нових сортів та нових 

уявлень про рослинні лучні угруповання, стратегію лучних трав в агроценозах 

тощо, змусило нас провести дослідження по добору кращих бобових і 

злакових компонентів для бобово-злакових травостоїв, які, безперечно є 

актуальними.  

Створення сіяних травостоїв з підвищеним вмістом бобових – один з 

найперспективніших напрямків інтенсифікації луківництва у світі [305]. 

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 [132, 137]. Збільшення 

використання бобових трав у луківництві є найважливішою складовою 

частиною програми по впровадженню енергозберігаючих технологій за 

кордоном, зокрема й за органічного луківництва [291, 322]. 

Дослідженнями, проведеними в різних географічних, кліматичних, 

едафічних умовах з різними видами бобових трав, встановлено,  що включення  

бобових  трав до складу бобово-злакових ценозів без внесення мінерального 

азоту підвищує продуктивність лучних угідь у 1,5-2,5, а по збору протеїну – у 

2-3 рази порівняно із злаковими травостоями на тому ж фоні РК [40, 133, 138, 
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319, 322]. При цьому використання бобових трав у складі бобово-злакових 

травостоїв  заміняє внесення на злаковий травостій 100-300 кг/га  мінерального 

азоту. 

Основним принципом за добору видів і сортів для бобово-злакових 

травосумішок є відповідність їхніх  компонентів комплексу фізичних умов 

середовища (рівню зволоження, кліматичним і ґрунтовим), віолентним 

властивостям ценопопуляцій видів, з яких складається певне лучне угруповання 

(вони повинні характеризуватись приблизно однаковою ценотичною 

активністю), та антропогенним факторам (режиму використання, системі 

удобрення й догляду тощо). Бобові трави  повинні добре утримуватись і 

характеризуватись високою продуктивністю в змішаних посівах, а злакові - 

сприяючи формуванню щільної дернини і збалансованості корму, не впливати 

пригнічуючи бобові трави [25, 132, 154,  194, 212]. 

У Лісостепу і Поліссі України до найважливіших багаторічних бобових 

трав, які використовуються на луках з достатнім зволоженням або при зрошенні 

відносяться: конюшина лучна, повзуча і гібридна; на карбонатних і добре 

окультурених ґрунтах – люцерна посівна та жовтогібридна; на малородючих 

ґрунтах під заново освоювані сінокоси – лядвенець рогатий, а в південному 

Лісостепу – й еспарцет піщаний [23, 25, 118,  120, 133, 135, 256, 332]. 

Конюшина лучна, повзуча й гібридна за сінокісного використання утримуються 

в складі бобово-злакових травостоїв протягом двох-трьох років. Більшим 

продуктивним довголіттям (чотири-п'ять років) у їх складі характеризуються 

люцерна посівна і лядвенець рогатий, а на пасовищах, за сприятливих умов 

зволоження  і мінерального  живлення, конюшина повзуча [25, 125].  

У США, Канаді та деяких інших країнах при створенні довгорічних бобово-

злакових травостоїв на маргінальних землях значну увагу приділяють лядвенцю 

рогатому, де використовується близько 25 його сортів пасовищних і сінокісних 

призначення [292].  

Поряд з факторами, які забезпечують високе продуктивне довголіття 

бобових у складі бобово-злакових ценозів, у передовій практиці луківництва 
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значна увага приділяється добору супутніх видів і сортів злаків. Селекція 

направлена на створення сортів злаків з меншою активністю в засвоєнні азоту, 

що знижує їх конкурентну активність при вирощуванні в одному рослинному 

угрупованні з бобовими [299]. Значна увага приділяється добору оптимальних 

співвідношень між бобовими й злаковими високо конкурентними компонентами 

[303]. Для підвищення продуктивного довголіття бобових рекомендується 

норму висіву їх у складі  бобово-злакових травостоїв збільшувати, а злаків, 

навпаки, зменшувати. 

Аналіз показників продуктивності люцернового, люцерно-злакових з 

різними злаковими компонентами і злакового кормових  агрофітоценозів  у 

середньому за 2019-2021 рр. показав, що  найвпливовішим фактором за 

виходом з 1 га сухої маси виявився фактор травостій з дольовою часткою 59 %, 

а найменш впливовим – фактор вапнування з дольовою часткою 16 % (табл. 

4.1). Частка фактора удобрення становила 24 %. 

За різних варіантів удобрення та вапнування у середньому за  роки 

досліджень продуктивність люцерни посівної та її сумішей із злаками 

коливалась у межах  7,92-10,41 т/га сухої маси. Найпродуктивнішими були  

агрофітоценози, які сформовані на основі одновидового посіву люцерни 

посівної та її бінарних  сумішей з  пізньостиглими  тимофіївкою лучною або 

пирієм середнім,  а також середньостиглими  стоколосом безостим або   

кострицею східною, або суміші  з сумішшю останніх двох видів, а    найменш 

продуктивними – агрофітоценози, які сформовані на основі додавання до 

люцерни посівної  грястиці збірної і особливо, пажитниці багаторічної.  

Виявлено високу ефективність включення до бобово-злакових 

травосумішей люцерни посівної як джерела симбіотичного азоту, коли 

продуктивність за виходом з  1 га сухої маси у  порівнянні із злаковим  

травостоєм на фонах без внесення азоту (варіанти без добрив і Р45К90) 

незалежно від вапнування у середньому за 2019-2021 рр.  підвищилась  в 2,4-3,1 

рази.  
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Таблиця 4.1   

Продуктивність  люцерно-злакових травостоїв залежно від   

удобрення  та вапнування, т/га сухої маси  (2019-2021 рр.) 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Удобрення 

Без вапнування Вапнування 

роки  се-

реднє 

Роки се-

реднє 2019  2020 2021 2019 2020  2021 

Люцерна посівна, 

18 

Без добрив 3,60 11,23 12,25 9,03 4,02 12,21 13,32 9,85 

Р45К90 3,70 11,82 13,10 9,54 4,13 12,85 14,25 10,41 

Люцерна посівна, 

10 + грястиця 

збірна, 10 

Без добрив 3,55 9,73 10,47 7,92 3,95 10,58 11,26 8,60 

Р45К90 3,63 10,80 11,02 8,48 4,03 11,25 11,85 9,04 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15  

Без добрив 3,62 10,92 11,75 8,76 3,93 11,87 12,63 9,48 

Р45К90 3,72 11,49 12,46 9,22 4,05 12,63 13,29 9,99 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

лучна, 12 

Без добрив 3,80 9,92 10,72 8,15 4,11 10,78 11,53 8,81 

Р45К90 3,90 10,33 11,29 8,51 4,20 11,35 12,14 9,23 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

східна, 14 

Без добрив 3,78 10,76 11,39 8,64 4,09 11,70 12,25 9,35 

Р45К90 3,83 11,33 12,12 9,09 4,22 12,45 13,03 9,90 

Люцерна посівна, 

10 + пажитниця 

багаторічна, 14 

Без добрив 4,10 10,03 9,69 7,94 4,47 10,45 10,42 8,45 

Р45К90 4,20 10,56 10,30 8,35 4,58 11,00 11,08 8,89 

Люцерна посівна, 

10 + тимофіївка 

лучна, 8 

Без добрив 3,71 10,81 12,15 8,89 4,11 11,75 13,21 9,69 

Р45К90 3,77 11,50 13,02 9,43 4,17 12,50 14,15 10,27 

Люцерна посівна, 

10 + пирій 

середній, 14 

Без добрив 3,69 10,98 12,18 8,95 4,09 11,94 13,24 9,76 

Р45К90 3,76 11,68 13,04 9,49 4,16 12,70 14,17 10,34 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця лучна, 6 

Без добрив 3,65 11,06 12,18 9,30 3,99 12,02 13,10 9,70 

Р45К90 3,74 11,51 12,96 9,40 4,14 12,65 13,94 10,24 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця лучна, 14 

Без добрив 2,49 3,11 4,13 3,24 2,57 3,14 4,21 3,31 

Р45К90 2,58 3,32 4,30 3,40 2,65 3,27 4,39 3,44 

N90 3,57 5,41 6,96 5,31 3,65 5,54 7,19 5,46 

N90Р45К90 3,62 5,69 7,25 5,52 3,70 5,83 7,90 5,81 

НІР05, т/га за факторами 

Травостій 0,17 0,56 0,46 0,40 – – – – 

Удобрення 0,15 0,51 0,43 0,36 – – – – 

Вапнування 0,16 0,53 0,45 0,38 – – – – 

Частка впливу факторів, % 

Травостій 45 66 67 59 – – – – 

Удобрення 20 14 15 16 – – – – 

Вапнування 35 20 18 24 – – – – 



 99 

Додаткове внесення N90 (30 + 30 + 30) на злаковий травостій  підвищило  його 

продуктивність у варіанті без вапнування від 3,24-3,40 т/га до 5,31-5,52 т/га 

сухої маси, а при вапнуванні – від 3,31-3,44 до 5,46-5,81 т/га або в 1,6-1,7 рази.  

Отже, на продуктивність сіяних агроценозів дієвішим виявився 

симбіотичний азот люцерни посівної ніж мінеральний азот. Внесення вапна або 

Р45К90 підвищило  продуктивність бобово-злакових травостоїв  на 5-9 %, а 

поєднане їх внесення – на 9-15 %.   

Суттєво змінювалась продуктивність і за роками користування 

травостоями. Найменшою вона була у  2019 р., тобто у  рік ранньовесняної 

безпокривної сівби. Зокрема  продуктивність люцернового і люцерно-злакових 

травостоїв у рік безпокривної сівби за  виходом сухої маси з 1 га склав 3,55-4,58 

т.  

У рік сівби  трав і їх сумішей, найвпливовішим фактором за виходом з 1 

га сухої маси виявився фактор травостій з дольовою часткою 45% (див. табл. 

4.1). Частка фактора удобрення  становила 20 %, а вапнування 35 %. 

Уже першому році високою була  ефективність включення до бобово-

злакових травосумішей люцерни посівної як джерела симбіотичного азоту  на 

фонах без внесення мінерального азоту (варіанти без добрив і  внесення Р45К90). 

Продуктивність травостою від її включення у порівнянні із злаковим 

травостоєм із тими ж злаковими компонентами на зазначених агрофонах  у рік 

сівби, наприклад,  у варіанті без вапнування підвищилась  від 2,49-2,58-до 3,55-

4,20 т/га сухої маси або  в 1,4-1,7 раза.  

Поміж  люцерно-злакових травостоїв найпродуктивнішим був травостій 

за участі пажитниці багаторічної, який без вапнування забезпечив вихід з 1 га 

сухої маси 4,10-4,20 т, а за вапнування – 4,47-4,58 т/га, що на 10-15 % більше 

порівняно  з іншими люцерно-злаковими травостоями. Найменш 

продуктивним, але переважно недостовірно, у рік сівби виявився травостій, 

сформований на базі суміші люцерни посівної з грястицею збірною, який 

забезпечив одержання з 1 га 3,55-3,63 т. 
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Люцерно-злакові сіяні травостої, у більшості випадків, не поступались  за 

продуктивністю одновидовому посіву люцерни посівної, яка забезпечила вихід 

з 1 га 3,60-3,70 т сухої маси. Виключенням був травостій, який формувався на 

базі суміші люцерни посівної з пажитницею багаторічною, який переважав              

одновидовий посів люцерни посівної за виходом з 1 га сухої маси на 14 %. 

Використання люцерни посівної, як у люцерно-злакових сіяних 

травостоях, так і в одновидовому посіві, вже в рік сівби, заміняло внесення на 

злаковий травостій, який сформовано на основі суміші  стоколосу безостого з  

кострицею лучною) мінерального азоту у дозах  90-120 кг/га.  

Внесення під передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна у вигляді  Calciprill 

з 95 % вмістом  СаСО3 у рік сівби  підвищило продуктивність як  сіяних 

люцерно-злакових травостоїв, так і одновидового посіву люцерни – на 9-12 %.  

Роздрібнене внесення на злаковий травостій N90 (30 + 30 + 30)  підвищило його 

продуктивність як  на фоні без вапнування, так і на фоні вапнування  від 2,49-

2,65 т/га сухої маси до 3,57-3,70 т/га або в 1,4 рази.  

На другому році життя і користування (2020 р.) продуктивність  

люцернового і люцерно-злакових травостоїв  коливалась  межах 9,73-12,85 т/га 

сухої маси, що  в 2,4-3,1 рази більше  порівняно з першим роком. Однак, слід 

відмітити, що у другому порівняно до першого року  продуктивність злакового 

травостою збільшилась лише в 1,2-1,3 рази  на без азотних фонах і в 1,5-1,6 

рази –  на фоні  внесення N90. 

Була  високою  ефективність включення до бобово-злакових 

травосумішей люцерни посівної як джерела симбіотичного азоту  на фонах без 

внесення мінерального азоту (варіанти без добрив і  внесення Р45К90). 

Продуктивність травостою від її включення у порівнянні із злаковим 

травостоєм із тими ж злаковими компонентами (стоколос безостий + костриця 

східна) на зазначених агрофонах  підвищилась  в 3,1-3,6 раза.  

Поміж  люцерно-злакових травостоїв найпродуктивнішими були 

травостої за участі стоколосу безостого, тимофіївки лучної, пирію середнього 

та суміші з двох злаків (стоколосу безостого та костриці східної). Менш 
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продуктивними були люцерно-злакові суміші  за участі грястиці збірної, або 

костриці лучної, або пажитниці багаторічної.  

Одновидовий травостій  люцерни посівної за продуктивністю переважав 

люцерно-злакові суміші на 0,15-1,50 т/га.  

Внесення під передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна підвищило 

продуктивність як  сіяних люцерно-злакових травостоїв, так і одновидового 

посіву люцерни на 8-9 %, а внесення Р45К90 – на 5-7 %, а за поєднаного їх 

застосування – на 12-14 %.  Внесення вапна на злаковий травостій  збільшувало 

продуктивність не істотно.  

Роздрібнене внесення на злаковий травостій N90 (30 + 30 + 30)  підвищило його 

продуктивність як  на фоні без вапнування, так і на фоні вапнування  від 3,11-

3,32 т/га сухої маси до 5,41-5,83 т/га або в 1,7-1,8 рази.  

У 2021 р., завдяки  сприятливим погодним умовам продуктивність 

досліджуваних травостоїв була найвищою.  Як і в середньому  за роки 

досліджень, найвпливовішим фактором за виходом з 1 га сухої маси виявився 

фактор травостій з дольовою часткою 67 %, а найменш впливовим – фактор 

вапнування з дольовою часткою 15 %. Частка фактора удобрення становила 18 

%. 

За різних варіантів удобрення та вапнування у середньому за роки  

досліджень  продуктивність люцерни посівної та її сумішей із злаками 

коливалась у межах  10,72-14,25 т/га сухої маси. Найпродуктивнішими були  

агрофітоценози, які сформовані на основі одновидового посіву люцерни 

посівної та її сумішей з  пізньостиглими  тимофіївкою лучною і пирієм 

середнім,  а також середньостиглими  стоколосом безостим і  кострицею 

східною.  

Продуктивність травостоїв від  включення люцерни посівної до бобово-

злакових травосумішей у порівнянні із злаковим травостоєм на фонах без 

внесення азоту (варіанти без добрив і Р45К90) незалежно від вапнування у 2021 

рр.  підвищилась  в 2,4-3,0 рази.  Додаткове внесення N90 (30 + 30 + 30) на злаковий 

травостій  підвищило  його продуктивність як  без вапнування, так  і з 
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вапнуванням в 1,7-1,8 рази. Більш дієвим виявився симбіотичний азот люцерни 

посівної ніж мінеральний азот на злаковому травостої.  

І за узагальнюючими показниками продуктивності, зокрема за виходом з 

1 га кормових одиниць, сирого протеїну, валової і обмінної енергії  

підтверджено закономірності  продуктивності, які одержано за виходом з 1 га  

сухої маси (табл. 4.2). Зокрема, за різних варіантів удобрення та вапнування у 

середньому за три роки продуктивність люцерни посівної та її сумішей із 

злаками за цими показниками коливалась у межах  7,01-9,99 т/га кормових 

одиниць, 1,34-1,95 т/га сирого протеїну, 80,0-113,5 ГДж/га  обмінної енергії і 

144,1-192,6 ГДж/га  валової енергії.  Найпродуктивнішими  і  за 

узагальнюючими показниками  були  агрофітоценози, які сформовані на основі 

одновидового посіву люцерни посівної та її бінарних  сумішей з  

пізньостиглими  тимофіївкою лучною або пирієм середнім,  а також 

середньостиглими  стоколосом безостим або   кострицею східною, або суміші  

останніх двох видів, а    найменш продуктивними – агрофітоценози, які 

сформовані на основі включення до люцерни посівної  грястиці збірної і, 

особливо, пажитниці багаторічної.  

Встановлено високу ефективність включення до бобово-злакових 

травосумішей люцерни посівної як джерела симбіотичного азоту, коли 

показники продуктивності за виходом з  1 га кормових одиниць, сирого 

протеїну, обмінної і валової енергії.  у  порівнянні із злаковим  травостоєм на 

фонах без внесення азоту (варіанти без добрив і Р45К90) незалежно від 

вапнування у середньому за 2019-2021 рр.  підвищилися  в 2,3-3,8 рази.  

Додаткове внесення N90 (30 + 30 + 30) на злаковий травостій  підвищило  його 

продуктивність на різних варіантах  удобрення і вапнування   за виходом з 1 га  

кормових одиниць від 2,37-2,58  до 4,14-4,88 т, сирого протеїну – від 0,35-0,40 

до 0,77-0,85, обмінної  енергії – від  30,8-33,0 до 52,0-59,3 ГДж   і валової 

енергії  від 57,7-60,2 ГДж або в 1,6-2,2 рази.  

І за узагальнюючими, наведених вище показниками,  зокрема за виходом 

з 1 га   кормових одиниць,   сирого    протеїну,    обмінної  і  валової енергії,  на 
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Таблиця  4.2 

Продуктивність  люцерно-злакових травостоїв залежно від   удобрення  та 

вапнування за узагальнюючими показниками,  (2019-2021 рр.) 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га)  

Удоб-

рення 

Без вапнування Вапнування 

кормо-

ві оди-

ниці,    

т/га 

сирий 

проте-

їн,    

т/га 

обмін- 

на 

енергія,   

ГДж/га 

валова 

енер-

гія, 

ГДж/га 

кормо-

ві оди-

ниці,    

т/га 

сирий 

проте-

їн,    

т/га 

обмін-

на  

енергія,   

ГДж/га 

валова 

енергія, 

ГДж/га 

Люцерна 

посівна,18 

Без 

добрив 
8,22 1,63 95,7 167,1 9,36 1,80 106,4 183,2 

Р45К90 8,78 1,76 102,1 175,5 9,99 1,95 113,5 192,6 

Люцерна посівна, 

10 + грястиця 

збірна, 10 

Без 

добрив 
6,57 1,34 80,0 144,1 7,40 1,48 85,6 158,2 

Р45К90 7,04 1,47 85,6 155,2 7,59 1,56 92,2 165,4 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15  

Без 

добрив 
7,53 1,47 90,2 160,3 7,40 1,60 97.6 173,5 

Р45К90 8,21 1,60 96,8 168,7 8,59 1,75 103,0 182,0 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

лучна, 12 

Без 

добрив 
7,01 1,43 83,9 149,1 7,66 1,55 91,6 160,3 

Р45К90 7,32 1,51 87,7 154,9 8,03 1,65 9,60 170,0 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

східна, 14 

Без 

добрив 
7,86 1,49 91,6 159,0 8,32 1,64 9,82 171,1 

Р45К90 7,91 1,59 94,5 167,3 8,61 1,75 103,0 180,2 

Люцерна посівна, 

10 + пажитниця 

багаторічна, 14 

Без 

добрив 
6,91 1,38 82,6 143,7 7,35 1,49 87,9 151,3 

Р45К90 7,52 1,44 88,5 152,0 8,45 1,55 96,0 162,7 

Люцерна посівна, 

10 + тимофіївка 

лучна, 8 

Без 

добрив 
7,47 1,62 90,7 159,1 8,33 1,78 99,8 173,5 

Р45К90 8,11 1,73 97,1 169,7 8,83 1,90 105,8 183,8 

Люцерна посівна, 

10 + пирій 

середній, 14 

Без 

добрив 
7,70 1,63 92,3 162,0 8,49 1,80 101,5 176,7 

Р45К90 8,26 1,74 98,7 171,8 9,41 1,90 109,6 187,1 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6  

Без 

добрив 
7,81 1,57 9,49 169,3 8,34 1,65 99,9 176,5 

Р45К90 7,90 1,62 95,9 169,2 8,91 1,77 106,5 185,3 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

Без 

добрив 
2,37 0,35 30,8 57,7 2,48 0,38 31,8 58,9 

Р45К90 2,48 0,39 32,3 59,8 2,58 0,40 33,0 60,2 

N90 4,14 0,77 52,0 96,1 4,31 0,79 54,1 98,3 

N90  

Р45К90 
4,53 0,81 55,8 101,0 4,88 0,85 59,3 105,7 
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продуктивність сіяних агроценозів більш діючим виявився симбіотичний азот 

люцерни посівної ніж мінеральний азот на злаковому травостої. Внесення 

вапна або Р45К90 підвищило  продуктивність бобово-злакових травостоїв  на 2-4 

%, а поєднане їх внесення – на 5-7 %.   

Важливим є  оцінювання продуктивності кормових угідь не лише за 

нагромадженням  рослинною біомасою  валової (теплової) енергії, а й за   

використанням для цього нагромадження  фотосинтетично активної радіації 

(ФАР) сонця. У крилатому  вислові К.А.Тімірязєва [260] зазначено, що 

„Основним завданням людської цивілізації є збільшення  коефіцієнту 

використання ФАР сонця, з метою нагромадження органічної речовини і енергії 

необхідних для її існування. У майбутньому освідченіший нащадок різко 

осудить недостатньо  неосвічене теперішнє покоління людей за неефективне 

використання сонячної радіації”. Академік І. С.Шатілов [275] вважає, що 

коефіцієнт використання ФАР сільськогосподарськими рослинами   може 

досягати 3-5 % і до цього необхідно прагнути. Високим рівнем використання 

ФАР для  нагромадженням валової енергії  він вважає  1-1,5 %. 

У дослідженнях  О.П.Лук’янця [169]  та В. Товстошкура [262] найвищим 

коефіцієнтом використання ФАР в умовах північної частини та Східного 

Лісостепу України характеризувався люцерно-злаковий травостій. У 

середньому за перші три-чотири роки досліджень  коефіцієнти використання 

ФАР у дослідженнях цих авторів за вирощування  даного бобово-злакового  

травостою були на рівні 1,24-1,79 %.  

За нашими  даними   (табл. 4.3)     в   умовах  Північного Лісостепу  

України  на темно-сірих  ґрунтах коефіцієнт використання ФАР сонця  

люцерновим, люцерно-злаковими і злаковим  агрофітоценозами   залежно від 

удобрення і вапнування  у середньому за 2019-2021 рр.  був у  межах 0,38-1,27. 

Завдяки дії симбіотичного азоту люцерни посівної в 1,4-3,3 більшими 

показники  використання ФАР сонця були на  люцерновому і  люцерно-

злакових агрофітоценозах ніж на злаковому з  параметрами  відповідно  0,95-

1,27 і 0,38-0,70. 
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Таблиця  4.2 

 Коефіцієнт використання ФАР сонця  багаторічними травостоями на  

різних фонах  удобрення та вапнування, %, середнє за  2019-2021 рр. 

Травостій (види трав і норма 

висіву насіння, кг/га)  
Удобрення Без вапнування Вапнування 

Люцерна посівна,18 
Без добрив 1,10 1,21 

Р45К90 1,16 1,27 

Люцерна посівна, 10 + грястиця 

збірна, 10 

Без добрив 0,95 1,04 

Р45К90 1,02 1,09 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 15  

Без добрив 1,06 1,14 

Р45К90 1,11 1,20 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

Без добрив 0,98 1,06 

Р45К90 1,02 1,12 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

Без добрив 1,05 1,13 

Р45К90 1,10 1,19 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця багаторічна, 14 

Без добрив 0,95 1,00 

Р45К90 1,00 1,07 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 
Без добрив 1,05 1,14 

Р45К90 1,12 1,21 

Люцерна посівна, 10 + пирій 

середній, 14 
Без добрив 1,07 1,16 

Р45К90 1,13 1,23 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 8 + костриця східна,6  
Без добрив 1,12 1,16 

Р45К90 1,12 1,22 

Стоколос безостий, 15 + 

костриця східна, 14 

Без добрив 0,38 0,39 

Р45К90 0,39 0,40 

N90 0,63 0,65 

N90  Р45К90 0,67 0,70 

 

  

Додаткове внесення на злаковий травостій  N90 (30 + 30 + 30) підвищило 

коефіцієнт використання ФАР сонця  у варіанті без вапнування від 0,38-0,39 до 

0,63-0,67, а при вапнуванні – від 0,39-0,40 до 0,65-0,70 або в 1,7-1,8 рази.  
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Отже, на ступінь використання ФАР сіяних багаторічних кормових 

агроценозів впливовішим виявився симбіотичний азот люцерни посівної ніж 

мінеральний азот добрив. 

Найбільшими значеннями показника  коефіцієнта використання ФАР 

сонця вирізнялися   найпродуктивніші  агрофітоценози, які сформовані на 

основі одновидового посіву люцерни посівної та її бінарних  сумішей з  

пізньостиглими  тимофіївкою лучною або пирієм середнім,  а також 

середньостиглими  стоколосом безостим або   кострицею східною, або суміші  з 

сумішшю останніх двох видів, а    найменшими –  агрофітоценози, які 

сформовані на основі включення  в суміші з  люцерною  посівною  грястиці 

збірної  або  пажитниці багаторічної.  

Внесення вапна або Р45К90 підвищило коефіцієнт використання ФАР 

сонця  люцерновим і люцерно-злаковими агроценозами  на 5-10 %, а поєднане 

їх внесення – на 9-15 %.   

Важливим показником, який дає можливість оцінити ефективність 

застосування добрив є  окупність або оплата 1 кг діючої речовини добрив 

урожаєм, зокрема за виходом сухої маси або сирого протеїну тощо. Особливо 

важливо знати окупність внесення азотних добрив. Літературні дані [Кургак, 

2010] свідчать, що окупність 1 кг азоту добрив залежить від екологічних умов 

місцезростання, видового складу травостоїв, доз добрив тощо. На сіяних 

злакових травостоях в умовах Київського Полісся окупність 1 кг азоту добрив 

урожаєм сухої маси знаходилась в межах від 20 до 29 кг і на бобово-злакових – 

від 9 до 15 кг. 

У наших дослідженнях (табл. 4.4) окупність 1 кг різних мінеральних 

добрив люцерновим,   люцерно-злаковими  і злаковим  травостоями без 

вапнування і при вапнуванні  виходом з 1 га сухої маси в середньому за 2019-

2021 рр. коливалась у межах 1-24 кг, а сирого протеїну – у межах 0,2-4,6 кг. 

Аналіз отриманих даних показав, що окупність 1 кг  внесення Р45К90  на 

люцерновому і люцерно-злакових травостоях  коливалась у межах 3-4 кг  сухої 
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маси і 0,9-1,4 кг сирого протеїну, що відповідно в  3-4 рази  і в 2,3-8,5 разів 

більше ніж на злаковому травостої.  

Таблиця 4.4 

Окупність 1 кг мінеральних добрив люцерновим,   люцерно-злаковими  і 

злаковим  травостоями виходом з 1 га сухої маси і сирого протеїну,  кг                  

(середнє за 2019-2021 рр.) 

Травостій (види трав і норма 

висіву насіння, кг/га) 
Удобрення 

Без вапнування Вапнування 

суха    

маса 

сирий 

протеїн 

суха    

маса 

сирий 

протеїн 

Люцерна посівна, 18 Р45К90 4 1.4 4 1,7 

Люцерна посівна, 10 + грястиця 

збірна, 10 
Р45К90 4 1,4 3 0,9 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 15 
Р45К90 3 1,4 4 1,7 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 
Р45К90 3 0,9 3 1,1 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 
Р45К90 3 1,1 4 1,2 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця багаторічна, 14 
Р45К90 3 1,2 3 0,7 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 
Р45К90 4 1,2 4 1,3 

Люцерна посівна, 10 + пирій 

середній, 14 
Р45К90 4 1,2 4 0,7 

Люцерна посівна, 10 + стоколос 

безостий, 8 + костриця східна, 6 
Р45К90 3 0,9 4 1,3 

Стоколос безостий, 15 + 

костриця східна, 14 

Р45К90 1 0,4 1 0,2 

N90 23 4,6 24 4,6 

N90 Р45К90 10 2,0 11 2,1 

 

Найбільшу окупність добрив отримано за внесення N90 на злаковий 

травостій. У цьому разі окупність внесення 1 кг азоту  виходом з 1 га сухої маси 

становила 23-24 кг, а виходом з 1 га сирого протеїну 4,6 кг, що відповідно на 

22-23 кг  і на 4,2-4,4  кг більше порівняно з  внесенням на злаковий травостій  

Р45К90,  відповідно на 13 і 2,5-2,6  кг – порівняно з  внесенням на злаковий 



 108 

травостій  N90Р45К90 та відповідно  на 19-21  і на 2,6-3,9 кг порівняно з  

внесенням на люцерновий чи  люцерно-злакові травостої  Р45К90. 

 

4.2. Розподіл урожаю за укосами та особливості його формування в 

першому укосі на лучних травостоях 

 

Для планування надходження трав’яних кормів у системі  зеленого  чи 

сировинного конвеєрів  для забезпечення  безперервної годівлі худоби в літній 

період  та  ритмічної роботи кормозбиральних машин дуже важливо знати за 

певних агротехнічних заходів масу та розподіл сумарного урожаю за циклами 

використання на пасовищах та за укосами - за сінокісного режиму 

використання травостоїв.  

Рівномірність розподілу урожаю за укосами залежить від багатьох 

факторів. Поміж  факторів, які найбільше впливають на розподіл урожаю за 

укосами чи циклами використання травостою є його видовий склад та 

удобрення, зокрема роздрібне внесення азоту, а також строки відчуження 

травостою, забезпечення ґрунту вологою тощо [20, 124, 126, 127, 151,  169]. 

Відомо, що за ранніх строків першого відчуження і відповідно із збільшенням 

його частоти, тобто за пасовищного використання розподіл урожаю за циклами 

використання, звичайно буде більш рівномірним, ніж за сінокісного режиму. За 

пасовищного використання, як правило, проводиться 4-5 циклів з яких 4-й і 5-й 

виключно на випас, за сінокісного – 2-3 цикли, з них – 3-й укіс 

використовується, у більшості випадків, для випасання худоби. При 

застосуванні азотних добрив, зокрема роздрібно, помітно підвищується не 

тільки  урожайність за циклами використання, а й істотно поліпшується  

рівномірність розподілу урожаю за  циклами використання.   За даними цих 

авторів  поміж типів травостоїв найбільш рівномірним розподілом урожаю за 

укосами характеризувався люцерно-злаковий травостій з дольовою часткою за 

сінокісного використання першого укосу 61-62 %, другого – 36-37 %, третього 

– 2-3 %. 
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Розрахований нами розподіл урожаю за укосами наведено в додатку Г та 

на рисунку 4.1.  Аналіз розподілу урожаю за укосами  у відсотках показав, що 

найбільш рівномірним розподілом урожаю характеризувався одно видовий 

посів люцерни посівної з часткою 1-го косу 44-46 %, 2-го – 30-31 % і 3-го – 24-

25 % та нерівномірністю розподілу урожаю за укосами, яка виражена коефіцієнтом 

варіації 22-25 %. Несуттєво за рівномірністю розподілу урожаю  люцерні посівній 

поступались люцерно-злакові травостої з різними злаковими компонентами, яка 

виражена коефіцієнтом варіації 23-29 %.  Поміж люцерно-злакових травостоїв 

дещо кращий розподіл урожаю сухої біомаси з найменшим коефіцієнтом 

варіації (23 %)  характеризувалися  травостої за участі пажитниці багаторічної і 

гіршим з  найбільшим коефіцієнтом  варіації (28-29 %) – травостої за участі 

пізньостиглих тимофіївки лучної і пирію середнього.  

Аналіз отриманих результатів  досліджень показав, що включення 

люцерни посівної до травосумішей поліпшувало рівномірність, зменшуючи 

нерівномірність. Так, якщо на злаковому травостої на всіх фонах частка 1-го 

укосу була в межах 54-57 %, 2-го –31 %  і 3-го – 12-15 %  з нерівномірністю 50-

57%, тим часом як на люцерно-злакових – відповідно 46-50 %, 29-30 і 20-25 % 

та нерівномірністю 23-28 %. 

На злаковому травостої, який складався  зі стоколосу безостого і 

костриці східної  за внесення азотних добрив  у дозі                 N90 (30 + 30 + 30)  з 

рівномірним внесенням азоту під кожний з трьох укосів у порівнянні з без 

азотними фонами (варіанти без добрив і Р45К90)  нерівномірність, виражена 

коефіцієнтом варіації також помітно поліпшувалась (від 56-57 % до 50-51 %) , в  

основному за рахунок зменшення частки 1-го укосу від 57 до 54-55 % і 

збільшення частки  3-го укосу від 12 до  14-15 %. 

На всіх досліджуваних  травостоях, найбільшу частку в сумарному урожаї 

займав 1-й укіс, а найменшу – 3-й.  На злаковому травостої частка першого 

укосу була найбільшою, а третього – найменшою у порівнянні з   люцерновим 

та люцерно-злаковим травостоями. 
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Рис. 4.1. Розподіл урожаю сухої маси лучних травостоїв за укосами  за 

різного удобрення   та  вапнування  (середнє за 2019-2022 рр.). 
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Продовження рисунка 4.1 
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Аналіз результатів досліджень продуктивності за укосами показав, що на 

всіх травостоях найбільшу продуктивність одержано у першому укосі,  яка 

коливалась у межах 1,94-5,17 т/га сухої маси, а найменшу – у третьому (0,39-

2,46 т/га сухої маси). Продуктивність травостоїв у другому укосі (1,00-3,05 т/га 

сухої маси) займала середнє положення між першим і третім укосами.   

Закономірності щодо продуктивності за укосами  були, у більшості, 

такими ж як і в сумі за всі укоси. За нашими даними в середньому за 2019-2021 

рр. поміж досліджуваних чинників більш діючим був симбіотичний азот 

люцерни посівної. Застосування люцерни посівної як джерела  симбіотичного 

азоту підвищувало  продуктивність  люцернового і люцерно-злакового 

травостоїв в усіх укосах. Наприклад, за  включення до злаків у складі стоколос 

безостий + костриця східна  люцерни посівної  продуктивність 1-го укосу  на 

без азотних фонах (варіанти без добрив  та внесення  Р45К90) підвищилась  в  

2,2-2,5 раза , 2-го – в 2.6-2,8  і    3-го укосу – в 5,7-6,0  рази.   

Поміж люцерно-злакових травостоїв з різними злаковими компонентами 

у першому укосі незалежно від фону удобрення чи вапнування  

найпродуктивнішими (4,27-5,17 т/га сухої маси) були агрофітоценози з 

включенням до їх складу пізньостиглих тимофіївки лучної або пирію 

середнього, у 2-му – одновидовий посів люцерни посівної та її суміші з  

стоколосом безостим і  кострицею східною або   тимофіївкою  лучною або 

пирієм середнім (2,60-3,05 т/га сухої маси) і в 3-му укосі – люцерна посівна та її 

суміші з  стоколосом безостим і  кострицею східною (2,24-2,60 т/га сухої маси). 

Важливим чинником, що суттєво впливає на продуктивність будь-якого  

кормового фітоценозу є строки відчуження (скошування або спасування) 

травостою у певному укосі. Проведеними дослідженнями було встановлено, що 

наростання сухої біомаси відбувається до фази масового цвітіння домінуючих 

злакових компонентів, після чого   спостерігали зменшення  продуктивності 

[132, 177, 197, 262]. За даними цих авторів показники чистої продуктивності 

фотосинтезу найбільших значень досягали в кінці фази виходу в трубку-
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початку колосіння домінуючих злаків, а індекс листової поверхні – в фазу  

колосіння. 

За нашими даними (табл. 4.5) зміна рівня  продуктивності при 

формуванні урожаю 1-го укосу за виходом з 1 га сухої маси за фазами вегетації 

з інтервалом у 10 днів починаючи з 1-го травня по 19 червня (за 50 днів),  при 

вирощуванні люцерни посівної, люцерно-злакових і злакової  сумішей 

відбувалась не однаково. У злаковій  суміші з стоколосу безостого і костриці 

східної, де рівень продуктивності був найменшим,  наростання сухої біомаси на 

1 га в середньому за 2019-2021 рр. відбувалось  у період від початку 

відростання (в середньому від 1-го квітня  з першим обліком урожаю  1-го 

травня) до повного цвітіння (від  0,63 до 3,15 т/га).  Далі, починаючи з фази 

цвітіння аж до фази  початок плодоношення (молочна стиглість)  відбувалось 

поступове зменшення  продуктивності  від 3,15 до 3,12 т/га сухої маси.  

У люцерни посівної  період наростання сухої біомаси був більш 

розтягнутим у часі порівняно з злаковим травостоєм У цієї  бобової культури 

наростання сухої біомаси в середньому за 2019-2021 рр.  за ті ж 50 днів  з 

параметрами  від 0,97 до 4,39 т/га відбувалось у період від пагоноутворення аж   

до повного цвітіння. В усі терміни обліку рівень її продуктивності порівняно з 

іншими досліджуваними агроценозами був найбільшим. 

У люцерно-злаковій  суміші з домінуванням люцерни  посівної  

наростання сухої біомаси було подібним з люцерною  посівною. Воно було 

також більш розтягнутим порівняно з злаковим травостоєм. Тут наростання  

відбувалось від фази пагоноутворення    до початку  бутонізації за тіж 50 днів  з 

показниками в середньому за 2019-2021 рр від  0,89 до 4,12 т/га. Тут рівень 

продуктивності мав середнє положення поміж люцерновим і злаковим 

агрофітоценозами, хоч і наближався до люцернового травостою. 

Закономірності щодо змін продуктивності при проходженні фаз вегетації, 

тобто в міру старіння рослин, які спостерігались в середньому за роки 

досліджень були і в кожному році. Проте, слід відмітити, що в усі строки на 

одну і туж дату відбирання рослинних  зразків найменшою, але достатньою 
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продуктивність була у рік безпокривної сівби (2019 р.). Ця продуктивність була 

1,5-2,2 рази меншою порівняно з 2020 і 2021 рр. Поміж 2020 і 2021 рр.  в усі 

строки проведення обліків  дещо більшою   продуктивність  була в  2021 р.  

 

Таблиця 4.5 

Зміна продуктивності за фазами вегетації   люцернового,  люцерно-

злакового і злакового травостоїв при формуванні урожаю біомаси у  

першому укосі, т/га сухої маси   (2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації домінанта 
Дата 

обліку 

Роки 

Середнє 
2019 2020 2021 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 0,56 1,18 1,25 0,97 

Початок гілкування 10.05 1,06 2,24 2,38 1,89 

Гілкування  20.05 1,60 3,40 3,54 2,85 

Початок бутонізації 30.05 2,10 4,54 4,63 3,76 

Кінець бутонізації 09.06 2,32 5,01 5,21 4,18 

Цвітіння 19.06 2,50 5,18 5,49 4,39 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 01.05 0,48 1,07 1,13 0,89 

Початок гілкування 10.05 0,88 2,04 2,25 1,72 

Гілкування  20.05 1,38 3,11 3,43 2,64 

Початок бутонізації 30.05 1,87 4,26 4,53 3,55 

Кінець бутонізації 09.06 2,11 4,77 5,00 3,96 

Цвітіння  19.06 2,23 4,91 5,22 4,12 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 0,41 0,68 0,79 0,63 

Трубкування 10.05 0,81 1,19 1,86 1,29 

Початок  колосіння 20.05 1,25 2,28 3,20 2,24 

Кінець колосіння 30.05 1,68 3,33 3,80 2,94 

Цвітіння  09.06 2,05 3,45 3,94 3,15 

Початок  плодоношення 19.06 2,06 3,42 3,90 3,12 

НІР05, см за факторами: 

Травостій  0,28 0,30 0,26 0,28 

Фаза вегетації  0,23 0,25 0,22 0,23 
Примітка.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено на 

фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 
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Як з практичної, так і наукової точки зору  важливо знати динаміку 

добових приростів сухої маси за фазами вегетації при вирощуванні  люцерни 

посівної   в одновидовому і  сумісному  посівах. 

За нашими даними в середньому за 2019-2021 рр.  (табл. 4.6), 

середньодобові  прирости сухої маси за фазами вегетації люцерною посівною 

та люцерно-злаковим і злаковим багаторічними травостоями  з проміжками у 

10 днів  при формуванні урожаю у 1-му укосі   коливались у межах 21-96 кг/га 

сухої маси.    При вирощуванні  злакової суміші зі стоколосу безостого і 

костриці східної найбільші добові  прирости сухої маси відбувались  в період 

проходження  фаз вегетації  кінець кущіння, трубкування, колосіння, а саме 66-

95 кг/га. Невеликими (в межах 21-39 кг/га) добові прирости урожаю сухої маси 

були на початку вегетації у період від початку відростання трав (1.04) до кінця 

кущіння та у період від кінця колосіння до початку цвітіння.  У період 

проходження фаз від цвітіння до початку плодоношення  (молочна стиглість)  

відмічено не приріст, а незначне добове зменшення продуктивності  (-3 кг/га), 

що обумовлено витрачанням речовини і енергії  на утворення насіння та 

висиханням листя.  Подібні результати на злаковому травостої  були 

зафіксовано й іншими дослідниками, коли  максимальні добові прирости 

спостерігались у період трубкування-початок колосіння (180 кг/га) тобто тоді, 

коли найбільш інтенсивними темпами відбувається витрата запасних поживних 

речовин на ростові процеси [250, 317, 320, 327]. 

Середній добовий приріст при формуванні  урожаю   сухої кормової  

біомаси злакового травостою у 1-му укосі за період від початку відростання  до 

цвітіння  становив 55 кг/га, що на 4 кг/га  менше ніж  у люцерно-злакового 

травостою і на 7 кг/га менше ніж у люцернового травостою.  

При вирощуванні  люцерни  посівної в одновидовому  посіві та в  суміші 

зі злаками з  домінуванням люцерни посівної найбільші добові  прирости сухої 

маси   відбувались  в період проходження  фаз вегетації  від пагоноутворення, 

гілкування і до початок бутонізації з параметрами відповідно 91-96 кг/га і 83-92 

кг/га.  Невеликими (в межах 16-42 кг/га) добові прирости урожаю сухої маси 
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були на початку вегетації у період від повних сходів до фази пагоноутворення  

та у період проходження фаз вегетації – бутонізації і цвітіння.  

 

Таблиця 4.6 

Динаміка добового приросту сухої маси за фазами вегетації при 

формуванні урожаю у  першому укосі за вирощування   люцернового,  

люцерно-злакового і злакового травостоїв, кг/га       (2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Дата 

обліку 

Роки 
Серед-

нє 2019 2020 2021 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 19 39 42 32 

Початок гілкування 10.05 50 106 113 92 

Гілкування  20.05 54 116 116 96 

Початок бутонізації 30.05 50 114 109 91 

Кінець бутонізації 09.06 22 47 58 42 

Цвітіння 19.06 18 (36) 17 (73) 28(78)  21 (62) 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 01.05 16 36 38 30 

Початок гілкування 10.05 40 97 112 83 

Гілкування  20.05 50 107 118 92 

Початок бутонізації 30.05 49 115 110 91 

Кінець бутонізації 09.06 24 51 47 41 

Цвітіння  19.06 12 (32)  14 (70) 22 (75) 16 (59) 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 14 23 26 21 

Трубкування 10.05 40 51 107 66 

Початок  колосіння 20.05 44 109 134 95 

Кінець колосіння 30.05 43 105 60 70 

Цвітіння  09.06 37 12 1 21  

Початок  

плодоношення 
19.06 1 (30) -2 (50) -4  (54) -3 (45) 

Примітка 1.  У дужках наведено середньодобове збільшення  нагромадження сухої 

біомаси за ввесь період досліджень. 

Примітка 2.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N30Р45К90. 

 

Слід відмітити, що як на одновидовому травостої люцерни посівної так і 

люцерно-злаковому травостої з домінуванням  люцерни  посівної, на відміну  

від злакового травостою де було зафіксовано максимальний  добовий приріст  

сухої маси (95 кг/га у період трубкування-початок колосіння),  добові прирости 
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сухої маси протягом вегетаційного періоду були більш-менш рівномірними, 

окрім початкового і кінцевого періоду вегетації. На травостоях з домінуванням 

люцерни посівної протягом однакового періоду спостережень на відміну від 

злакового травостою не було добового зменшення продуктивності.   

Аналіз показників добового приросту сухої маси при формуванні урожаю 

досліджуваних травостоїв у 1-му укосі  показав, що закономірності, які було 

отримано в середньому за три роки досліджень, в основному  спостерігались і 

за роками.  Слід відмітити, що найменшими добові прирости сухої маси в усі 

періоди) були у 1-му році життя  і користування травостоями, хоч і відʼємних 

значень не було. На всіх досліджуваних травостоях у середньому за весь період  

добові прирости коливались у межах 30-36 кг/га, що на 30-38 кг/га менше ніж у 

2020 р. і на 36-43 менше ніж у 2021 р. або в 2,0-2,3 рази. 

Для розуміння суті  процесів формування урожаю сільськогосподарських   

культур важливо знати  особливості формування фотосинтетичної 

продуктивності  за фазами вегетації. Проведеними дослідженнями [132, 177, 

197, 262] встановлено, що показники чистої продуктивності фотосинтезу 

найбільших значень досягали в кінці фази виходу в трубку-початок колосіння 

домінуючих злаків та гілкування-початок бутонізації бобових культур.  

За нашими даними (табл. 4.7), при вирощуванні  злакового травостою, 

найбільшою чиста    продуктивність фотосинтезу    була  в період проходження  

фаз трубкування початок колосіння  (в середньому за  2019-2021 рр. в межах 

1,84-2,20, г/м2 добу). Меншими показники чистої    продуктивності фотосинтезу 

(в межах 1,46-1,69, г/м2 добу) були на початку вегетації (у період  від початку 

відростання, яке настає 1-го квітня  до кінця кущіння), а також  під час 

колосіння. Найменшою  (0,60  г/м2 добу) вона була у період від кінця колосіння 

до цвітіння, а в період проходження фаз від цвітіння до початку плодоношення 

(молочна стиглість)  чиста продуктивність фотосинтезу мала навіть відʼємне 

значення (-0,06  г/м2 добу).  

При вирощуванні  люцерни  посівної в одновидовому  посіві та в 

люцерно-злаковій  суміші з домінуванням  люцерни  посівної чиста    
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продуктивність фотосинтезу    найбільших значень (2,01-2,94  г/м2 добу) сягала  

в період проходження  фаз вегетації  від  пагоноутворення, гілкування, початок 

бутонізації.  

Таблиця 4.7 

Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу за фазами вегетації при 

формуванні урожаю у  першому укосі за вирощування   люцернового,  

люцерно-злакового і злакового травостоїв, г/м2 добу     (2019-2021 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Дата 

обліку 

Роки 

Середнє 
2019 2020 2021 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 01.05 1,07 1,80 1,74 1,54 

Початок гілкування 10.05 2,43 3,15 3,25 2,94 

Гілкування  20.05 2,48 3,18 3,04 2,90 

Початок бутонізації 30.05 2,11 2,69 2,45 2,42 

Кінець бутонізації 09.06 0,91 1,07 1,25 1,08 

Цвітіння 19.06 
0,88 

(1,65 

0,41 

(2,05) 

0,64 

(2,06) 
0,64 (1,92) 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 01.05 1,30 1,64 1,69 1,54 

Початок гілкування 10.05 1,88 2,76 3,04 2,56 

Гілкування  20.05 2,03 2,36 2,49 2,29 

Початок бутонізації 30.05 1,83 2,20 2,01 2,01 

Кінець бутонізації 09.06 0,92 1,03 0,91 0,95 

Цвітіння  19.06 
0,48 

(1,41) 

0,30 

(1,72) 

0,45 

(1,77) 
0,41 (1,63) 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 01.05 0,97 1,64 1,77 1,46 

Трубкування 10.05 1,74 1,26 2,52 1,84 

Початок  колосіння 20.05 1,71 2,24 2,62 2,20 

Кінець колосіння 30.05 1,69 2,19 1,20 1,69 

Цвітіння  09.06 1,52  0,27 0,02 0,60 

Початок  

плодоношення 
19.06 

0,08 

(1,29) 

-0,05 

(1,26) 

-0,09 

(1,34) 
-0,06 (1,29) 

Примітка 1.  У дужках наведено  показники чистої продуктивності фотосинтезу  за ввесь 

період досліджень. 

Примітка 2.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 

 

Дещо меншими (в межах 0,95-1,54 г/м2 добу ) ці показники були  на 

початку вегетації у період від початку ранньовесняного відростання до фази 
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пагоноутворення  та у період проходження фази вегетації  бутонізація.  

Найменшою (в межах 0,41-0,64 г/м2 добу) позитивною чиста    продуктивність 

фотосинтезу була у період проходження фаз вегетації – бутонізації і цвітіння. 

Слід відмітити, що як на одновидовому травостої  люцерни   посівної, так і на 

люцерно-злаковому травостої з домінуванням  люцерни  посівної, на відміну  

від злакового травостою, чиста    продуктивність фотосинтезу протягом 

вегетаційного періоду була більш-менш рівномірною, окрім кінцевого періоду 

вегетації. На травостоях з домінуванням люцерни  посівної протягом 

однакового періоду не було чистої    продуктивності фотосинтезу з відʼємним 

значенням.   

Аналіз даних щодо динаміки чистої    продуктивності фотосинтезу за 

фазами вегетації у 1-му укосі при вирощуванні  люцерни  посівної, люцерно-

злакової та злакової сумішей показав, що суттєві відмінності були й за  роками. 

Найменшими  показники  чистої    продуктивності фотосинтезу були у 1-му 

році життя  і користування травостоями, хоч і від’ємних значень не було. 

Винятком був злаковий травостій, де переваги у 1-му році життя трав  перед 2-

м і 3-м роками не було  На всіх досліджуваних травостоях у цьому році  чиста    

продуктивність фотосинтезу (без останнього терміну обліку)  коливалась у 

межах 0,48-2,48 г/м2 добу з середнім  показником за ввесь період  1,29-1,65 г/м2 

добу. На люцерновому і люцерно-злаковому травостоях це було  в 1,2 -1,3 рази 

менше ніж у 2020 р. і 2021 р. Найбільшим  середній показник за ввесь період 

був у 2021 р. 

Висновки по розділу. 

1. У середньому за перші три роки користування найвпливовішим 

фактором за виходом з 1 га сухої маси є фактор травостій з дольовою часткою 

59 %, а найменш впливовим – фактор вапнування (16 %).  Включення до 

бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на 

кормові цілі одновидового її посіву у порівнянні із злаковим  травостоєм на 

фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші три роки життя  

підвищує  продуктивність сіяних  травостоїв від 3,24-3,31 до 7,92-10,34 т/га 
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сухої маси,  від 2,37-2,58 до 6,91-9,99 т/га кормових одиниць, від 0,35-0,40  до 

1,34-1,95 т/га сирого протеїну,  від 30,8-33,0 до 80,0-113,5 ГДж/га  обмінної 

енергії і  від 57,7-60,2 до 144,1-192,6 ГДж/га  валової енергії або в  1,4-3,8 рази.   

2. Найпродуктивнішими є агрофітоценози, які сформовані на основі 

одновидового посіву люцерни посівної та її сумішей з  пізньостиглими  

тимофіївкою лучною і пирієм середнім,  а також середньостиглими  стоколосом 

безостим і  кострицею східною, де частка  бобового компоненту та  коефіцієнт  

використання ФАР (1,00-1,27 %) були найбільшими. 

3. Внесення під передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна або щорічно  

Р45К90 підвищує  продуктивність люцернового  і люцерно-злакових травостоїв 

на 5-9 %, а за поєднаного їх  застосування – на 12-14 % . Роздрібнене внесення 

на злаковий травостій N90 (30 + 30 + 30)  підвищує його продуктивність від 3,24-3,40 

т/га до 5,31-5,52 т/га сухої маси, а при вапнуванні – від 3,31-3,44 до 5,46-5,81 

т/га або в 1,6-1,7 рази.  

4. Кращим розподілом урожаю за укосами на різних фонах удобрення 

характеризуються люцерновий і люцерно-злаковий травостої з часткою 1-го 

укосу 45-50 %, 2-го – 29-31 %  і 3-го – 20-25 % та нерівномірністю 23-28 %,  

тим часом як на злаковому травостої – відповідно 54-57 %, 31 %  і 12-15 %  з 

нерівномірністю 50-57 %.  

5.  За формування урожаю 1-го укосу наростання продуктивності сухої 

біомаси сіяних травостоїв відбувається до фази цвітіння домінуючих 

компонентів, найбільші  добові  прирости сухої маси (66-96 кг/га), а також 

показники чистої продуктивності фотосинтезу (1,69-2,94 г/м2 добу)  досягають 

під час гілкування-бутонізації  люцерни посівної в люцерновому і люцерно-

злаковому травостоях на фоні внесення P45K90  та трубкування-колосіння 

домінуючих злаків на злаковому травостої на фоні внесення N30P45K90. В 

травостоях  за участі люцерни  посівної ці показники в міру проходження фаз 

вегетації після максимальних значень повільніше зменшуються ніж у злакових. 

Результати досліджень автора по розділу 4 викладено у працях [43, 44, 

45, 138, 143, 144, 145, 146]. 
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РОЗДІЛ 5 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД КОРМІВ   СІЯНИХ БАГАТОРІЧНИХ  

ТРАВОСТОЇВ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ 

 

5.1. Вміст органічних речовин у кормі, його поживність, 

енергоємність та зміни хімічного складу при формуванні першого укосу 

 

Поряд з підвищенням урожайності сіяних лучних угідь шляхом добору 

найбільш продуктивних видів і сортів, створення для них оптимальних умов 

вирощування важливе значення для годівлі худоби має одержання корму 

високої якості. Як відомо, на поживну цінність трав істотно впливають ґрунтові 

умови, видовий і сортовий склад травостоїв, режим його використання, 

внесення добрив та інші агротехнічні прийоми [56, 93, 104, 126, 130, 133, 212, 

263, 295] відмічав, що верхові злаки  (грястиця збірна, тимофіївка лучна, 

костриця лучна) за пасовищного використання відрізняються більшим вмістом 

протеїну ніж низові. Р. І.Тоомре,  А. Рааве  [264] із верхових злаків грястицю 

збірну і стоколос безостий відносяться до видів, які здатні накопичувати поміж 

злаків максимальну кількість протеїну. 

Вміст водорозчинних цукрів у травах при різних умовах вирощування 

може змінюватись від 4 у деяких сортів грястиці збірної до 30 % в перерахунку 

на суху масу у пажитниці багатоукісної [216]. На основі узагальнення і аналізу 

експериментальних даних за вмістом цукрів у окремих видів багаторічних 

злакових трав їх можна розмістити в такому спадному порядку: пажитниця 

багаторічна, тонконіг лучний, костриця лучна, тимофіївка лучна, грястиця 

збірна [214, 215]. Характерним є те, що концентрація вуглеводнів та 

азотовмісних речовин, в тому числі нітратів, є видовою особливістю рослин і ці 

показники знаходяться в зворотній кореляційній залежності [136, 295]. 

Костриця червона і грястиця збірна належать до видів з високим вмістом 

нітратів і низьким цукрів. Мітлиця велетенська, костриця лучна і особливо 
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пажитниця багаторічна, навпаки, - до видів з низьким вмістом нітратів і 

високим цукрів. Ці автори відмічають, що такі видові особливості 

спостерігаються при внесенні високих доз азотних добрив. Так, при внесенні 

N200-400 максимальним вмістом цукрів характеризувалась костриця лучна і 

пажитниця багаторічна, мінімальним - грястиця збірна. Концентрація 

водорозчинних вуглеводнів у тонконога болотного вища ніж у грястиці збірної 

[296]. Важливий показник якості  корму  -  цукро-протеїнове відношення – 

залежно від сортів у пажитниці багаторічної змінюється від 1 до 2, тим часом як 

у грястиці збірної – від 0,3 до 1, тобто в останнього виду може знижуватись за 

межі оптимальної зоотехнічної норми      [192, 310, 314], яка становить 2,0-0,4 

[214]. 

Вміст сирої клітковини менше залежить від видових особливостей 

злакових трав, але в значній мірі змінюється від фаз вегетації - від 15 до 40 %. 

Грястиця збірна на початку цвітіння містить її 34 %, тим часом як пажитниця 

багатоквіткова - 26 % [216]. За вмістом жиру О. Г. Гааз, Т. П.Козлов [45] 

злакові трави у спадному порядку поставили в такій послідовності: грястиця 

збірна, райграс високий, тимофіївка лучна, костриця лучна. 

Використання бобових трав як компонентів бобово-злакових 

травосумішок не тільки підвищує продуктивність сіяних лучних ценозів, а й є 

ефективним засобом поліпшення якості корму. Вони сприяють перш за все 

підвищенню вмісту в кормі протеїну [21, 154, 172]. Так, на культурних  

пасовищах Нечорноземної зони Росії навіть при наявності 14-22 % конюшини в 

бобово-злакових травостоях, порівняно з злаковим на тому ж фоні РК, вміст 

протеїну в кормі підвищувався з 13,5 до 16,1-16,6 % на суху масу. При 

збільшенні питомої ваги конюшини до 48-56 % вміст його становив 19-20 % 

[154]. 

У кормі з високим вмістом бобових у складі сирого протеїну 

збільшується кількість білка та поліпшується його амінокислотний склад  і 

насамперед за вмістом незамінних амінокислот, зокрема збільшується кількість 

лізину до 4,2-5,6 г на 1 кг сухої маси, що цілком достатньо для збалансованої 



 123 

годівлі великої рогатої худоби [152]. Завдяки бобовим, у яких вміст поживних 

речовин в міру проходження фаз вегетації змінюється повільніше, ніж у злаків, 

у кормі бобово-злакових травостоїв довше зберігається сприятливий 

оптимальний  вміст не тільки сирого протеїну, а й клітковини. Тому поїдання 

такого корму, зокрема в фазу початку колосіння злаків, підтримується на 

вищому рівні (70-75 % при 55-60 % у злакових трав). Бобові характеризуються 

також вищою перетравністю сухої маси корму та концентрацією в ній обмінної 

енергії. Наприклад, на пасовищах у бобово-злакових травостоях перетравність 

становить 75-77 %, у злаків – 66-74, а концентрація обмінної енергії – 

відповідно 7-10 і 8-11 МДж у 1 кг сухої маси корму [20, 26, 150, 153]. 

Проведеними комплексними дослідженнями встановлено, що 

використання корму бобово-злакових ценозів для годівлі худоби підвищує 

якість молока й молочних продуктів, поліпшує їх біохімічні характеристики, 

зокрема збільшує вміст сухої речовини, білка, молочного цукру, вітамінів групи 

В, незамінних амінокислот і мікроелементів (міді і кобальту) [154]. В США 

[133], виявлено, що засвоюваність і споживання трав'яного корму з участю 

бобових збільшується в зв'язку з меншим вмістом у  складі їх клітковини 

клітинних стінок і тому рекомендується балансувати корм за цим показником. 

У Франції (Бретань) дослідження показали, що пасовища із злаків і конюшини 

повзучої забезпечують таку ж продуктивність молочної й м'ясної худоби, як і 

злакові, удобрені N250 [323]. Це має надзвичайно велике значення для економії 

енергетичних ресурсів при виробництві тваринницької продукції. 

Дослідженнями, проведеними у Великобританії, з'ясовано, що велика рогата 

худоба на раціонах з конюшини на 25 % більше споживає сухої маси корму, 

ніж на злакових, що обумовлюється кращою засвоюваністю протеїну в 

першому випадку.  

Як наслідок бобові трави сприяли збільшенню добових приростів 

великої рогатої худоби від 0,9 до 1,2 кг [293]. A. Yates [334]  також відмічає, що 

пасовища з бобовими травами, як правило, забезпечують більший вихід 

тваринницької продукції в розрахунку на голову ніж злакові травостої. Для 
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профілактики і запобігання захворювання великої рогатої худоби тимпанією, 

яка може виникнути на бобово-злакових пасовищах з великим вмістом у 

травостоях бобових, рекомендується порційний випас худоби, а в окремих 

випадках – і підгодовування їх сіном, соломою ярих культур,  кукурудзяним 

силосом, злаковими травами [151]. Також можливе введення в раціони худоби 

антитимпанійних препаратів, зокрема селену,  палакселену  [331] та виведення 

сортів конюшини, що не викликають захворювання на тимпанію. 

За  нашими даними   під впливом досліджуваних факторів  суттєво 

змінювався й хімічний склад  корму (табл. 5.1). Зокрема, включення до злаків 

люцерни посівної та її одновидовий посів суттєво поліпшували  хімічний склад  

кормів, зокрема за вмістом сирого протеїну, білка та  перетравністю сухої маси 

корму in vitro. Так на без азотних фонах  (у варіантах  без добрив та на фоні 

Р45К90) у цьому разі  в середньому за 2019-2020 рр. вміст сирого протеїну в 

сухій масі корму підвищився від 11,4-11,5 до 16,8-18,5 % або на 5,4-7,0 %, білка 

– від 9,8-10,2  до 15,0-16,9 % або на 5,2-6,7 %  та зменшився вміст без азотистих 

екстрактивних речовин від 46,0-46,5 до 41,5-44,9 %  або на  1,6-4,5 %. 

Перетравність сухої маси корму у цьому разі збільшилась  від  65-67 % до 67-72 

% або на 2-5 %.   

Одновидовий посів люцерни посівної характеризувався ще дещо більшим 

вмістом сирого протеїну на 1,0-1,5 %  та білка на 0,5-1,0 % в сухій масі корму 

порівняно з люцерно-злаковими травостоями,  окрім травостоїв за участі 

пізньостиглих тимофіївки лучної або пирію середнього, у яких вміст 

зазначених речовин був на рівні з люцерновим агроценозом. Поміж решти  

люцерно-злакових травостоїв за участі різних  злакових компонентів на 

однакових фонах удобрення суттєвих закономірних відмінностей у 

нагромадженні сирого протеїну і білка не виявлено.  

Внесення азоту у дозі N90 (30 + 30 + 30) з рівномірним його розподілом під 

кожний з трьох укосів  на злаковий травостій  збільшило  вміст в сухій масі 

сирого протеїну на 4,1-4,3 %,  білка – на 2,7-2,8 % та зменшило вміст  

безазотистих  екстрактивних речовин – на 2,2-3,5 %.  
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Отже, вплив симбіотичного азоту люцерни посівної як в одновидовому 

посіві люцерни посівної, так і люцерно-злакових агроценозах на без азотних 

фонах на збільшення  вмісту сирого протеїну був більшим, ніж під дією 

мінерального азоту  на злаковому травостої у дозі N90.  

Таблиця 5.1  

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність люцернового,  

люцерно-злакових і злакового травостоїв залежно від систем удобрення 

(середнє за 2019-2021 рр.),    %  в сухій масі    

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітко-

вина 

БЕР 

Перет-

рав-

ність 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Люцерна посівна, 18 

– 
Без добрив 18,1 16,5 2,8 25,8 44,9 70 

Р45К90 18,4 16,4 2,8 26,8 43,3 71 

+ 
Без добрив 18,3 16,6 2,8 25,6 44,8 71 

Р45К90 18,7 16,5 2,8 26,6 43,4 72 

Люцерна посівна, 10 + 

грястиця збірна, 10 

– 
Без добрив 16,9 15,1 2,8 26,2 44,2 67 

Р45К90 17,3 16,8 2,9 26,1 43,5 67 

+ 
Без добрив 17,2 15,2 2,8 26,2 44,3 68 

Р45К90 17,3 16,9 2,9 26,1 43,6 68 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15 

– 
Без добрив 16,8 15,1 3,0 27,4 43,2 69 

Р45К90 17,3 14,9 3,0 27,1 42,2 70 

+ 
Без добрив 16,9 15,2 3,0 27,2 43,3 69 

Р45К90 17,5 15,0 3,0 26,9 42,5 69 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

– 
Без добрив 17,5 15,7 3,0 27,2 42,3 69 

Р45К90 17,7 14,9 3,1 27,4 41,9 69 

+ 
Без добрив 17,7 15,9 3,0 27,0 42,4 70 

Р45К90 17,9 15,9 3,1 27,2 42,0 69 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

– 
Без добрив 17,3 14,4 2,7 26,4 44,4 70 

Р45К90 17,5 15,2 2,9 26,8 43,5 69 

+ 
Без добрив 17,5 14,6 2,7 26,2 44,3 70 

Р45К90 17,7 15,4 2,9 26,6 43,4 70 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 14 

– 
Без добрив 17,4 15,6 2,9 26,1 42,0 70 

Р45К90 17,2 15,2 3,0 27,7 42,2 71 

+ 
Без добрив 17,6 15,6 2,9 26,0 41,9 71 

Р45К90 17,4 15,2 3,0 27,5 42,3 72 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 

– 
Без добрив 18,2 16,8 2,8 25,2 41,8 69 

Р45К90 18,3 16,8 2,9 25,1 41,8 70 

+ 
Без добрив 18,4 16,9 2,8 25,1 41,9 70 

Р45К90 18,5 16,9 2,9 25,0 41,7 70 
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1 2  3 4 5 6 7 8 

Люцерна посівна, 10 + 

пирій середній, 14 

– 
Без добрив 18,2 16,4 2,9 26,0 41,5 69 

Р45К90 18,3 16,4 2,9 26,0 41,5 70 

+ 
Без добрив 18,4 16,6 2,9 25,9 41,7 70 

Р45К90 18,4 16,6 2,9 25,8 41,8 71 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

– 
Без добрив 16,9 15,1 2,9 27,7 42,0 68 

Р45К90 17,2 15,5 3,0 27,6 41,1 69 

+ 
Без добрив 17,0 15,4 2,9 27,5 42,1 69 

Р45К90 17,3 15,5 3,0 27,4 41,3 70 

Стоколос безостий, 15 

+ костриця східна, 14 

– 
Без добрив 11,4 9,8 3,2 28,4 46,3 65 

Р45К90 11,4 10,2 3,0 27,5 46,0 66 

+ 
Без добрив 11,5 9,9 3,2 28,2 46,5 66 

Р45К90 11,5 10,2 3,0 27,3 46,2 67 

– 
N90 14,5 12,6 3,2 27,1 42,8 66 

N90 Р45К90 14,7 12,9 3,2 28,7 44,8 67 

+ 
N90 14,5 12,8 3,2 27,0 42,7 67 

N90 Р45К90 14,7 13,0 3,2 28,5 44,6 68 

Зоотехнічна норма   14 – 3-5 25-30 –  

НІР05, %   0,6 0,5 0,2 1,0 1,9 3 

 

Внесення Р45К90, а також вапнування  у більшості випадків на хімічний 

склад корму  суттєво не впливало. Проте, слід відмітити, що у разі  збільшення 

вмісту бобового компонента в травостоях, закономірно  дещо збільшувався 

вміст у сухій масі корму сирого протеїну і білка, а також у деяких випадках 

поліпшувалась перетравність сухої маси корму in vitro.  

Помітно змінювався хімічний склад корму   й за роками життя   

травостоїв (дод. Д).   Найкращою якістю корму за хімічним складом 

характеризувався 1-й рік життя трав за безпокривної сівби, тобто 2019 р. У 

цьому році порівняно з 2020 і 2021 роком у сухій масі корму  на 0,5- 1,5 %  

більше містилось сирого протеїну, на 0,2-1,4 % – білка, на 0,2-1,1 % – сирого 

жиру і менше на 0,8-4,7 % – сирої клітковини та на 1-4 %  кращою була 

перетравність сухої маси  in vitro.  

Проте, закономірності щодо впливу симбіотичного азоту люцерни 

посівної і мінерального азоту добрив   на поліпшення хімічного складу корму, 

збільшуючи, в першу чергу, вміст  азотовмісних речовин (сирого протеїну і 

його складової частини білка)  зберігались в усі роки досліджень. 
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Порівняння показників хімічного складу корму із зоотехнічними нормами 

годівлі великої рогатої худоби показало, що більшість показників  якості, в 

основному відповідали їм. Проте, інколи вони  виходили за межі цих норм. Так, 

вміст сирого протеїну на сіяному злаковому травостої на фонах без добрив та 

при внесенні Р45К90 був меншим норми (11,4-11,5% при нормі 14% в сухій 

масі).  

При порівнянні хімічного складу корму з Державними стандартами 

Ураїни (ДСТУ 4674, 4684, 4685, 4782, 8528) [відповідно 69, 71, 72, 73, 79], за 

вмістом сирого протеїну і сирої клітковини, на виготовлення сіна, сінажу, 

силосу, зелених кормів та штучно висушених трав᾿яних кормів виявилось, що 

трава, в основному відповідає вимогам висококласних трав᾿яних кормів. 

Люцерновий і люцерно-злакові травостої незалежно від фону добрив та 

злаковий з внесенням N90 придатні для виготовлення сіна,  сінажу і зелених 

кормів 1-го класу, а штучно висушених трав’яних кормів – 3-го класу. Злаковий   

травостій на фонах без внесення азоту  за вмістом сирого протеїну придатний 

для виготовлення сіна, сінажу і зелених кормів 2-го класу, а для виготовлення 

травяного борошна - зовсім непридатний. 

Для годівлі худоби важливо дати оцінку трав’яного корму за поживністю,  

енергоємністю сухої маси та забезпеченістю кормової  одиниці перетравним 

протеїном, тобто за показниками, за якими оцінюється якість кормів згідно з 

діючими стандартами України. За нашими даними (табл. 5.2)  вміст кормових 

одиниць  у сухій масі  різних типів травостоїв коливався в межах 73-96 %, 

обмінної енергії – 9,5-10,8 МДж/кг з забезпеченістю однієї кормової  одиниці 

перетравним протеїном  в межах 106-157 г.  

Включення люцерни посівної до люцерно-злакових травосумішей  

поліпшувало поживність корму за вмістом кормових одиниць, вміст яких в 

сухій масі трави збільшився від 73-75 до 87-96% або  на  14-24 %, а 

енергоємність за вмістом обмінної енергії – від 9,5-9,6 до 10,1-10,9 МДж/кг або 

на 0,6-1,3 МДж/кг. При порівнянні одержаних  параметрів цих показників на 

люцерно-злакових травостоях із одновидовим агроценозом люцерни посівної 
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виявилось, що люцерна посівна характеризується дещо кращою поживністю та 

енергоємністю. 

 
Таблиця 5.2  

Поживність,  енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової  

одиниці перетравним протеїном люцернового,  люцерно-злакових і 

злакового травостоїв (середнє за 2019-2021 рр.)    

  

 

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Вміст 

кормових 

одиниць, 

% 

Вміст 

обмінної 

енергії, 

МДж/кг  

Вміст 

валової 

енергії, 

МДж/кг 

Забезпеченість 

кормової  

одиниці 

перетравним 

протеїном, г 

Люцерна посівна, 18 

– 
Без добрив 91 10,6 18,5 142 

Р45К90 92 10,7 18,4 145 

+ 
Без добрив 95 10,8 18,6 137 

Р45К90 96 10,9 18.5 142 

Люцерна посівна, 10 + 

грястиця збірна, 10 

– 
Без добрив 83 10,1 18,2 147 

Р45К90 83 10,1 18,3 151 

+ 
Без добрив 86 10,3 18.4 143 

Р45К90 84 10,2 18.3 149 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15 

– 
Без добрив 86 10,3 18,3 141 

Р45К90 89 10,5 18,3 140 

+ 
Без добрив 86 10,3 18,3 156 

Р45К90 86 10,3 18,2 147 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

– 
Без добрив 86 10,3 18.3 147 

Р45К90 86 10,3 18,2 149 

+ 
Без добрив 87 10,4 18.2 146 

Р45К90 87 10,4 18,4 148 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

– 
Без добрив 91 10,6 18,4 136 

Р45К90 87 10,4 18,4 145 

+ 
Без добрив 89 10,5 18,3 141 

Р45К90 87 10,4 18,2 147 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 14 

– 
Без добрив 87 10,4 18.1 143 

Р45К90 91 10,6 18,2 138 

+ 
Без добрив 87 10,4 17,9 146 

Р45К90 95 10,8 18,3 132 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 

– 
Без добрив 84 10,2 17,9 157 

Р45К90 86 10,3 18,0 153 

+ 
Без добрив 86 10,3 17,9 153 

Р45К90 86 10.3 17,9 155 
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Продовження таблиці 5.2 

 

У сухій масі люцерни на 4-6 % більший вміст кормових одиниць і на  0,3-

0,5 МДж/кг – обмінної енергії. Під впливом азотних добрив у дозі N90 на 

злаковому травостої  параметри поживності та енергоємності  поліпшувались 

також, але в меншій мірі ніж під дією симбіотичного азоту люцерни посівної, 

коли  вміст  кормових одиниць збільшився від 73-75 % до 78-84 % або на 5-9 %.   

При порівнянні вмісту зазначених  показників   із зоотехнічними нормами 

годівлі ВРХ  виявилось, що як вміст  кормових одиниць, так і вміст обмінної 

енергії знаходились у межах зоотехнічних норм. При порівнянні вмісту 

зазначених  показників   із державними стандартами України (ДСТУ 4674, 

4684, 4685, 4782, 8528) [ відповідно 69, 71, 72, 73, 79] виявилось, що трава 

досліджуваних травостоїв також відповідає вимогам  на виготовлення 

висококласних  трав’яних кормів як і за вмістом сирих протеїну і  клітковини. 

Вміст валової енергії в сухій масі корму різнотипних багаторічних 

кормових травостоїв коливалась у межах 17,5-18,6 МДж/кг сухої маси і 

закономірно від досліджуваних факторів змінювався несуттєво. Однак, слід 

відмітити, що тенденційно найменше в сухій масі валової енергії 

накопичувалось на злаковому травостої на без азотних фонах. 

Люцерна посівна, 10 + 

пирій середній, 14 

– 
Без добрив 86 10,3 18,1 152 

Р45К90 87 10,4 18.1 152 

+ 
Без добрив 87 10,4 18.1 153 

Р45К90 91 10,6 18,1 147 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

– 
Без добрив 84 10,2 18.2 145 

Р45К90 84 10,2 18,0 149 

+ 
Без добрив 86 10,3 18,2 142 

Р45К90 87 10,4 18,1 143 

Стоколос безостий, 15 

+ костриця східна, 14 

– 
Без добрив 73 9,5 17,8 106 

Р45К90 73 9,5 17,6 113 

+ 
Без добрив 75 9,6 17,8 109 

Р45К90 75 9,6 17.5 112 

– 
N90 78 9.8 18,1 135 

N90 Р45К90 82 10,1 18,3 129 

+ 
N90 79 9,9 18,0 131 

N90 Р45К90 84 10,2 18,2 125 
Зоотехнічна норма 70-100 9-11 – 110-115 
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На забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у наших 

дослідженнях в найбільшій мірі впливали симбіотичний та мінеральний азот.  

За включення люцерни посівної до злаків, а також на люцерновому травостої на 

фонах без внесення азоту забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном збільшилась від 106-113 г до 137-156 г або на 31-43 г. Поміж  

бобово-злакових,  у тому числі і люцернового  травостоїв за забезпеченістю  

кормової одиниці перетравним протеїном суттєвої різниці не спостерігалось.  

Внесення азотних добрив у дозі N90 на злаковому травостої збільшувало 

забезпечення кормової одиниці перетравним протеїном від 106-113  до 125-135 

г або на 19-22 г, що менше ніж під дією симбіотичного азоту люцерни.   

Хімічний склад корму з багаторічних трав, як  відомо, найбільш помітно, 

але неоднаковими темпами змінюється за фазами вегетації, тобто в міру 

старіння рослин при формуванні урожаю першого укосу 126, 142, 153.  

За нашими даними  динаміка  хімічного складу  сухої маси за фазами 

вегетації при вирощуванні люцерни   посівної  в одновидовому і  сумісному  

посівах із злаками та  злакового агроценозу   наведено в  таблиці 5.3. Ці дані 

засвідчили, що зменшення вмісту сирого протеїну  відбувалось 

пагоноутворення  до масового цвітіння люцерни  посівної в одновидовому 

посіві та люцерно-злаковій суміші і від кінця кущіння до початку 

плодоношення  молочної стиглості тритікале ярого тобто від початку 

досліджень (1.05) до кінця  (19.06).  

В агроценозі із суміші багаторічних злаків за період від кінця кущіння до  

молочної стиглості в середньому за 2019-2021 рр. вміст сирого протеїну  в сухій 

масі  зменшився  від 24,1 до  11,7 % і знаходився у сильній позитивній 

кореляційній залежності з часткою листя з коефіцієнтом кореляції (r) 0,941). 

Вміст же сирої клітковини в сухій масі  за цей же період збільшився  від 19,2 до  

33,1 % і знаходився у сильній від’ємній кореляційній залежності з часткою 

листя (r = -0,933).  В одновидовому посіві  люцерни  посівної за цей же  період 

від пагоноутворення до масового цвітіння   вміст сирого протеїну зменшився 

від 25,5 до 16,1 % (r = 0,933), а сирої клітковини збільшився   –   від 17,0 до 29,0 
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% (r =  -0,929) і в люцерно-злаковому агроценозі з      домінуванням  люцерни  

посівної відповідно  від 25,0 до 15,4 (r = 0,930) і   – від 16,1 до 31,% (r = -0,925).  

Найбільше середньодобове зниження вмісту  сирого протеїну в сухій масі 

при вирощуванні  злакової суміші відбувалось  в період від   фази трубкування 

до  колосіння та в період від  цвітіння до початку плодоношення, а саме 0,24-

0,31%. Меншим (0,16%) добове зниження вмісту протеїну  було у фазі цвітіння.   

 

Таблиця 5.3 

Динаміка  хімічного складу люцернового, люцерно-злакового і злакового 

травостоїв за фазами вегетації при формуванні першого укосу           

(середнє за 2019-2020 рр.) 

Травостій  

(домінуючий 

компонент) 

Фаза вегетації 

домінанта 

Сирий протеїн Сира клітковина 

% 

добове 

зменшення 

вмісту, % 

 % 

добове 

збільшення 

вмісту, % 

Люцерна 

посівна 

Пагоноутворення 25,5 - 17,0 - 

Початок гілкування 23,7 0,18 20,4 0,34 

Гілкування  21,1 0,26 22,4 0,20 

Початок бутонізації 18,7 0,24 24,2 0,18 

Кінець бутонізації 17,4 0,13 26,6 0,24 

Цвітіння 16,1 0,13 (0,19) 29,0 0,24 (0,24) 

Люцерно-

злаковий  

(люцерна 

посівна) 

Пагоноутворення 25,0 - 16,1 - 

Початок гілкування 23,8 0,12 19,0 0,29 

Гілкування  20,9 0,29 21,3 0,23 

Початок бутонізації 18,4 0,25 24,5 0,32 

Кінець бутонізації 16,7 0,17 27,6 0,31 

Цвітіння 15,4 0,13 (0,19) 31,5 0,39 (0,28) 

Злаковий  

(стоколос 

безостий) 

Кінець кущіння 24,1 - 19,2 - 

Трубкування 21,5 0,26 22,1 0,29 

Початок  колосіння 18,4 0,31 24,5 0,24 

Кінець колосіння 15,7 0,27 26,2 0,17 

Цвітіння  14,1 0,16 28,5 0,23 

Початок  

плодоношення 
11,7 0,24 (0,25) 33,1 0,46 (0,28) 

НІР05 0,7  1,4  
Примітка.  Дослідження на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої   проведено 

на фоні  Р45К90, а на злаковому –  на фоні N90Р45К90. 

Найбільше  добове зниження вмісту  сирого протеїну при вирощуванні  

люцерни посівної в одновидовому  посіві  та суміші зі злаками   відбувалось  в 

період проходження  фаз гілкування, початок бутонізації з параметрами 0,24-
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0,29 %. Отже, великими темпами зменшення вмісту сирого протеїну в міру 

старіння злакового травостою  відбувалось протягом всього періоду 

досліджень. На відміну від злакового травостою в люцерновому і люцерно-

злаковому травостоях на початку і в кінці вегетації  (фази  бутонізації  і  

цвітіння) це відбувалось повільнішими темпами. Люцерновий і люцерно-

злаковий травостої за вмістом сирого протеїну  довше зберігають кращу якість 

корму ніж злаковий травостій. 

На відміну добового зниження вмісту  сирого протеїну, який мав свій 

максимум, переважно, в середині вегетації  добове збільшення вмісту сирої 

клітковини в усіх досліджуваних травостоях  відбувалось за фазами вегетації 

більш-менш рівномірно з коливаннями за фазами вегетації в злаковій суміші від 

0,17 до 0,46 %, а  в  одновидовому посіві  люцерни   посівної і її суміші зі  

злаками в межах 0,18-0,34 %. 

Середньодобове зниження вмісту  сирого протеїну в   сухій кормовій  

біомасі злакового травостою в розрахунку  за 50 днів (від кінця кущіння до 

молочної стиглості)   становило  0,25 %, що на 0,06 % більше ніж  це 

відбувалось  в  одновидовому посіві  люцерни   посівної і її суміші зі злаками.  

Одночасно середньодобове збільшення вмісту сирої клітковини у злаковій  та 

люцерно-злаковій  суміші (0,28 %) за це же період у 50 днів від фази 

пагоноутворення до цвітіння було на 0,04 %  більшим ніж у одновидового  

посіву люцерни. Отже, швидшими темпами середньодобове зменшення вмісту 

сирого протеїну та збільшення вмісту сирої клітковини в сухій масі корму  в 

міру проходження фаз вегетації (старіння травостою)   відбувається  в 

злаковому  травостої ніж в люцерновому. 

 

5.2. Вміст у кормі лучних травостоїв сирої золи, макро- та 

мікроелементів і важких металів, а також нітратів 

   

Значні зміни під впливом мінерального і симбіотичного азоту при 

формуванні сіяних травостоїв відбуваються і в мінеральному складі корму, 
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зокрема, можуть виникнути порушення оптимальних співвідношень 

мінеральних елементів. Все це справляє негативний вплив на продуктивність і 

стан здоров'я тварин, може привести до їх захворювання тимпанією або 

магнеземією тощо [1, 60, 216]. Тому важливо застосовувати такі агротехнічні 

заходи, які не тільки б підвищували урожайність, а й сприяли одержанню корму 

високої якості. 

Позитивний вплив бобових при формуванні  бобових або  бобово-

злакових лучних  агрофітоценозів при поліпшенні їх мінерального складу 

проявляється, в першу чергу, 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 із злаковим  травостоєм [150]. 

Проте, роль окремих елементів та їх потреба до останнього часу 

остаточно не з'ясована. Узагальнені результати досліджень [214] дають 

можливість стверджувати, що оптимальним вмістом кальцію є 0,3-0,6%, магнію 

- 0,12-0,26 (0,2), калію - 1-3, натрію - 0,13-0,15, фосфору - 0,2- 0,35% в 

розрахунку на суху масу трави. 

Результати наших досліджень в середньому за 2019-2021 рр. щодо вмісту 

сирої золи, макроелементів та їхнє співвідношення в біомасі люцерни  посівної  

люцерно-злакових і злакової сумішей наведено в таблиці  5.4. Ці дані свідчать, 

що на всіх фонах удобрення найбільший вміст у сухій масі  сирої золи (9,0-9,5 

%), кальцію (0,56-0,63 %), магнію (0,13-0,18 %), фосфору (0,40-0,45 %) та  

найменший – калію (2,35-2,58 %)  був у сухій масі люцерни   посівної та її 

сумішей із злаками, що відповідно  на 0,6-0,8 %, 0,13-0,16 %, 0,07-0,08 %, 0,03-

0,04 % більше і на 0,13-0,21 % менше ніж в сухій кормовій  біомасі злакового 

травостою.  

Слід відмітити, що  перевага люцернового травостою порівняно із 

злаковим   за вмістом золи і зазначених вище мінеральних елементів  була дещо 

більшою,  ніж перевага люцерно-злакових  травостоїв. У сухій масі цих 

травостоїв порівняно зі  злаковим травостоєм,  завдяки наявності люцерни  
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посівної, вміст сирої золи, кальцію, магнію більшим був відповідно на 0,3-0,6   

%, 0,06-0,10 % та  0,01-0,06 %,  а вмісту калію з меншим – на 0,04-0,12  %.  

Як  свідчать дані таблиці  5.4, що на всіх фонах удобрення більше  

відношення кальцію до фосфору (Са:Р), яке було  в межах 1,33-1,51 та менше 

відношення калію до суми кальцію і магнію (К:(Са+Мg), яке було  в межах  

3,04-3, у сухій масі люцерни  посівної та люцерно-злакових сумішах ніж в сухій 

кормовій  біомасі злакового травостою, що відповідно  на  0,11- 0,26 одиниць 

більше і на 0,83-2,08 одиниць  менше.  

Порівняння вмісту в сухій масі корму  різнотипних травостоїв зазначених 

у таблиці 5.4  макроелементів із зоотехнічними нормами годівлі ВРХ показало, 

що він в основному їм відповідав. Проте, спостерігалось дещо більше норми 

(0,2-0,35 %) вміст  в сухій масі люцерни  посівної та її сумішей із злаками 

фосфору, що є позитивним,  та дещо менше норми (0,12-0,26 %)  магнію, що є 

негативним. 

Слід відмітити, що як відношення  К:(Са+Мg), так і відношення Са:Р не 

виходили за межі зоотехнічних норм для великої рогатої худоби. Це  свідчить 

про те, що сировина для виготовлення трав’яних кормів  із досліджуваних 

травостоїв цілком придатна  для годівлі великої рогатої худоби.  

Фосфорні і калійні  добрива мало впливали а мінеральний склад корму та 

на співвідношення мінеральних елементів. Проте, під впливом весення азоту у 

дозі N90 на злаковому травостої, переважно тенденційно, спостерігалось  

збільшення вмісту сирої золи та зменшення вмісту фосфору і калію,   а також 

тенденційно відмічено  збільшення  відношення Са:Р. 

Значна  небезпека для тварин може виникнути через внесення 

підвищених доз азоту та нагромадженням  у трав’яному кормі нітратів           

(N–NO3). Доведено, що внесення азотних добрив, особливо у високих дозах, 

веде до підвищення вмісту нітратів у ґрунті та рослинах. За цих умов нітрати, 

які є складовою частиною сирого протеїну, здатні акумулюватися в біомасі трав 

у кількостях, які перевищують гранично допустимі концентрації [115, 183, 326, 

331].  
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Таблиця 5.4  

Вміст сирої золи, макроелементів та їхнє співвідношення 

люцернового,  люцерно-злакових і злакового травостоїв залежно від 

систем удобрення і вапнування (середнє за 2019-2021 рр.),    %  в сухій масі    

 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Вап-   

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 
Сира 

зола 
Р К Са Мg 

К:(Са+ 

Мg) 
  Са:Р 

Люцерна посівна, 

18 

– Без добрив 9,4 0,44 2,35 0,60 0,17 3,05 1,36 

Р45К90 9,5 0,45 2,40 0,61 0,18 3,04 1,36 

+ Без добрив 9,4 0,41 2,45 0,62 0,17 3,10 1,51 

Р45К90 9,5 0,43 2,53 0,63 0,18 3,12 1,47 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– Без добрив 9,1 0,41 2,50 0,56 0,15 3,52 1,37 

Р45К90 9,3 0,43 2,58 0,57 0,15 3.58 1,32 

+ Без добрив 9,0 0,41 2,40 0,58 0,14 3,33 1,41 

Р45К90 9,2 0,43 2,48 0,59 0,13 3,44 1,37 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– Без добрив 9,0 0,41 2,50 0,56 0,15 3,52 1,37 

Р45К90 9,2 0,43 2,58 0,57 0,15 3,58 1,33 

+ Без добрив 9,1 0,40 2,45 0,58 0,15 3,56 1,45 

Р45К90 9,2 0,43 2,53 0,60 0,14 3,42 1,40 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

– Без добрив 8,3 0,37 2,67 0,41 0,11 5,13 1,11 

Р45К90 8,4 0,39 2,68 0,43 0,11 4,96 1,10 

+ Без добрив 8,3 0,41 2,60 0,48 0,11 4,41 1,17 

Р45К90 8,4 0,43 2,58 0,47 0,11 4,45 1,09 

– N90 8,7 0,36 2,60 0,45 0,10 4,73 1,25 

N90 Р45К90 8,8 0,37 2,65 0,45 0,10 4,82 1,22 

+ N90 8,7 0,36 2,60 0,47 0,10 4,56 1,31 

N90 Р45К90 8,8 0,37 2,65 0,48 0,10 4,57 1.30 

Зоотехнічна норма  
0,2-

0,35 

1,0-

3,0 

0,3-

0,6 

0,12-

0,26 

2,5-

5,5 

0,7-

2,5 

НІР05, % 0,4 0,02 0,12 0,03  0,01   

 

Як правило, внесення помірних доз азотних добрив не призводить до 

нагромадження нітратів у кількостях, шкідливих для тварин. На ранніх етапах 

органогенезу рослин вміст нітратів більший ніж в оптимальні періоди 
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скошування травостоїв, особливо за нестачі в цей час фосфору та калію у 

ґрунті. 

За Поповим Н.Б. [214] накопичення N–NO3 більше 0,07% в сухій масі 

вважається шкідливим, 0,07-0,2 – призводить до отруєння худоби і більше 

0,25% – може бути літальним. Тим часом як  згідно ДСТУ 4674:2006 [69]  

гранично допустимою концентрацією (ГДК)   вмісту N–NO3 в сухій масі  є 0,05 

%.  Тому важливо застосовувати такі дози азотних добрив, які б не 

підвищували нагромадження нітратів у кормі. 

За нашими  даними (табл. 5.5) вміст нітратів (N–NO3)  в сухій масі 

тритикале ярого  і горошку посівного  в одновидових і  сумісних  посівах з  

різним співвідношенням компонентів на різних фонах удобрення в середньому 

за   2019-2021 рр. коливався  у межах 0,01-0,04 % і не виходив за межі   ГДК 

(0,05 %) [69].   

У сухій масі люцернового і  люцерно- злакових травостоїв у  порівнянні із  

злаковим  травостоєм на однакових фонах удобрення (варіанти без добрив і 

внесення  Р45К60) в середньому за роки досліджень накопичувалось на 0,01 % 

більше нітратів. При внесенні азотних добрив  у дозі  N90 (варіанти N90 і 

N90P45K90) вміст нітратів у сухій масі  злакового  травостою в середньому за 

2019-2021 рр. збільшився на 0,02 %.  Отже,  внесення  мінерального  азоту у 

дозі N90 більше накопичує    N–NO3 в сухій масі корму ніж  використання 

симбіотичного азоту  люцерни посівної як в одновидовому посіві, так і 

люцерно-злакових сумішах.  

Згідно  аналізу нагромадження N–NO3 за роками користування виявлено, 

що вміст  нітратів також  помітно змінювався. На 1-му році життя і 

користування травостоями (2019 р.) N–NO3 на 0,01-0,02 %  більше 

накопичувалось ніж у 2020 і 2021 рр.   Проте, закономірності щодо змін у 

накопиченні N–NO3 під впливом як симбіотичного азоту люцерни посівної, так  

і мінерального азоту на злаковому травостої  в усі роки зберігались.  В усі роки 

досліджень вміст        N–NO3 не виходив за межі ГДК (0,05 % в сухій масі 

корму). 
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Таблиця 5.5 

Концентрація нітратів (N–NO3) в сухій масі люцернового, люцерно-

злакових і злакового травостоїв на різних фонах удобрення і вапнування, 

%  (2019-2020 рр.) 

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Роки  життя Середнє    

за  2019-

2021 рр. 
1-й 2-й 3-й 

Люцерна посівна,18 

– 
Без добрив 0,04 0,02 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,03 0,02 0,03 

+ 
Без добрив 0,04 0,03 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,03 0,02 0,03 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15 

– 
Без добрив 0,04 0,02 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,02 0,02 0,03 

+ 
Без добрив 0,04 0,02 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,03 0,02 0,03 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

– 
Без добрив 0,04 0,02 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,02 0,02 0,03 

+ 
Без добрив 0,04 0,02 0,02 0,03 

Р45К60 0,04 0,03 0,02 0,03 

Стоколос безостий, 15 

+ костриця східна, 14 

– 
Без добрив 0,03 0,01 0,01 0,02 

Р45К60 0,03 0,01 0,01 0,02 

+ 
Без добрив 0,03 0,02 0,01 0,02 

Р45К60 0,03 0,02 0,01 0,02 

– 
N90 (30 + 30 + 30) 0,05 0,03 0,03 0,04 

N90 Р45К60 0,05 0,03 0,03 0,04 

+ 
N90 0,05 0,04 0,03 0,04 

N90 Р45К60 0,05 0,04 0,03 0,04 

НІР05, % 0,005 0,005 0,005 0,005 

ГДК, % 0,05 

 – – без вапна, + – внесення 1,5 т/га вапна. 

 

Відомо, що під впливом добрив, зокрема під дією мінерального,  а також 

симбіотичного азоту бобових трав   істотно змінюється і мікроелементний 

склад біомаси багаторічних травостоїв. Найбільш ґрунтовно  досліджено зміни 

в мікроелементному складі трав’яних  кормів під впливом азотних добрив.  
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Зокрема, при  внесенні підвищених доз азоту зменшується вміст у них цинку 

[329].  

За  внесення різних доз азотних добрив вміст міді в травах залежить від 

наявності її в ґрунті. На бідних міддю ґрунтах зростаючі дози азоту призводять 

до зниження її рухомості внаслідок створення комплексних мідно-аміачних 

сполук і зменшення вмісту її в травах. За умов збільшення доз азоту у  

поєднанні із внесенням мідних добрив і на добре забезпечених  міддю ґрунтах 

значно підвищується вміст її як у ґрунті, так і рослинах. 

Збільшення вмісту марганцю в злакових травостоях з підвищенням доз 

азотних добрив, особливо на кислих ґрунтах, обумовлюється підкисленням 

ґрунтового розчину [102, 265]. Механізм такої дії фізіологічно кислих добрив 

пов'язаний з підвищенням кислотності ґрунту, коли відбувається перетворення 

марганцю з недоступної форми в доступну. Таку ж дію підкислений грунтовий 

розчин виявляє на доступність цинку й заліза і відповідно на вміст їх у 

рослинах [329]. 

Значний обсяг досліджень з вивчення  впливу мікроелементів на рослини, 

а також тварини, які їх  поїдають провели  Е. С.  Казарян,  В. Ф.    Корякіна та  

П.А. Власюк. Вони  довели  що вони мають важливу роль у їх  життєдіяльності 

[97, 111, 216]. 

За даними Н.І. Попова зоотехнічна  норма для годівлі жуйних тварин за  

вмістом Mn складає 250 мг/кг, Fe – 200,  Zn – 20-80,  Cu – 4-8 мг/кг сухої 

речовини [216].  

За нашими даними (табл. 5.6) як застосування  симбіотичного азоту  

люцерни посівної в  одновидовому посіві та сумішах її із багаторічними 

злаковими травами так  і азотні мінеральні  добрива на злаковому травостої 

суттєво впливали й на мікроелементний склад трав’яного корму та накопичення 

в ньому  важких металів. У сухій масі   люцернового  і люцерно-злакових  

травостоїв з різними злаковими компонентами у порівнянно зі злаковим 

травостоєм на без азотних фонах удобрення  (варіанти без добрив і Р45К90)  

вміст  цинку збільшився від 9,0-9,2 до 12,3-14,8 мг/кг або на 3,3-5,6 мг, міді – 
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від 3,3-3,7 до 4,4-4,7 або на 1,0-1,1 мг/кг, заліза –  від 54,6-62,7 до 58,3-72,1 або 

на 3,7-9,4  мг/кг, свинцю – від 1,4-1,5 до 2,0-2,2 мг або на 0,6-0,7 мг, нікелю – 

від 1,1-1,2 до 1,8 мг/кг, кадмію – від 0,1 до 0,2 мг/кг сухої маси.  

Таблиця 5.6  

Вміст мікроелементів і важких металів в сухій масі   люцернового,  

люцерно-злакових і злакового травостоїв залежно від систем удобрення  і 

вапнування (середнє за 2019-2021 рр.),    мг/кг   

Травостій (види трав  

і норма висіву 

насіння, кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення Zn Cu Mn Fe Pb Ni Cd 

Люцерна посівна, 18 

– Без добрив 13,9 4,4 44,6 65,9 2,2 1,8 0,2 

Р45К90 14,7 4,5 46,2 72,1 2,2 1,8 0,2 

+ Без добрив 14,3 4,6 44,8 65,9 2,2 1,8 0,2 

Р45К90 14,8 4,7 46,4 72,1 2,2 1,8 0,2 

Люцерна посівна, 10 

+ стоколос безостий, 

15 

– Без добрив 13,5 4,4 43,3 66,9 2,0 1,8 0,2 

Р45К90 14,5 4,5 45,5 71,0 2,0 1,8 0,2 

+ Без добрив 13,8 4,5 43,5 66,9 2,0 1,8 0,2 

Р45К90 14,7 4,6 45,8 71,0 2,0 1,8 0,2 

Люцерна посівна, 10 

+ стоколос безостий, 

8 + костриця східна, 

6 

– Без добрив 12,3 4,4 38,9 59,0 2,0 1,8 0,2 

Р45К90 12,9 4,5 43,9 58,3 2,0 1,8 0,2 

+ Без добрив 12,5 4,5 39,3 59,0 2,0 1,8 0,2 

Р45К90 13,2 4,6 44,2 58,3 2,0 1,8 0,2 

Стоколос безостий,  

15 + костриця східна, 

14 

– Без добрив 9,0 3,3 45,2 54,6 1,4 1,1 0,1 

Р45К90 9,2 3,7 54,3 62,5 1,5 1,2 0,1 

+ Без добрив 9,0 3,4 45,4 54,6 1,5 1,1 0,1 

Р45К90 9,1 3,7 54,3 62,7 1,5 1,2 0,1 

– N90 12,4 5,3 65,9 58,2 1,7 1,3 0,2 

N90 Р45К90 12,6 5,5 66,4 58,3 1,8 1,3 0,2 

+ N90 12,5 5,4 65,6 58,5 1,8 1,4 0,2 

N90 Р45К90 12,6 5,5 66,2 58,7 1,8 1,4 0,2 

Зоотехнічна норма 
20– 

50 

4– 

10 
250 200 – – – 

ГДК 50 30 – – 2-3 – 0,3 

НІР05, % 0,6 0,2 2,2 3,2 0,1 0,1 0,01 

 

На злаковому травостої під дією  внесенням N90  на двох фонах (без 

добрив і внесення P45K90) у порівняні із без азотними фонами  вміст цинку в 

сухій масі збільшився  від 9,1-9,2 до 12,4-12,6 мг/кг або на 3,2-3,5 мг,  міді  –  

від 3,4-3,7 до 5,3-5,5 або на 1,9 мг, марганцю – від 45,2-54,3 до 65,6-66,4 мг,  
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свинцю – від 1,4-1,5 до 1,7-1,8 мг, нікелю – від 1,1-1,2 до 1,3-1,4 мг і  кадмію – 

від 0,1 до 0,2 мг/кг або на 0,1 мг/кг сухої маси. 

За порівняння вмісту мікроелементів у сухій масі досліджуваних 

травостоїв  із зоотехнічними нормами для великої рогатої худоби  виявилось, 

що вміст цинку, міді, марганцю, заліза, в основному, не виходив за межі 

зазначених норм.  Проте, вміст цинку, заліза і марганцю був дещо меншим 

зоотехнічної норми, що за певних умов при згодовуванні такого корму худобі, 

виникає необхідність його балансування  мінеральними добавками до раціону. 

При порівнянні  вмісту  в сухій масі корму досліджуваних травостоїв 

важких металів, таких як     свинець, нікель, кадмій із встановленими гранично 

допустимими концентраціями, виявилось,  що  такий корм є цілком безпечним 

для худоби. 

За наведеними  результатами досліджень у розділі 6, можна зробити 

наступні висновки:  

1. Під дією симбіотичного азоту  в люцерновому та люцерно-злакових  

травостоях  порівняно зі злаковим травостоєм на  фонах без внесення азоту  в 

сухій масі корму збільшується  вміст сирого протеїну від 11,4-11,5 до 16,8-18,5 

% або на 5,4-7,0 %,  білка – від 9,8-10,2  до 15,0-16,9 % або на 5,2-6,7 %,  

поживність корму за вмістом кормових одиниць –  на 14-21 %, енергоємність за 

вмістом обмінної енергії – від 9,5-9,6 до 10,1-10,9 або на 0,6-1,3 МДж/кг,   

перетравність сухої маси корму in vitro  від  65-67 % до  67-72 % або на 2-5 %,  

та зменшується вміст безазотистих екстрактивних речовин від 46,0-46,5 до 41,5-

44,9 %  або на  1,6-4,5 %.   

2. В люцерновому та люцерно-злакових  травостоях  порівняно зі 

злаковим в сухій масі корму більше нагромаджується   сирої золи на 0,6-0,8 %,  

кальцію –  на 0,13-0,16 %,  магнію – на 0,07-0,08 %,  фосфору – 0,03-0,04 %, на 

0,01 % нітратного азоту,  відношення кальцію до фосфору – на   0,11- 0,26 та 

менше калію – на 0,04-0,12 % і відношення калію до суми кальцію і магнію – на 

0,11-0,26. Поряд з цим  в сухій масі корму  збільшується вміст    цинку – на 3,3-
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5,6 мг/кг, міді – на1,0-1,1 мг/кг, заліза – на 3,7-9,4  мг/кг, свинцю – на 0,6-0,7 

мг/кг, а також нікелю і кадмію.  

3. Поміж мінеральних добрив на хімічний склад трав’яного корму  

найбільше впливає внесення азотних добрив на злаковий травостій. За  

внесення N90 в сухій масі корму злакового травостою збільшується  вміст 

сирого протеїну на 4,1-4,3 %,   білка – на 2,7-2,8 %, забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном від 106-113  до 125-135  або на 19-22 г, нітратів 

від 0,02 до 0,04 %, цинку – від 9,1-9,2 до 12,4-12,6 мг/кг або на 3,2-3,5 мг, міді  –  

від 3,4-3,7 до 5,3-5,5 мг, а також  марганцю,  свинцю, нікелю, кадмію та 

зменшується вміст безазотистих  екстрактивних речовин – на 2,2-3,5 %.  

4. Зі старінням трав при формуванні урожаю у першому укосі за 50 днів  і 

зменшення частки листя в  сухій масі досліджуваних травостоїв від 87-94 % до 

26-31 %  вміст сирого протеїну зменшився від 24,1-25,5  до 11,7-16,1 %  з 

коефіцієнтом кореляції (r)  0,930-0,941  та збільшився вміст сирої клітковини 

від 16,1-19,2 % до 29,0-33,1 %   з r  –  (-0,925)-(-0,949).  Швидшими темпами 

середньодобове зменшення вмісту в сухій масі сирого протеїну (0,25 %)  і 

середньодобове збільшення вмісту сирої клітковини (0,28 %) відбувається на 

злаковому травостої, ніж на люцерновому  і люцерно-злаковому (відповідно 

0,19 і 0,24-0,28 %). 

Результати досліджень автора по розділу 5 викладено у працях [43, 44, 

45, 141, 142, 144, 145, 146]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ  РОДЮЧОСТІ  ҐРУНТУ  ПІД ЛУЧНИМИ 

ТРАВОСТОЯМИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ  

 

6.1. Нагромадження сухої  маси й основних поживних елементів  корінням  

і симбіотичного азоту люцерною посівною в лучних травостоях   та їх 

протиерозійна стійкість  

 

Коріння відіграє важливу роль у житті кожної рослини, забезпечуючи її 

поживними речовинами і водою. Завдяки нагромадженню кореневої маси 

багаторічні трави  поліпшують родючість ґрунту, а саме поліпшують його 

структуру, збагачують його поживними речовинами, захищають від ерозії 

[132]. Через взаємодію кореневої системи з ґрунтовими мікроорганізмами під 

травами відбуваються позитивні зміни у ґрунті, які відіграють велику роль в 

кругообігу і живленні рослин. Саме мікроорганізми  розкладають відмерле 

коріння, залишки рослинних решток, поліпшують структуру та фізико-хімічні і 

біологічні властивості ґрунту, переводять недоступні мінеральні елементи в  

доступну для рослин форму, а також регулюють азотний режим ґрунту [168, 

195,  280]. Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори знаходиться в тісній 

позитивній залежності з умовами живлення, температурою та ґрунтовою 

вологістю. Для  ґрунтових мікроорганізмів, які використовують органічні 

форми азоту, найкращі умови складаються при температурі 200 С, і внесенні 

120 кг/га діючої речовини NPK [51, 52, 195]. 

Для ґрунтових мікроорганізмів джерелом енергії є корені та післяукісні 

рештки. Слід мати на увазі, що на   початку  вегетації трав темпи росту коріння 

у злаків  вищі, ніж у бобових, і тому вони краще реагують на внесення добрив 

рано навесні. За ранньовесняного  внесення азоту у трав відростають ефемерні 

корінці, які після його використання відмирають. При погіршенні умов 

зволоження, дія добрив знижується [162].  Коренева система розвивається 

краще у вологі роки, ніж у посушливі [3].   
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Слід мати на увазі, що коріння   трав розміщується, в основному, у 

верхніх шарах ґрунту і різко зменшується їх кількість по профілю з верху до 

низу [130]. Існують  протилежні дані щодо наростання коренів залежно від доз 

азотних добрив. Одні дослідники стверджують, що азотні добрива за певних 

екологічних умов мало впливають на наростання коріння. Проте, коефіцієнт 

продуктивної дії їх різко змінюється. При внесенні азоту співвідношення 

надземної до підземної маси становило як 1:0,6, тим часом як на контролі – 

1:1,2, при внесенні фосфору – 1:1,2; фосфору і калію –1:1,8 [274]. Цими 

дослідженнями також доведено, що в інших екологічних умовах мінеральні 

добрива не тільки безпосередньо впливають на ріст коріння. Встановлено, що 

тільки  підвищена доза азоту N240 пригнічуючи впливає на кореневу систему. 

Середні дози, навпаки, збільшують масу коріння   [227]. 

У дослідженнях В. Г. Кургака та О. П. Лукянця [130] на суходолах 

північного Лісостепу багаторічними травостоями сухої кореневої маси у 0-20-

см шарі на 1 га нагромаджувалось в межах від 7,38 до 13,10 т. Найбільший 

вплив на нагромадження коренів справляли добрива, де маса їх була 

найбільшою на всіх травостоях. Відношення надземної маси до коренів було в 

межах від 0,38 до 1,20. За даними В. Г. Кургака і В. М.  Товстошкура [134] 

нагромадження кореневої маси під різними лучними травостоями залежно від 

системи удобрення було в межах 7,90 до 12,97 т/га  Нагромадження  маси 

коренів збільшувалось під дією азотних добрив на травостоях з домінуванням 

злаків, а також при включенні до злаків бобових трав. При внесенні азотних 

добрив у дозі N135 на злаковий травостій маса коренів збільшилась від 8,12 до 

11,54 т/га. Проте, коефіцієнт продуктивної дії коренів залежно від удобрення на 

різних травостоях змінювався мало. На сіяному злаковому травостої та 

перелогах коефіцієнт продуктивної дії коренів  від внесення азоту  добрив 

збільшився в 1,3-1,8 рази. Однорічні ранні ярі  кормові культури та їх суміші у 

порівняні з багаторічними травми на 1 га коріння накопичують   майже в два 

рази менше. Однак, через меншу продуктивність надземної біомаси коефіцієнт 

продуктивної дії коріння  залишається приблизно однаковим. 
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Як відомо, бобові трави позитивно впливають на родючість ґрунту 

завдяки накопиченню азоту в кореневій масі й ґрунті [154]. У різних ґрунтово-

кліматичних умовах перед розорюванням під бобово-злаковими травостоями 

накопичується від 10 до 19 т/га сухої кореневої маси, яка збагачена азотом в 

кількості, еквівалентній приблизно 40-60 т/га гною. Накопичення азоту 

кореневою системою бобових може досягати 250 кг/га      [243].  

За нашими даними (табл. 6.1) нагромадження сухої кореневої маси у 0-20-

см шарі ґрунту під  досліджуваними кормовими агрофітоценозами  люцерни  

посівної, люцерно-злакової і злакової суміші  залежно від удобрення    в   

середньому за 2019-2021 рр.) було в межах від 7,15 до 9,22 т/га.  

Нагромадження сухої маси коренів суттєво  збільшувалось як під дією 

симбіотичного азоту люцерни посівної в одновидовому посіві та її сумішах із  

злаками, так і під дією азотних мінеральних  добрив у дозі  N90 на злаковому  

травостої.  

За включення  люцерни посівної до злаків  маса сухих коренів на 

безазотних фонах (без добрив та за внесення Р45К90) збільшилась від 7,15-7,65  

до 8,63-9,33 т/га або на 1,48 т/га при НІР05 0,47 т/га. Дещо більшою маса 

коріння була на люцерно-злаковій  суміші, злакова частина якої складалась з 

двох компонентів – стоколосу безостого і нещільнокущової костриці східної 

ніж з одновидового  посіву кореневищного стоколосу безостого.   

На фонах без  добрив та за внесення Р45К90  під люцерновим травостоєм 

нагромаджувалось 8,23-8,63 т/га сухого коріння, що, завдяки дії симбіотичного 

азоту на 0,98-1,08 т/га більше ніж під злаковим травостоєм і на 0,40-0,70 т/га 

менше    порівняно із люцерно-злаковими травостоями.  

За додаткового внесення N90 на фоні без добрив та на фоні  внесення  

Р45К90 на  злаковому травостої суха  маса у 0-20-см шарі ґрунту збільшилась від  

7,15-7,65  до 8,25-8,69  т/га або на 1,04-1,10 т/га.   

Внесення фосфорних і калійних добрив у дозах Р45К90 або вапна перед 

залуженням збільшило також накопичення сухого коріння, але несуттєво в 

межах похибки досліду. Тим часом як за поєднаного внесення цього удобрення 
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і вапна відбулось суттєвіше збільшення накопичення сухого коріння, а саме – 

на 0,28-0,56 т/га  при НІР05 0,47 т/га. 

Таблиця 6.1   

Накопичення сухого коріння у 0-20-см шарі ґрунту різними лучними 

агрофітоценозами та їх протиерозійна стійкість залежно від добрив і 

вапнування                 (середнє 2019-2021 рр.) 

 

Травостій (види трав 

і норма висіву 

насіння, кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Сухе 

корін-

ня, 

т/га 

Продук-

тивна дія 

коріння** 

Протиерозійна 

стійкість   

фітоценозів, 

хв*** 

Люцерна посівна,18 

– 
Без добрив 8,23 1,10 8:32 

Р45К90 8,45 1,13 8:48 

+ 
Без добрив 8,55 1,15 8:51 

Р45К90 8,63 1,21 9:07 

Люцерна посівна, 10 

+ стоколос безостий, 

15 

– 
Без добрив 8,63 1,02 9:37 

Р45К90 8,81 1,05 9:49 

+ 
Без добрив 8,85 1,07 9:55 

Р45К90 9,19 1,09 9:58 

Люцерна посівна, 10 

+ стоколос безостий, 

8 + костриця східна, 

6 

– 
Без добрив 9,05 1,03 9:53 

Р45К90 9,22 1,02 9:59 

+ 
Без добрив 9,16 1,06 9:55 

Р45К90 9,33 1,10 9:58 

Стоколос безостий, 

15 + костриця східна, 

14 

– 
Без добрив 7,15 0,45 8:33 

Р45К90 7,42 0,46 8:50 

+ 
Без добрив 7,40 0,45 8:53 

Р45К0 7,65 0,45 8:56 

– 
N90 (30 + 30 + 30) 8,25 0,64 9:58 

N90 Р45К90 8,41 0,66 10:19 

+ 
N90 8,43 0,65 10:05 

N90 Р45К90 8,69 0,67 10:08 

НІР05 0,47  0:25 

 – – без вапна, + – внесення 1,5 т/га вапна. 

**  –  Відношення сухої  надземної маси до сухої  маси коріння.  

*** – Час розмивання моноліту ґрунту (дернини) рівномірним струменем води, хв. 

Побічно є оціночним показником протиерозійної стійкості біогеоценозів. 



 146 

Коефіцієнт продуктивної дії коренів як відношення сухої надземної маси 

до сухої маси  коренів залежно від  удобрення на різних типах травостоїв був 

різним. На сіяному злаковому травостої на безазотних фонах  він був 

найменшим  і коливався в межах 0,45-0,46, тим часом як на   люцерновому і 

люцерно-злакових травостоях – в межах 1,02-1,21, що в 2,3-2,6 рази був  

більшим, ніж на злаковому.   

Аналіз результатів досліджень показав, що і  під впливом азотних добрив 

коефіцієнт продуктивної дії коріння збільшувався  на злаковому травостої від 

0,45-0,46 до 0,64-0,67 або в 1,4-1,5 рази.  

З літературних джерел  [125, 132] відомо, що лучні травостої відіграють 

величезну природоохоронну роль в агроландшафтах, зокрема затримують 

поверхневий стік, і навіть, на крутих схилах захищають ґрунти від ерозії, а 

водоймища  – від замулення й забруднення. Протиерозійну стійкість травостоїв, 

в певній мірі, можна оцінити визначанням часу за який  розмивається  моноліт  

ґрунту рівномірним  струменем води. 

У наших дослідженнях (див. табл. 6,1) моноліт ґрунту розміром 20х20 

см із різними травостоями, відібраний у першій декаді  листопада рівномірним 

струменем води розмивався за 8:32-10:08 хв.  

Підтвердились результати досліджень В. О. Черкасової [272, 273], а 

також В. Г. Кургака [125], що за внесення азотних добрив підвищується не 

тільки продуктивність, а й   протиерозійна стійкість лучних травостоїв. Так, при 

внесенні мінерального азоту у доз N90   на злаковий травостій   порівняно з 

варіантами  без азоту,   термін за який моноліти ґрунту зруйнувалися під дією 

струменя води,  збільшився від 8:33-8:66 хв. до 9:58-10:08 хв., або в 1,2 рази  

повільніше.  

Аналіз наших досліджень показав, що не тільки мінеральний азот 

підвищує протиерозійну стійкість трав, а й симбіотичний азот люцерни 

посівної при включенні її  до злаків. У цьому разі  тривалість розмивання 

моноліту  люцерно-злакових травостоїв збільшилася від 8:33-8:66 хв. до 9:37-

9:88 хв. або в  1,1 рази.  Протиерозійна стійкість одновидового посіву  люцерни 
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посівної, яка характеризується стержневим корінням, була на одному рівні із 

злаковим травостоєм без внесення азоту мінеральних добрив. 

Відомо, що лучні трави поліпшують родючість ґрунту, завдяки 

нагромадженню у коренях та кореневих рештках поживних речовин, зокрема 

азоту, фосфору і калію. За літературними даними [169] у сухій масі коріння 

різних типів лучних травостоїв  нагромаджується  від 1,26 до 1,71% азоту, від  

0,18 до 0,30 %  Р2О5 і від  0,78 до 1,15 % К2О.  

За нашими даними (табл. 6.2) азоту у сухій масі коріння різнотипних 

травостоїв в середньому за  2019-2021 рр.  нагромаджувалось в межах  від     

1,02 % до 1,45 %, Р2О5  – від 0,20  до 0,24  і  К2О – від 0,91 % до 1,05 %. 

Найбільші зміни щодо вмісту   досліджуваних елементів у корінні  відбулися по 

азоту. Його вміст суттєво збільшився  в корінні злакового травостою за  

внесення азотних добрив та в більшій мірі  при включенні люцерни посівної до 

злаків або використанні одновидового посіву люцерни посівної на  фонах без 

внесення азотних добрив.   

На люцерновому і люцерно-злакових травостоях у порівняні із злаковим 

травостоєм  вміст азоту в сухій кореневій масі   на безазотних фонах (варіанти  

без добрив і внесення  Р45К90) збільшився від 1,00-1,03 до 1,31-1,45 % або на 

0,31-0,42 % або  в 1,3-1,4 рази. Проте,  найбільший вміст його (1,40-1,45 % в 

сухому корінні) був в люцерновому травостої, що на 0,08-0,10 % більше 

порівняно з люцерно-злаковими травостоями.  

На сіяному злаковому травостої від внесення азоту  добрив у дозі N90   

вміст азоту в сухому  корінні збільшився до 1,25-1,26 % або на 0,22-0,25 %,  що 

на  0,09-0,17 % менше, ніж на люцерновому і люцерно-злакових травостоях.  

Вміст фосфору і калію в коренях залежно від складу травостоїв 

закономірно не змінювався.  Але  фонах  внесення N90 і  N90Р45К90  у порівняні з 

варіантами без внесення азоту на злаковому травостої  спостерігалось незначне 

зменшення цих елементі у коренях. У цьому разі вміст  фосфору в сухій масі 

коріння  зменшився на  0,01-0,03 %, а калію – на 0,06-0,09. 
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Таблиця  6.2  

Накопичення основних поживних елементів у  сухому корінні 

люцернового,  люцерно-злакових і злакового травостоїв залежно від 

систем удобрення і вапнування у  0-20-см шарі ґрунту                               

(середнє за 2019-2021 рр.),     

 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Вап-   

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 

% Кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Люцерна посівна, 

18 

– Без добрив 1,40 0,20 0,96 115 16 79 

Р45К90 1,41 0,22 1,05 119 19 89 

+ Без добрив 1,41 0,21 0,94 121 18 80 

Р45К90 1,45 0,23 1,05 125 20 91 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– Без добрив 1,31 0,20 0,97 113 17 84 

Р45К90 1,33 0,22 1,03 117 19 91 

+ Без добрив 1,32 0,20 0,97 117 18 86 

Р45К90 1,33 0,23 1,02 122 21 94 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– Без добрив 1,29 0,20 0,98 117 18 89 

Р45К90 1,31 0,22 1,03 120 20 95 

+ Без добрив 1,34 0,20 0,97 123 18 89 

Р45К90 1,35 0,23 1,02 126 21 95 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

– Без добрив 1,02 0,20 0,98 73 14 70 

Р45К90 1,03 0,24 0,99 76 18 73 

+ Без добрив 1,00 0,20 0,98 74 15 73 

Р45К90 1,03 0,23 0,99 79 18 76 

– N90 1,26 0,19 0,92 104 16 76 

N90 Р45К90 1,26 0,20 0,92 106 17 77 

+ N90 1,25 0,19 0,91 105 16 77 

N90 Р45К90 1,25 0,20 0,91 109 17 79 

НІР05, % 0,05 0,01 0,02    

 
Для збереження і поліпшення родючості ґрунтів важливе значення має 

нагромадження у коренях лучних травостоїв основних мінеральних елементів у 

розрахунку на 1 га.  За  накопиченням у корінні у кг на 1 га азоту  
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спостерігалась  така ж закономірність як і за накопиченням кореневої маси та 

вмістом у ній у відсотках цього поживного елементу. Внесення азоту на 

злаковий травостій у дозі N90  на фонах як без внесення добрив, так і на фоні  

Р45К90 збільшувало накопичення азоту від 73-79  до 104-109 кг/га або  в 1,4 рази. 

На люцерновому і люцерно-злакових травостоях     на безазотних фонах 

нагромадження азоту кореневою системою під дією симбіотичного азоту 

люцерни  збільшилось більше порівняно із  дією мінерального азоту у дозі   N90 

на злаковому травостої, а саме  до 113-126 кг/га або 1,5-1,6 рази. 

Накопичення у коренях  фосфору і калію залежно від доз азотних добрив  

і видового  складу травостоїв змінювалось не суттєво. Дещо  більше відповідно 

на 1-3 і на 2-10 кг/га цих елементів  накопичувалось  у травостоїв на фоні 

внесення Р45К90  ніж у варіанті  без добрив. У зв’язку з тим, що вміст фосфору і 

калію у коренях під впливом досліджуваних факторів порівняно із азотом 

змінювався менше  ніж азот, тому й нагромадження їх  у  коренях на 1 га  

обумовлювалось масою їх коріння Помітніше це було по калію. За внесення 

азотних добрив  на злаковому травостої, нагромадження його у корінні на 1 га  

збільшилось на 3 кг, а під дією симбіотичного азоту на люцерновому і 

люцерно-злаковому травостоях – на 9-18 кг.      

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 навколишнього середовища. Як відомо, важливу 

роль у кругообігу азоту відіграють бобові культури, а в кормовиробцтві – 

багаторічні бобові трави, які здатні накопичувати азот за рахунок фіксації його 

із повітря бульбочковими бактеріями. Дослідження вчених показують, що 

дольова частка азоту, який накопичується за рахунок фіксації із повітря, у 

багаторічних бобових трав складає 70-75%. На кожну тону основної і побічної 

продукції багаторічні бобові трави фіксують приблизно 30-38 кг/га азоту [265]. 

В умовах України на 1 га бобові трави у складі бобово-злакових травосумішей   

фіксують від 50 до 300 кг симбіотичного азоту. Кількість азоту, що надходить у 
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ґрунт з атмосферними опадами в зоні Лісостепу становить 8-8,5 кг/га, а 

кількість азоту, фіксованого вільноживучими мікроорганізмами, складає не 

менше 5-15 кг/га [83].  

Отже бобові і бобово-злакові травостої поліпшують родючість ґрунту 

завдяки нагромадженню ними симбіотичного азоту. За нашими даними  (табл. 

6.3)  люцерновий і люцерно-злаковий травостої в середньому за три роки їх 

життя і  користування нагромаджували  симбіотичного азоту  сумарно в 

надземній і підземній масі  на безазотних фонах (варіанти  без добрив і фон 

Р60К90) в межах  218-297 кг/га.    Проте слід відмітити, що   поміж зазначених 

травостоїв найбільше симбіотичного азоту нагромаджував люцерновий 

травостій. 

За нашими даними, основна маса симбіотичного азоту, як видно із 

таблиці 6.3,  у  люцерновому і люцерно-злакових травостоях,  

нагромаджувалось в надземній масі –  в межах 178-251 кг/га, що становить 82-

83 % від сумарної його кількості в надземній і підземній біомасі.   

В  надземній масі рослин  найбільше (203-251 кг/га) його 

нагромаджувалось на однакових безазотних фонах (варіанти  без добрив і фон 

Р60К90) у одновидовому фітоценозі люцерни посівної ніж  у люцерно-злакових 

агроценозах. Тим часом в кореневій біомасі  0-20-см шару ґрунту лише  40-49 

кг/га, що в 4,5-5,3 рази більше ніж у надземній масі.  

Слід зазначити, що як в надземній масі так  і сумарно  в надземній і 

кореневій масі  нагромадження симбіотичного азоту збільшувалось  за внесення 

Р45К90  та при вапнуванні під час залуження відповідно на 13-25  кг/га.  За 

поєднаного  застосування Р45К90 і вапна нагромадження симбіотичного 

збільшувалось в більшій ніж за роздільного застосування цих факторів. 

Зокрема, порівняно з варіантом без добрив   в надземній масі його 

нагромадження збільшувалось  на 40-48 кг/га, кореневій – на 3-4 кг/га і  

сумарно  в надземній і кореневій масі – на 43-52 кг/га. Суттєво змінювалось 

нагромадження симбіотичного азоту надземною масою й за роками 
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користування, коли   зазначені вище закономірності зберігались. Найбільше 

його нагромаджувала  люцерна в одно видовому посіві. 

Таблиця  6.3  

Накопичення  симбіотичного азоту в надземній і кореневій біомасі  

люцернового і  люцерно-злакових травостоїв залежно від систем удобрення 

і вапнування,  кг/га    

 
 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Вап-   

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 

У надземній масі   за 

роками 
У коренях 

Разом 

2019  2020 2021 Середнє 

Люцерна посівна, 

18 

– 
Без добрив 59 270 281 203 42 245 

Р45К90 61 283 303 216 43 259 

+ 
Без добрив 71 297 310 226 47 273 

Р45К90 76 327 349 251 46 297 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– 
Без добрив 53 239 243 178 40 218 

Р45К90 58 262 272 197 41 238 

+ 
Без добрив 60 263 265 196 43 239 

Р45К90 65 295 293 218 43 261 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– 
Без добрив 54 243 255 184 44 228 

Р45К90 59 262 286 202 44 246 

+ 
Без добрив 62 268 278 203 49 252 

Р45К90 68 295 311 224 47 271 

 

Поєднане внесення Р45К90 та вапна  також сприяли збільшенню рівня його 

нагромадження.  Найменше його нагромаджувалось у першому 2019  році 

життя і  користування, а саме 54-76 кг/га, а найбільше – третьому році (178-251 

кг/га).  Поміж люцерно-злакових травостоїв, переважно  як за кожний  рік, так  і 

в середньому за роки досліджень  більшими значеннями нагромадження 

симбіотичного азоту вирізнялись  люцерно-злаковий травостій у складі  

люцерна посівна  + стоколос безостий  +  костриця східна. 
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Відомо, що азотні добрива в оптимальних дозах підвищують 

мікробіологічну (целюлозну) активність ґрунту, що приводить до посилення 

мінералізації органічної речовини і збільшення вмісту доступного для рослин 

ґрунтового азоту.  Є відомості про швидші темпи розкладу дернини  бобових 

трав ніж у злаків, у зв’язку з сприятливішим співвідношенням вуглецю до азоту 

[230]. Проте є й протилежні дані, у яких під впливом азотних добрив  

целюлозна активність ґрунту під бобово-злаковими травостоями суттєво не 

змінювалась [134].  

У наших дослідженнях (табл. 6.4) під дією щорічного внесення на 

злаковий травостій N90, у порівнянні з безазотними фонами мікробіологічна 

(целюлозна) активність ґрунту, яка виражена ступенем розкладання целюлози 

місячної витримки в 0-20-см шарі ґрунту в середньому за 2019-2021 рр.  зросла 

від 12 до 18 % або на  6 %. На відміну від внесення азотних добрив, як 

важливого фактора інтенсифікації луківництва й стимулювання 

мікробіологічних процесів у ґрунті, використання люцерни як  дешевого 

джерела симбіотичного азоту і біологічного фактора інтенсифікації галузі, у 

складі бобово-злакових ценозів на мікробіологічну активність ґрунту менше  

впливало.  

Проте на фонах без добрив  і  внесення Р45К90 у цьому разі целюлозна 

активність грунту  збільшилась до 15-17 % або лише на 3-5 %.  Це обумовлено 

очевидно тим, що у ґрунті під бобово-злаковими ценозами азот, який 

фіксується бульбочковими бактеріями на коренях бобових, знаходиться у 

зв’язаній органічною (кореневою) біомасою формі і вміст його безпосередньо в 

ґрунтовому розчині менший, ніж під злаковими травостоями, які удобрені 

азотом. Поміж люцерновим і люцерно-злаковими травостоями за целюлазною 

активністю грунту  незначну перевагу мав  люцерновий агрофітоценоз. 

Аналіз результатів досліджень показав, що закономірність щодо зміни 

целюлозної активності ґрунту під дією досліджуваних факторів яка була  за 

усередненими даними спостерігалась і  в кожному  році досліджень.  В усі роки 

досліджень целюлозна активність ґрунту була, в основному, на однакових 
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варіантах  на одному рівні, тобто за роками мало відрізнялась.  Хоча у  деяких 

випадках  не суттєво більшою вона була у першому році життя і користування 

 

Таблиця 6.4 

Целюлозна активність 0-20- см шару ґрунту за роками користування 

люцернового, люцерно-злакових і злакового травостоїв на різних фонах 

удобрення і вапнування, %   

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Роки користування Середнє    

за  2019-

2021 рр. 

1-й, 

2019 

2-й, 

2020 

3-й, 

2021 

Люцерна посівна,18 

– 
Без добрив 16 16 15 16 

Р45К90 17 15 16 16 

+ 
Без добрив 16 16 16 16 

Р45К90 17 16 17 17 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15 

– 
Без добрив 15 13 14 14 

Р45К90 15 14 15 15 

+ 
Без добрив 15 14 14 14 

Р45К90 16 15 15 15 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

– 
Без добрив 15 13 14 14 

Р45К90 15 14 15 15 

+ 
Без добрив 15 14 14 14 

Р45К90 16 15 15 15 

Стоколос безостий, 15 

+ костриця східна, 14 

– 
Без добрив 12 10 11 11 

Р45К90 12 11 12 12 

+ 
Без добрив 12 10 11 11 

Р45К90 12 11 12 12 

– 
N90 (30 + 30 + 30) 18 16 17 17 

N90 Р45К90 18 17 17 17 

+ 
N90 18 16 17 17 

N90 Р45К90 18 17 17 17 

НІР05, % 1 2 2 2 

Примітка 1.  – – без вапна, + – внесення 1,5 т/га вапна. 

Примітка 2.  Ступінь розкладання целюлози розрахована  в середньому за один місяць. 
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6.2. Зміна показників родючості  ґрунту під різнотипними лучними 

травостоями та баланс основних поживних елементів  

 

На лучних угіддях і багаторічних травах з наявністю дернини 

переміщення і поглинання поживних речовин добрив відбувається по іншому, 

ніж на орних землях. На лучних угіддях сформована дернина, яка добре 

пронизана кореневою сіткою, мінімізує втрати поживних речовин з ґрунту і 

добрив, оскільки травостій і коренева система рослин перешкоджають міграції  

елементів по ґрунтовому  профілю і змиванню їх з поверхні ґрунту з твердим і 

рідкими стоками [190, 205]. За щорічного внесення високих доз азоту часто 

відбувається зменшення вмісту кальцію в ґрунті, що може призводити до 

погіршення його структури.  

Встановлено, що фосфор добрив у ґрунті зв’язується з кальцієм, залізом, 

алюмінієм і через це після внесення затримується у верхньому шарі ґрунту (0-3 

см). При систематичному внесенні навіть невисоких доз фосфору (30 і 60 кг/га) 

відбувається збагачення цим елементом верхнього шару ґрунту. Це саме, за 

систематичного внесення значно вищих доз може спостерігатись й з калієм.  

При внесенні  разом з фосфором і калієм азоту, від чого урожайність різко 

зростає, нагромадження фосфору і калію у ґрунті стає менш помітним. Будь-

якого вимивання чи пересування азоту і калію добрив у глибші шари ґрунту 

(нижче 20 см) на луках через щільну дернину майже не відбувається [94, 302, 

306]. Одночасно коренева система трав піднімає азот із нижнів шарів, що в 

певній мірі, теж зменшує міграцію та шкідливу дію азоту на навколишнє 

середовище. 

Кількість лужногідролізованого азоту у ґрунті характеризує ступінь 

окультурювання ґрунтів, яка для більшості ґрунтів становить 4-6 %, а інколи – 

8-10 % від вмісту у ґрунті загального азоту. Рослини використовують лише 

частину рухомого азоту, яка вилучається, а решта становить потенційний запас 

і може бути використана ними найближчим часом [48, 88]. 
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При аналізі літературних джерел [130, 135] вміст  лужногідролізного 

азоту у ґрунті збільшується як від внесення мінерального азоту добрив, так і від 

дії симбіотичного азоту бобових трав, які є компонентами сіяних бобово-

злакових травостоїв. 

Внаслідок відчуження  надземної кормової біомаси природних та сіяних  

кормових угідь змінюється не лише ботанічний склад їхніх травостоїв, але й 

знижується урожайність. Це обумовлено, як відмічає ряд дослідників, змінами 

фізико-хімічних та біологічних процесів у ґрунті і поступового зменшення 

вмісту рухомих, легкозасвоюваних основних поживних речовин внаслідок 

винесення їх з урожаєм [104, 163].  

Аналіз наших досліджень (табл. 6.5) з вивчення зміни агрохімічних 

показників  темно-сірого грунту  залежно від досліджуваних факторів  

протягом періоду проведення досліджень показав, що ділянка під дослідом 

характеризується високою потенційною родючістю, з середнім  вмістом 

рухомого фосфору (17,1-17,2 мг/100 г) і середнім вмістом обмінного калію 

(12,8-12,9 мг/100 г). При закладанні досліду вміст гумусу  у 0-20-см шарі ґрунту 

був на рівні 2,20-2,21 %,  слабо кислою реакцією ґрунтового розчину з рН  5,2. 

Забезпеченість лужногідролізованим азотом  середня (13,1 мг/100 г).  

За три роки досліджень у ґрунті за вище наведеними показниками під  

лучними травостоями на різних фонах удобрення відбулися певні  зміни. 

Незалежно від досліджуваних факторів у 0-20-см шарі ґрунту з роками, а саме 

за три роки досліджень, спостерігалась тенденція до збільшення гумусу на 0,01 

% та зменшенням кислотності  (рН)  на 0,2-0,3 від внесення вапна у дозі 1,5 т 

під час залуження. Тип травостою і добрива на зміну вмісту ґумусу і рН 

(сольовий) суттєво не впливали.  

За результатами досліджень  спостерігали тенденцію до збільшення у 0-

20-см шарі ґрунту на люцерновому і люцерно-злакових травостоях під дією 

симбіотичного азоту люцерни посівної    лужногідролізного  азоту (на 0,4 

мг/100 
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Таблиця 6.5 

Зміна показників родючості 0-20- см шару ґрунту за вирощування   

люцернового, люцерно-злакових і злакового травостоїв на різних фонах 

удобрення і вапнування, %   

Травостій 

(види трав і 

норма висіву 

насіння, кг/га) 

Вап-

ну-

ван-

ня* 

Удоб- 

рення 

Гумус  

за  Тюрі-

ним, % 

pH  

сольо- 

вий  

N за 

Корнфіл-

дом,   

мг/100г 

Р2О5   за 

Чіріко-    

вим, 

мг/100 г  

К2О за 

Чіріко-

вим, 

мг/100 г  

Люцерна 

посівна,18 

– 

Без 

добрив 
2,21/2,22 5,2/5,2 13,1/13,5 17,1/16,7 12,8/12,6 

Р45К90 2,21/2,22 5,2/5,2 13,1/13,5 17,1/17,3 12,8/13,0 

+ 

Без 

добрив 
2,21/2,23 5,2/5,4 13,1/13,5 17,1/16,8 12,9/12,7 

Р45К90 2,21/2,22 5,2/5,4 13,1/13,5 17,1/17,3 12,9/13,2 

Люцерна по-

сівна, 10 + 

сто-колос 

безостий, 8 + 

костриця 

східна, 6 

– 

Без 

добрив 
2,21/2,22 5,2/5,2 13,1/13,5 17,1/16,9 12,8/12,6 

Р45К90 2,21/2,23 5,2/5,2 13,0/13,4 17,2/17,3 12,9/13,1 

+ 

Без 

добрив 
2,21/2,22 5,2/5,4 13,1/13,5 17,1/16,8 12,9/12,6 

Р45К90 2,21/2,22 5,2/5,4 13,1/13,5 17,1/17,3 12,9/13,2 

Стоколос 

безостий, 15 

+ костриця 

східна, 14 

– 

Без 

добрив 
2,20/2,22 5,2/5,2 13,1/12,8 17,1/17,0 12,9/12,7 

Р45К90 2,20/2,23 5,2/5,2 13,1/12,8 17,1/17,6 12,8/13,5 

+ 

Без 

добрив 
2,20/2,22 5,2/5,5 13,1/12,8 17,2/17,0 12,9/12,7 

Р45К90 2,20/2,23 5,2/5,5 13,1/12,8 17,1/17,7 12,8/13,5 

– 

N90  2,21/2,22 5,2/5,1 13,1/13,4 17,1/16,9 12,8/12,7 

N90 

Р45К90 
2,20/2,23 5,2/5,1 13,0/13,4 17,1/17,3 12,9/13,3 

+ 

N90 2,21/2,22 5,2/5,4 13,1/13,5 17,1/16,9 12,9/12,7 

N90 

Р45К90 
2,20/2,23 5,2/5,4 13,1/13,4 17,1/17,3 12,9/13,3 

НІР05, % 0,11/0,12 0,2/0,2 0,3/0,3 0,4/0,4 0,4/0,4 
Примітка 1.  – – без вапна, + – внесення 1,5 т/га вапна. 

Примітка 2.  Зразки ґрунту відібрані  у чисельнику на початку (2019 р.), у знаменнику – в 

кінці досліджень (2021 р.). 

 

г), а також   від внесення мінерального азоту у дозі N90 на злаковий травостій 

(на 0,3-0,4 мг/100 г). Поряд із зазначеним на злаковому травостої без внесення  

азотних добрив спостерігалась тенденція до зменшення вмісту у грунті 

лужногідролізованого азоту (на 0,3 мг/100 г).  
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За три  роки користування травостоями, зокрема за    2019-2021 рр. . 

тенденційно спостерігалось (на 0,1-0,6 мг/100 г) збільшення вмісту у 0-20-см 

шарі ґрунту рухомого фосфору на фонах з його внесенням  (варіанти Р45К90 і 

N90Р45К90). Це свідчить про те, що фосфор у  дозі   Р45 повністю не засвоюється 

рослинами і частина його накопичується у ґрунті в запас. Більше збільшення 

фосфору у ґрунті  від внесення Р45 відбувалось на злаковому травостої, який 

характеризувався низькою продуктивністю і, відповідно меншими виносами 

його з урожаєм. Поряд із цим, у варіантах без добрив  на люцерновому і 

люцерно-злакових травостоях, а також на злаковому травостої за внесення  N90, 

через зазначену вище причину  спостерігалось зменшення вмісту у ґрунті 

фосфору на 0,6-0,8   мг/100 г.  

Під впливом добрив і складу травостою за три роки досліджень  

змінювався у 0-20-см шарі й вміст у ґрунті обмінного калію з закономірностями 

подібними із змінами по фосфору. Спостерігалось тенденційне збільшення (на 

0,2-0,7 мг/100 г калію у варіантах з його внесенням  (варіанти Р45К90 і N90Р45К90). 

Більше збільшення калію  у ґрунті  від внесення К90 відбувалось на злаковому 

травостої, який характеризувався низькою продуктивністю і, відповідно, 

меншими виносами його з урожаєм. Поряд із цим, у варіантах без добрив  на 

люцерновому і люцерно-злакових травостоях, а також на злаковому травостої за 

внесення  N90 через значні виноси  калію з урожаєм спостерігалось тенденційне 

зменшення вмісту у ґрунті калію  на 0,1-0,3   мг/100 г.  

Висока продуктивність лучних травостоїв в межах (5-10 т/га кормових 

одиниць)  зумовлює значне винесення  поживних речовин з урожаєм [201]. 

Через це без поповнення запасів рухомих форм поживних елементів шляхом 

внесення добрив відбувається суттєве зменшення їх вмісту у ґрунті. Але щоб 

знати  скільки потрібно внести поживних елементів з добривами необхідно 

знати їх винесення з урожаєм. Важливим показником, який дає можливість 

оцінити погіршення, збереження чи поліпшення родючості ґрунту є баланс 

поживних речовин. Існує дві частини балансу, – привхідна і витратна. До 

прихідної відноситься надходження елементів мінерального живлення з 
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добривами, а також надходження їх з атмосферними опадами, насінням, а 

також і за рахунок симбіотичної та не симбіотичної фіксації азоту 

мікроорганізмами [99, 118, 134]. До витратної частини балансу відноситься 

винесення поживних речовин рослинами, втрати при вимиванні в нижні 

горизонти, а також втрати азоту із добрив у процесі денітрифікації. В польових 

умовах втрати азоту із добрив у процесі денітрифікації становлять в середньому 

біля 15 % від дози внесеної з добривами.  

Тому, за удобрення  бобово-злакових травостоїв необхідно враховувати у 

привхідній частині балансу як мінеральний азот добрив так і симбіотичний азот 

бобових трав [196]. За винесенням з урожаєм  азот займає перше місце. 

Кількість винесеного фосфору і калію становить, відповідно, 25-35 і 80-85% від 

відчуженого з урожаєм азоту.  В абсолютних величинах дослідники наводять 

такі цифри. В умовах Полісся України при урожайності лучного травостою 8-9 

т/га сухої маси залежно від типу ґрунту відчужується і виноситься з урожаєм 

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 [165]. На злаковому травостої в умовах 

Прибалтики при застосуванні N320 на фоні P90K90  разом з урожаєм виносилось 

293 кг азоту, 96 кг фосфору та 281 кг калію [263, 264]. На неудобрених ділянках 

у нечорноземної зони Росії з урожаєм 1,68 т/га сухої маси виноситься азоту 38 

кг/га, фосфору – 5 і калію – 31 кг/га, а при внесенні N300P90K120 з урожаєм 8,71 

т/га виноситься цих елементів відповідно 296, 27 і 190 кг/га [156, 281]. У 

західному регіоні України при внесенні N240-480P180K240  винесення азоту з 

урожаєм становило 334-417 кг/га, фосфору 80-98 і калію 382-398 кг/га, з 

вмістом  їх в кореневих рештках відповідно  – 90-106, 28-35 і 24-50 кг/га [50]. 

Однак, трави використовують для свого росту не всі внесені поживні 

речовини, а лише їх частину. Так, втрати азоту добрив можуть сягати 20-30 % 

[109, 132, 159, 331]. Особливо велика кількість азоту втрачається на легких за 

механічним складом ґрунтах і при внесенні його рано навесні або пізно восени  

[294]. Значні втрати азоту проявляються також внаслідок змиву при ерозії 

ґрунтів, вимиванні та денітрифікації. Азотні добрива можуть засвоюватися на 
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40-60 %, іммобілізуватися в ґрунті на 20-30 % і вимиватися до 1-6 % [277]. 

Вимивання калію і, особливо, фосфору і з кореневмісного шару є незначним 

тому, що воно компенсується надходженням їх з опадами і насінням. Хоча з 

насінням багаторічних трав вноситься лише 0,5 кг/га азоту, 0,2 кг/га фосфору і 

0,4 кг/га калію, проте, ці запаси є визначальними на початковому етапі росту 

рослин. 

Вітчизняними  вченими [132] встановлено, що луківництво України 

характеризується гостродефіцитним балансом по калію і азоту. Винесення їх з 

урожаєм трав  перевищує в 2-3 рази надходження. При інтенсивних технологіях 

таке винесення поживних речовин з урожаєм, як свідчать вітчизняні і зарубіжні 

дослідження зростає в 4-5 разів і більше [49, 132, 168, 309].  

Коефіцієнти використання поживних речовин добрив залежать як від 

форми добрив, так і від співвідношення між елементами живлення рослин та 

механічного складу ґрунту [32,  294], ботанічного складу травостою   [294], 

вологості ґрунту та способу підживлення  [266, 267, 309]. Доведено, що з 

добрив польовими культурами в середньому використовується близько 70% 

азоту, 20-30% фосфору, 55-60% калію [166] і ці показники збільшуються за 

локального внесення добрив безпосередньо в зону коріння  [267]. 

На сіножатях і пасовищах  різного ботанічного складу, на різних типах 

лучних угідь з різними ґрунтами за узагальненнями  Р. І. Ромашова [234], А. А. 

Кутузової [154],  В. Г. Кургака [124, 132] та інших, поживні речовини з 

мінеральних добрив використовуються в таких розмірах: азот і калій – від 33 до 

100%, фосфор – від 13 до 58%; з  ґрунту – відповідно 9-50, 11-36 і 3-25%. 

Аналіз наших результатів  досліджень (табл. 6.6) показав, що баланс азоту 

на люцерновому, люцерно-злакових травостоях був позитивним  (в межах +15-

28 кг/га), на  злаковому травостої  без внесення азоту  –   від’ємним. (-18-28 

кг/га), а на злаковому травостої, який удобрено азотом у дозі  N90 –  близьким 

до нейтрального з незначними відхиленнями від -8 до +5 кг/га.  Отже, як 

бачимо, позитивний баланс азоту на люцерновому і люцерно-злаковому 

травостоях обумовлений значними  надходженнями його за   рахунок 
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симбіотично фіксованого  азоту, а близький до нейтрального баланс а 

злаковому травостої – за рахунок внесення мінерального азоту добрив. 

 

Таблиця  6.6  

Баланс азоту в системі “рослина - добриво” під люцерновим,  люцерно-

злаковими і злаковим травостоями  на різних фонах удобрення і 

вапнування,  кг/га  (середнє за 2019-2021 рр.),     

 

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Вап-   

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 

Надходження Вине-

сено з 

уро- 

жаєм 

Ба-

ланс,  

± 

доб-

рива 

симбіо-

тичний 

азот 

інші 

джере-

ла 

ра- 

зом 

Люцерна посівна, 

18 

– Без добрив – 245 38 283 261 +22 

Р45К90 – 259 38 297 282 +15 

+ Без добрив – 273 38 311 288 +23 

Р45К90 – 297 38 335 307 +28 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– Без добрив – 218 38 256 235 +21 

Р45К90 – 238 38 276 256 +21 

+ Без добрив – 239 38 277 256 +21 

Р45К90 – 261 38 299 280 +19 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– Без добрив – 228 38 266 251 +15 

Р45К90 – 246 38 284 259 +25 

+ Без добрив – 252 38 290 264 +26 

Р45К90 – 271 38 309 283 +26 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

– Без добрив – – 38 38 56 –18 

Р45К90 – – 38 38 62 –24 

+ Без добрив – – 38 38 61 –25 

Р45К90 – – 38 38 64 –28 

– N90 90 – 38 128 123 +5 

N90 Р45К90 90 – 38 128 130 –2 

+ N90 90 – 38 128 126 +2 

N90 Р45К90 90 – 38 128 136 –8 

 

Незалежно від фону добрив (без добрив чи внесення Р45К90)   на 

люцерновому і люцерно-злакових травостоях надходження азоту за рахунок 

симбіотичної  азотфіксації  коливалось у межах 218-297 кг/га, що становить   

85-89 %  від всього надходження  азоту. На злаковому травостої з внесенням 
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N90 –  частка мінерального азоту добрив від всього його надходження  

становила   70 %.  У приходній частині балансу  азот з інших джерел, зокрема  

діяльності  асоціативних ґрунтових мікроорганізмів тощо (38 кг/га) на 

люцерновому, люцерно-злакових травостоях  займав  частку (11-15 %), на 

злаковому травостої, який удобрено азотом – 30 %, а на злаковому травостої без 

внесення азотних добрив – 100 %.  

Важливим показником, який використовують для  визначення доз добрив 

за балансово-розрахункового методу є винесення основних поживних речовин з 

урожаєм, що є показником витратної частини балансу.  За нашими даними 

найменшими показники винесення азоту з урожаєм біомаси були на злаковому 

травостої на безазотних фонах. У цьому разі   азоту з урожаєм  винесено лише 

56-64 кг/га. При внесенні азотних добрив  у дозі N90 винесення його на 

злаковому травостої збільшилось до 123-136 кг/га або на 67-72 кг/га. 

На люцерновому і люцерно-злакових травостоях  порівняно із злаковим 

винесення азоту на безазотних фонах збільшилось до 235-288 кг/га або на 179-

243 кг/га, а порівняно з тим же злаковим травостоєм  на фоні внесення азоту у 

дозі N90  –  на 112-171 кг/га.   

Показники винесення азоту з урожаєм помітно збільшувались за 

щорічного внесення Р45К90 та при вапнуванні ґрунту під час залуження на 2-27 

кг/га, а за поєднаного  внесення зазначених добрив і вапна  –  8-45 кг/га. Більше 

збільшення рівня  винесення азоту з урожаєм від внесення Р45К90 і вапна  

виявлено на люцерновому і люцерно-злакових  травостоях ніж на злаковому. 

Баланс фосфору та  калію ми визначали  за різницею між надходженням, 

що дорівнює дозі внесення їх з добривами та витрачанням, обумовленого 

винесенням цих елементів з урожаєм. Аналіз результатів наших досліджень 

(табл. 6.7)  показав, що  із збільшенням рівня продуктивності, відповідно  

збільшувалися  й    показники винесення даних  поживних елементів із 

урожаєм.  Більшим винесення з урожаєм було на люцерновому і люцерно-

злакових травостоях  (37-45 кг/га по фосфору і 243-297 кг/га по калію) ніж на 

злаковому, що відповідно  на 24-30 кг/га і на  109-125 кг/га   більше порівняно з 
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злаковим травостоєм без внесення азоту  та на 21-24 кг  і    74-109 кг/га 

порівняно з злаковим травостоєм за внесення N90. Отже,  найменше фосфору й 

калію виносив  злаковий  травостій на без азотних фонах (варіанти без добрив 

та  внесення  Р45К90), зокрема 12-15 кг/га фосфору і 86-91 кг/га калію.  

Таблиця  6.7  

Баланс Р2О5 та К2О в системі “рослина - добриво” під люцерновим,  

люцерно-злаковими і злаковим травостоями  на різних фонах удобрення і 

вапнування,  кг/га  (середнє за 2019-2021 рр.),     

Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Вап-   

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 

Р2О5 К2О 

надій- 

шло 

вине-

сено  

ба-  

ланс ± 

надій-

шло 

вине-

сено   

ба-

ланс  

± 

Люцерна посівна, 

18 

– Без добрив – 40 –40 – 212 –212 

Р45К90 45 43 +2 90 229 –139 

+ Без добрив – 40 –40 – 241 –241 

Р45К90 45 45 0 90 263 –173 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– Без добрив – 36 –36 – 219 –219 

Р45К90 45 40 +5 90 238 –148 

+ Без добрив – 39 –39 – 228 –228 

Р45К90 45 43 +2 90 248 –158 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– Без добрив – 37 –37 – 224 –224 

Р45К90 45 40 +5 90 243 –153 

+ Без добрив – 39 –49 – 238 –238 

Р45К90 45 44 +1 90 259 –169 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

– Без добрив – 12 –12 – 87 –87 

Р45К90 45 13 +32 90 91 –1 

+ Без добрив – 14 –14 – 86 –86 

Р45К90 45 15 +30 90 89 +1 

– N90 – 19 –19 – 138 –138 

N90 Р45К90 45 20 +25 90 146 –56 

+ N90 – 20 –20 – 142 –142 

N90 Р45К90 45 21 +24 90 154 –64 

 

Виноси фосфору й калію збільшувались від внесення азотних добрив у 

дозі N90 на злаковому травостої відповідно на 6-7 кг/га і на 51-65 кг/га.  
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Показники винесення  фосфору і калію з урожаєм помітно збільшувались 

за щорічного внесення Р45К90 та при вапнуванні ґрунту під час залуження 

відповідно  на 1-3 кг/га і на 9-17 кг/га, а за поєднаного  внесення зазначених 

добрив і вапна  –  відповідно на 3-7  2-57 кг/га.  Значно більшим збільшення  

винесення фосфору і калію від застосування Р45К90 і вапна було на 

люцерновому  і люцерно-злакових  травостоях ніж на злаковому і особливо без 

внесення азоту. 

Від’ємний баланс фосфору на всіх травостоях зафіксовано лише  у 

варіантах   без внесення фосфорних добрив.    Найбільшим дефіцит фосфору у 

цьому разі, через  більші показники винесення його з урожаєм,  спостерігався 

на  люцерновому і  люцерно-злакових травостоях, який коливався в межах 36-

49 кг/га, що на 28-35 кг/га більше, ніж на злаковому травостої без внесення 

азоту  і на 21-29 кг/га більше ніж  на злаковому травостої з внесенням N90. 

У варіантах з внесенням  Р45 баланс фосфору на всіх досліджуваних  

травостоях був позитивним з коливаннями від 0 до 32 кг/га. Через малі виноси 

цього елемента з урожаєм найбільші показники позитивного  балансу (+30-32 

кг/га) у цьому разі   були  на злаковому травостої без внесення азоту. За 

внесення азоту у дозі N90 на злаковий травостій показники позитивного балансу 

(надлишок) фосфору  зменшився на 6-7 кг/га, а на люцерновому і люцерно-

злакових травостоях – зменшився до близько до нейтрального значення  від 0 

до +5 кг/га. За внесення вапна через збільшення показників винесення фосфору 

з урожаєм  у варіантах з  внесенням Р45     надлишок фосфору  дещо 

зменшується, а у варіанті без добрив  – дещо збільшується.   

На відміну від фосфору баланс по калію на всіх травостоях був від’ємним 

з дефіцитом 56-241 кг/га, за виключенням злакового травостою без внесення 

азоту, але з внесенням К90, де він був близьким до нейтрального.  По калію  

більшим, як і по фосфору,  дефіцит був на люцерновому  і люцерно-злакових 

травостоях   і становив  156-266 кг/га, що на 99-125 кг/га  більше, ніж на 

злаковому травостої.  За внесення К90 дефіцит калію зменшувався на 68-86 

кг/га, за вапнування ґрунту  – збільшувався   на 14-29 кг/га. 
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Висновки по розділу. 

1. Лучні агрофітоценози у 0-20-см шарі ґрунту у коренях на 1 га 

нагромаджують  7,15-9,33 сухої маси, 73-126 кг азоту, 16-21 кг P2O5 і 70-95 кг 

K2O з  протиерозійною   стійкість за  швидкістю  розмивання моноліту ґрунту 

(дернини) рівномірним струменем води   8:32-10:08 хв. та   середньомісячною  

целюлозною активністю ґрунту 11-17 %.  

2. Як  під дією симбіотичного азоту люцерни посівної в  одно видовому 

посіві  і люцерно-злакових травостоях, так і під дією мінерального азоту на 

злаковому травостої у дозі N90 збільшується не лише продуктивність надземної 

кормової біомаси, а й збільшується  нагромадження сухого коріння, відповідно 

на 1,48-1,90 т/га і на 0,99-1,10 т/га,  целюлозна активність ґрунту – на 3-4 % і 

протиерозійна стійкість лучних   агрофітоценозів – на 1,04-1,42 хв., а також 

нагромадження лужногідролізованого азоту  у ґрунті на 0,3-0,4 мг/100 г. 

3. Люцерновий і люцерно-злакові з різними злаковими компонентами  

травостої в  надземній і підземній масі на різних фонах удобрення  в 

середньому за перші три роки життя і користування нагромаджують 178-251 

кг/га  симбіотичного  азоту, в тому числі 82-83% – у надземній масі. За 

внесення Р45К90  та при вапнуванні під час залуження його нагромадження 

збільшується на 13-25  кг/га, а  за поєднаного їх  застосування – на 43-52 кг/га.  

4. З урожаєм різнотипними лучними травостоями  виноситься  56-307 

кг/га азоту, 12-45 фосфору  і 87-263 кг/га калію. За внесення на злаковий 

травостій  азотних добрив  та при включенні до них люцерни посівної чи 

одновидовому люцерновому травостої  винесення їх збільшується.   

5. Баланс азоту на люцерновому і люцерно-злакових травостоях на без 

азотних фонах – позитивний в межах +15-+28 кг/га, на злаковому травостої з 

внесенням N90 –  близьким до нейтрального,  а  без азоту  –   від’ємний (-18--28 

кг/га).  

6. Баланс фосфору за внесення Р45К90  на злаковому  травостої – 

позитивний (24-32 кг/га),  а на люцерновому і люцерно-злакових –  близький до 

нейтрального,  без добрив – від’ємний  (-12—40 кг/га). Баланс калію – 
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від’ємний з дефіцитом (-56)-(-241) кг/га, за виключенням злакового травостою 

за внесення Р45К90 де він є близьким до нейтрального.   

Результати досліджень автора по розділу 6 викладено у працях [139, 

141, 140, 144,  148, 149]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ 

ЛЮЦЕРНОВОГО,  ЛЮЦЕРНО-ЗЛАКОВИХ ТА ЗЛАКОВОГО  

ТРАВОСТОЇВ 

 

7.1. Економічна оцінка  формування різнотипних лучних травостоїв 

 

Для успішного розвитку тваринництва України, конче необхідне 

освоєння енерго- та ресурсозберігаючих технологій у кормовиробництві і 

луківництві, які базуються на використанні величезного потенціалу 

багаторічних трав, і зокрема бобових як джерела природного дешевого 

симбіотичного азоту. Тільки розрахунки економічної та енергетичної 

ефективності дають можливість оцінити відповідні технологічні елементи, 

виявити кращі з них і є підставою для обґрунтованого рекомендування певних 

технологій для впровадження у сільськогосподарське виробництво. Тому на 

завершальному етапі досліджень, зокрема й з  виявлення  кращих способів 

поліпшення угідь, добору кращих лучних агрофітоценозів, систем їх удобрення 

та режимів використання тощо,  – є їх економічна й енергетична оцінка.  

Технології поліпшення й раціонального використання природних 

кормових угідь повинні бути  ресурсо- й енергозберігаючими, базуватись на 

поєднанні  найновіших досягнень науки і передового досвіду та забезпечувати 

високу віддачу матеріально-технічних засобів, що використовуються. 

Недотримання хоча б якоїсь вимоги в загальному технологічному процесі 

призводить до зниження врожайності та до більш різкого зниження рівня 

окупності витрат. Собівартість кормів вироблених на природних кормових 

угіддях зокрема на пасовищах у кілька разів нижча від кормів одержаних в 

польових умовах.  

Узагальнення літературних даних, результатів наукових досліджень та 

досвіду передових господарств з економічної ефективності виробництва кормів 

дають можливість стверджувати, що трав’яні корми є найдешевшими. 
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Собівартість 1 т кормових одиниць корму одержаного з культурних пасовищ в 

1,9 разів нижча від скошеної зеленої маси багаторічних трав, в 2,5 – від сіна з 

природних сінокосів, в 10,5 – від кормових  коренеплодів і в 3,9 рази – від 

концентрованих кормів [17, 132, 201].   

Низька собівартість кормів з природних кормових угідь і насамперед  з 

культурних пасовищ зумовлюється, насамперед, тим, що кошти на залуження 

при створенні травостоїв  і організацію території угідь розподіляється на ряд 

років, впродовж яких планується їх використовувати з відносно невеликими 

затратами на догляд і використання [3, 159, 287].  

Слід відмітити, що в останні роки у зв’язку з подорожанням енергоносіїв 

та зростанням цін на мінеральні добрива та пальне піднялись затрати на 

удобрення та укісне використання і в цілому на виробництво трав’яних кормів. 

Тому  в умовах подорожання мінеральних добрив, зокрема азотних  важливим 

фактором зниження собівартості кормів є застосування бобових трав як 

джерела симбіотичного азоту [41]. 

Економічна ефективність вирощування люцернового,  люцерно-злакових  

і злакового  травостоїв в середньому за 2019-2021 рр. залежно від   удобрення  

та вапнування наведена в таблиці 7.1. За нашими даними досліджувані фактори, 

зокрема тип травостою, удобрення та вапнування суттєво впливали показники 

економічної  ефективності, зокрема на вартість валової продукції, яка 

коливалась у межах 13,0-54,9 тис. грн/га, сукупні   затрати (6,1-24,7 тис. грн/га), 

чистий прибуток       (-1957-37438 тис. грн/га, рентабельність  (-12-343 %) та 

собівартість 1 т кормових одиниць  (1343-6259 грн). Вартість валової  продукції 

найбільшою була на люцерно-злаковому травостої за поєднаного внесення 

Р45К90  і 1,5 т/га вапна при  сівбі, сукупні затрати – на злаковому травостої за 

поєднаного внесення   N90Р45К90  і вапна.   

Включення люцерни посівної  до люцерно-злакових травосумішей, а 

також  одновидовий посів люцерни посівної у порівнянні із злаковим 

травостоєм забезпечив  кращі показники економічної ефективності 

вирощування   лучних   агрофітоценозів. У  середньому  за  три  роки життя  і  
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Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування люцернового,  люцерно-

злакових і злакового травостоїв залежно від удобрення  і вапнування 

(середнє за 2019-2021 рр.),    %  в сухій масі    

 

Травостій (види 

трав і норма висіву 

насіння, кг/га) 

Вап-

ну-

ван-

ня* 

Удобрення 

Валова 

про-

дукція, 

грн/га 

Зат-      

рати, 

грн/га 

Чистий 

прибу-

ток, 

грн/га 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Собівартість    1 т, 

грн 

корм. 

од. 

сирого 

протеїну 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна посівна, 

18 

– 
Без добрив 45210 10195 35015 343 1240 6255 

Р45К90 48290 17587 30703 175 2003 9993 

+ 
Без добрив 51480 13993 37487 268 1495 7774 

Р45К90 54945 21434 33511 156 2146 10992 

Люцерна посівна, 

10 + грястиця 

збірна, 10 

– 
Без добрив 36135 9040 27095 300 1376 6746 

Р45К90 38720 16369 22351 137 2325 11135 

+ 
Без добрив 40700 12621 28079 222 1706 8528 

Р45К90 41745 19754 21991 111 2603 12663 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15 

– 
Без добрив 41415 9712 31703 326 1290 6607 

Р45К90 45155 17188 27967 163 2094 10743 

+ 
Без добрив 40700 12621 28079 222 1706 7888 

Р45К90 47245 20454 26791 131 2381 11688 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

лучна, 12 

– 
Без добрив 38555 9348 29207 312 1334 6537 

Р45К90 40260 16565 23695 143 2263 10970 

+ 
Без добрив 42130 12803 29327 229 1671 8260 

Р45К90 44165 20062 24103 120 2498 12159 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

східна, 14 

– 
Без добрив 43230 9943 33285 335 1265 6673 

Р45К90 43505 16978 26527 156 2146 10678 

+ 
Без добрив 45760 13265 32495 245 1594 8088 

Р45К90 47355 20468 26887 131 2377 11696 

Люцерна посівна, 

10 + пажитниця 

багаторічна, 14 

– 
Без добрив 38005 9278 28727 310 1343 6723 

Р45К90 41360 16705 24655 148 2221 11601 

+ 
Без добрив 40425 12586 27839 221 1712 8447 

Р45К90 46475 20356 26115 128 2409 13133 

Люцерна посівна, 

10 + тимофіївка 

лучна, 8 

– 
Без добрив 41085 9670 31415 325 1295 5969 

Р45К90 44605 17118 27487 161 2111 9895 

+ 
Без добрив 45815 13272 32543 245 1593 7456 

Р45К90 48565 20622 27943 136 2335 10854 

Люцерна посівна, 

10 + пирій 

середній, 14 

– 
Без добрив 42350 9831 32519 331 1277 6031 

Р45К90 45430 17223 28207 164 2085 9898 

+ 
Без добрив 46695 13384 33315 249 1576 7436 

Р45К90 51755 21028 30727 146 2235 11063 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця східна,6 

– 
Без добрив 42955 9908 33047 334 1269 6311 

Р45К90 43450 16971 26479 156 2148 10476 

+ 
Без добрив 45870 13259 32611 246 1590 8036 

Р45К90 49005 20678 28327 137 2320 11682 

Стоколос 

безостий, 15 + 

костриця східна, 

14 

– 
Без добрив 13035 6100 6935 114 2574 17428 

Р45К90 13640 13177 463 4 5313 33787 

+ 
Без добрив 13540 9177 4363 48 3700 24150 

Р45К90 14190 16147 -1957 -12 6259 40368 

– 
N90 22770 14339 8431 60 3464 18622 

N90 Р45К90 24915 21612 3303 15 4771 26681 

+ 
N90 23705 17458 6247 36 4051 22099 

N90 Р45К90 25905 24738 1167 5 5252 29104 

 

користування травостоями, на фоні без добрив та без вапнування чистий 

прибуток  збільшився від  6,9 тис. грн. до 27,1-35,0 тис. грн. або на 20,2-28,1 

тис. грн./га., рентабельність збільшилась від 114 до 300-243 %, а собівартість 1 

т корм. од. зменшилась від 2,6 тис. грн до 1,2-1,4 тис. грн.  Внесення Р45К90  

суттєво погіршило показники економічної ефективності на всіх травостоях як 

при вапнуванні, так і без вапнування. Так, наприклад без вапнування  при 

вирощуванні люцерни посівної та люцерно-злакових  сумішей за внесення 

Р45К90 у порівнянні з  варіантом без добрив чистий прибуток  зменшився    на 

3,7-4,4 тис. грн/га, рентабельність зменшилась на 160-168%, а собівартість 1 т 

корм. од. збільшилась на 763-827 грн/га. 

Внесення вапна  за вирощування люцернового і люцерно-злакового 

травостоїв не впливало або трохи  збільшувало (найбільше  на 2,8 тис. грн/га) 

чистий прибуток. Проте, рентабельність вирощування у цьому разі  

зменшувалась на 25-78 %  та собівартість 1 т кормових одиниць збільшувалась 

на 143-369 грн/га. На злаковому травостої від внесення вапна погіршувались всі 

показники економічної ефективності. 

За поєднаного внесення   Р45К90  і вапна порівняно з варіантом без добрив   

на всіх досліджуваних травостоях збільшувалась вартість валової продукції, але  

різко збільшувались сукупні затрати  (на 10,0-11,2 тис. грн).  У підсумку чистий 
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прибуток зменшувався на 1,5-8,9- тис. грн. Зменшення на 4-5 тис. грн  меншим 

було на  люцерновому і люцерно-злаковому травостої ніж на злаковому, де   

чистий прибуток мав від’ємне значення (-2,0 тис. грн).  Проте, рентабельність   

у цьому разі зменшувалась, а собівартість 1 т кормових одиниць і  сирого 

протеїну збільшувались у більшій мірі ніж чистий прибуток.  На люцерновому і 

люцерно-злакових травостоях  рентабельність зменшилась у 2,0-2,3 рази, а на 

злаковому травостої – досягала від’ємного значення.  Собівартість 1 т кормових 

одиниць і сирого протеїну  на люцерновому і люцерно-злакових травостоях 

збільшилась в  1,7-1,9 рази, тим часом як на злаковому травостої – в 2,3-2,5 

рази. 

За внесення на злаковий травостій N90 вартість валової продукції 

збільшилась 1,7-1,8, а  затрати –  в 1,5-2,4 рази. Одночасно  збільшились чистий 

прибуток на 1,5-3,1 тис. грн. та рентабельність – на 11-54 %, а собівартість 1 т 

кормових одиниць змінювалась мало і не закономірно. 

 

 

7.2. Енергетична оцінка  формування різнотипних травостоїв 

 

Енергетичний аналіз технологій у кормовиробництві  має особливо 

важливе значення тому, що завдяки енергії, яка міститься в кормах тварини не 

тільки функціонують, а й дають тваринницьку продукцію. Вихід енергії з 1 га 

кормового угіддя з одного боку використовується для визначення окупності 

затрат  на вирощування кормових культур чи виробництво певних видів 

трав’яних кормів, з другого для визначення енергоємності одиниці корму. 

Останнім часом в Україні намітилась тенденція прискорення розвитку 

наукоємних галузей відповідно до змін структури й інвестиційної політики 

держави в агропромисловому комплексі  [180]. У зв’язку з подорожчанням не 

відновлюваних джерел енергії, що використовується для виробництва кормів,  

збільшення обсягів виробництва кормів та продукції тваринництва можливе за  

широкого впровадження у сільськогосподарське виробництво енерго- і 
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ресурсозберігаючих технологій, нетрадиційних і постійно відновлюваних 

джерел енергії, які забезпечують зниження витрат енергії на виробництво 

певних  видів кормів. 

У   структурі витрат на виробництво продукції тваринництва залежно від 

її виду на корми припадає від 50 до 80%, тому зниження  енерговитрат на їхнє 

виробництво має надзвичайно важливе значення для зниження собівартості 

тваринницької продукції. 

 Відомо, що корми є джерелом енергії, одержаної як за рахунок 

фотосинтезу так і сукупних витрат енергії на їх виробництво. Ефект 

перетворення останнього виду енергії в енергію продукції тваринництва є 

критерієм оцінки енергозберігаючого балансу. Тому, невипадково, поряд з 

критерієм економічної оцінки будь-якого технологічного процесу в 

сільськогосподарському виробництві повинен бути критерій оцінки 

енергетичного балансу [123]. 

Життя будь-якого живого організму нерозривно пов’язане з обміном і 

перетворенням енергії. Вирішальна роль в обміні речовин і енергії в організмі 

тварин належить поживним речовинам, зокрема у формі  вуглеводнів, білків, 

жирів тощо. Тому, енергетичний аналіз виробництва кормів має надзвичайно 

важливе значення.  Основним завданням енергетичного аналізу їх виробництва 

є дотримання основних принципів, які забезпечують раціональне застосування 

непоновлюваної (паливно-мастильні матеріали) і поновлюваної (сонячна 

радіація) енергії, оборотних засобів та природних ресурсів, а також охорону та 

покращення агроекологічного стану ґрунтів та агрофітоценозів [123]. 

Енергетичний аналіз базується на об’єднанні всіх видів трудових і виробничих 

затрат у кормовиробництві через виробничий еквівалент, який виражається 

кількістю непоновлюваної енергії, затраченої на певний технологічний процес 

чи технологію в цілому. 

Аналіз літературних джерел з питань енергетичної ефективності у 

луківництві показав, що енергетичну оцінку технологій  оцінюють за окупністю 

сукупних затрат енергії  виходом з 1 га валової або обмінної енергії у ГДж.  У 
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першому випадку це називається відповідно коефіцієнтом енергетичної 

ефективності і біоенергетичним коефіцієнтом. За даними В.Г.Кургака [132] 

коефіцієнт енергетичної ефективності як відношення виходу з 1 га валової 

енергії до сукупних затрат при поліпшенні природних кормових угідь Полісся з 

формуванням злакових травостоїв та  при застосуванні добрив коливався в 

межах 3-6, а біоенергетичний коефіцієнт 1,5-3. Збільшення  зазначених 

коефіцієнтів  означає підвищення енергетичної ефективності.   

Аналіз наших даних енергетичної ефективності формування різнотипних 

лучних травостої, а саме люцернового,  люцерно-злакових  і злакового  

травостоїв в середньому за 2019-2021 рр. в  за різних систем удобрення  з 

вапнуванням і без вапнування  показав, що сукупні витрати енергії коливались 

в межах 10,2-22,4 ГДж/га (табл. 7.2). Найбільшими сукупні витрати енергії були 

на злаковому травостої за поєднаного внесення N90Р45К90 і вапна. На другому 

місці по затратах  на всіх травостоях був варіант  за поєднаного внесення Р45К90 

і вапна.     На цьому фоні сукупні витрати енергії склали 19,7-20,0 ГДж/га, що в 

1,8-2,0 разів більше порівняно з  варіантом  без  внесення   добрив.  

Найменшими сукупні витрати енергії (10,2 ГДж/га) були на злаковому 

травостої без внесення добрив, що на 3,0-3,3 ГДж/га менше ніж на 

люцерновому і люцерно-злаковму травостої. Внесення на злаковий травостій 

N90  сукупні витрати енергії збільшило на 5,8-7,5 ГДж/га  

 Подібні закономірності, які отримано за сукупними витратами енергії, 

були й по затратах енергії на 1 т кормових одиниць. Проте,  за цим показником 

найбільші затрати (6,43 МДж/т)  були на злаковому травостої за поєднаного 

внесення Р45К90 і вапна.     На люцерновому і люцерно-злаковому травостоях на 

цьому агрофоні  затрати енергії на 1 т кормових одиниць зменшились на 3,86-

4,43 МДж.  

Поміж добрив найменшими вони були у варіанті без добрив  з 

параметрами  1,64-2,00 на  люцерновому і люцерно-злакових  травостоях і 4,30 

МДж/т корм. од. – на злаковому. Від внесення Р45К90 у порівнянні з варіантом 

без добрив  затрати енергії  на 1 т кормових одиниць на  люцерновому і 
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люцерно-злакових  травостоях збільшились  на 0,32-0,46  МДж, а на  злаковому 

–  на 0,58-1,55 МДж.   

Таблиця 7.2  

Енергетична ефективність  вирощування люцернового,  люцерно-

злакових і злакового травостоїв (середнє за 2019-2021 рр.)     

Травостій (види трав і 

норма висіву насіння, 

кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

Затрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 

Затрати енергії  

на 1т кормових 

одиниць, МДж 

1 2 3 4 5 6 7 

Люцерна посівна, 18 

– 
Без добрив 13,5 12,4 7,1 1,64 

Р45К90 17,7 9,9 5,8 2,02 

+ 
Без добрив 15,6 11,4 6,8 1,67 

Р45К90 20,0 9,6 5,7 2,00 

Люцерна посівна, 10 + 

грястиця збірна, 10 

– 
Без добрив 13,2 10,9 6,1 2,00 

Р45К90 17,3 9,0 4,9 2,46 

+ 
Без добрив 15,2 10,4 5,6 2,05 

Р45К90 19,5 8,5 4,7 2,57 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 15 

– 
Без добрив 13,5 11,9 6,7 1,79 

Р45К90 17,6 9,6 5,5 2,14 

+ 
Без добрив 15,3 11,3 6,4 2,07 

Р45К90 19,7 9,2 5,2 2,29 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця лучна, 12 

– 
Без добрив 13,3 11,2 6,3 1,90 

Р45К90 17,2 9,0 5,1 2,35 

+ 
Без добрив 15,3 10,5 6,0 2,00 

Р45К90 19,7 8,6 4,9 2,45 

Люцерна посівна, 10 + 

костриця східна, 14 

– 
Без добрив 13,2 12,0 6,9 1,68 

Р45К90 17,5 9,6 5,4 2,21 

+ 
Без добрив 15,3 11,2 6,4 1,84 

Р45К90 19,8 9,1 5,2 2,30 

Люцерна посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 14 

– 
Без добрив 13,2 10,9 6,3 1,91 

Р45К90 17,2 8,8 5,1 2,29 

+ 
Без добрив 15,1 10,0 5,8 2,05 

Р45К90 19,5 8,3 4,9 2,31 

Люцерна посівна, 10 + 

тимофіївка лучна, 8 

– 
Без добрив 13,5 11,8 6,7 1,81 

Р45К90 17,5 9,7 5,5 2,16 

+ 
Без добрив 15,4 11,3 6,5 1,85 

Р45К90 19,9 9,2 5,3 2,25 

Люцерна посівна, 10 + 

пирій середній, 14 

– 
Без добрив 13,5 12,0 6,8 1,75 

Р45К90 17,5 9,8 5,6 2,12 

+ 
Без добрив 15,5 11,4 6,5 1,83 

Р45К90 19,8 9.4 5,5 2,10 
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Продовження таблиці 7.2 

 

За поєднаного внесення Р45К90 і вапна  затрати енергії  на 1 т кормових 

одиниць на  люцерновому і люцерно-злакових  травостоях збільшились на 0,36-

0,57 МДж, а на злаковому  – на 2,13 МДж. За внесення N90 затрати енергії на 1 т 

кормових одиниць зменшувались на 0,02-1,84 МДж.  

На люцерновому і люцерно-злаковому травостоях у порівнянні із 

злаковим на всіх досліджуваних агрофонах, затрати енергії  на 1 т кормових 

одиниць коливались у межах 1,64-2,46 МДж, що на 2,66-4,43 менше ніж на 

злаковому травостої. 

 Суттєво відрізнялись поміж досліджуваними травостоями та  варіантами  

удобрення та вапнування і  коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) та 

біоенергетичний коефіцієнт (БЕК), які являють собою   окупність сукупних 

затрат енергії виходом з 1 га відповідно валової і обмінної енергії. 

За нашими даними в середньому за три роки КЕЕ знаходився в межах від 

7,3 до 15,2, а БЕК – від 2,0 до 7,1. Більшими вони були на  люцерновому і 

люцерно-злакових  травостоях з параметрами КЕЕ 8,3-12,4  і БЕК 4,9-7,1, що 

відповідно в 1,5-3,0 разів більше, ніж на злаковому травостої.  

Поміж добрив найбільшими вони були у варіанті без добрив і без 

вапнування з параметрами КЕЕ 10,9-12,4 і БЕК – 6,1-7,1 на  люцерновому і 

1 2 3 4 5 6 7 

Люцерна посівна, 10 + 

стоколос безостий, 8 + 

костриця східна, 6 

– 
Без добрив 13,6 12,4 7,0 1,74 

Р45К90 17,7 9,6 5,4 2,24 

+ 
Без добрив 15,5 11,4 6,4 1,86 

Р45К90 19,8 9,4 5,4 2,22 

Стоколос безостий, 15 

+ костриця східна, 14 

– 
Без добрив 10,2 5,7 3,0 4,30 

Р45К90 14,5 4,1 2,2 5,85 

+ 
Без добрив 12,3 4,8 2,6 4,96 

Р45К90 16,6 3,6 2,0 6,43 

– 
N90 17,7 5,4 2,9 4,28 

N90 Р45К90 22,0 4,6 2,5 4,86 

+ 
N90 20,0 4,9 2,7 4,64 

N90 Р45К90 22,4 4,7 2,6 4,59 

Примітка.   КЕЕ  і БЕК – окупність сукупних затрат енергії виходом з 1 га відповідно валової і 

обмінної енергії. 
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люцерно-злакових  травостоях і відповідно 5,7 і 3,0 – на злаковому. Від 

внесення Р45К90 на люцерновому і люцерно-злакових  травостоях КЕЕ 

зменшився  на 1,8-2,5, а БЕК – на 1,1-1,3, а на  злаковому –  відповідно  на  1,6 і 

0,6-0,8. За внесення вапна на  травостоях за участі люцерни посівної  КЕЕ 

зменшився  на 0,3-1,0, а БЕК – на 0,1-0,5, а на  злаковому –  відповідно  на  0,5 і 

0,9. За поєднаного внесення  Р45К90  і вапна  ці коефіцієнти на люцерновому і 

люцерно-злаковому травостоях  відповідно зменшились на 2,4-2,8 і на 1,4-1,5, а 

на злаковому – на 2,1 і 1,0. За додаткового внесення на злаковий травостій 

азотних добрив у дозі N90  як КЕЕ  так і БЕК  змінювались мало і коливались 

відповідно у межах 3,6-4,9   і 2,0-2,9. Однак, за внесення лише N90  

спостерігалась тенденція  до їх збільшення, відповідно на 0,3 і 0,1, а за 

поєднаного внесення з Р45К90  або вапном – до суттєвого   зменшення, особливо 

у поєднанні з внесенням   Р45К90  і вапна. 

Висновки по розділу. 

1. Завдяки використання симбіотичного азоту люцерни посівної  в 

одновидовому  її посіві та сумішах із злаками в середньому за три роки життя 

чистий прибуток  збільшується від  6,9 тис. гривень до 27,1-35,0 або на 20,2-

28,1 тис. грн/га., рентабельність – від 114 до 300-343 %, КЕЕ – від 5,7 до 10,9-

12,4 і БЕК – від 3,0 до 6,1-7,1 за  суттєвого  зменшення  собівартості 1 т 

кормових одиниць від 2,6 до 1,2-1,4 тис. грн.  і затрат енергії на 1 т кормових 

одиниць від 4,30 до 1,64-2,0 МДж.  

2. Щорічне   внесення Р45К90  у порівнянні з  варіантом без добрив 

зменшує  чистий прибуток  на 3,7-4,4 тис. грн/га, рентабельність – на 160-168 

%, КЕЕ – на 1,6-2,5 і БЕК – на 0,6-1,3 та  збільшує  собівартість 1 т кормових 

одиниць – на 763-827 грн  і  затрати енергії на 1 т кормових одиниць   – на 0,58-

1,55.  Внесення вапна зменшує  рентабельність вирощування  на 25-78 %,  КЕЕ 

– на 0,2-1,0 і БЕК – на 0,1-0,5  та   збільшує собівартість 1 т кормових одиниць –   

на 143-369 грн/га.  Поєднане внесення зазначених добрив і вапна зменшує  

рентабельність на 55-194 %,   КЕЕ – на 2,1-2,8 і  БЕК – на 1,0-1,5 та  збільшує 

затрати коштів та  енергії на 1 т кормових одиниць. 
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3.  Внесення азотних добрив  у дозі N90 (30 + 30 + 30) на злаковий травостій 

збільшує чистий прибуток на 8,2-8,4 тис. грн/га, а також рентабельність та 

зменшує собівартість 1 т корм. од. і сирого протеїну, а також у більшості 

випадків  поліпшує  показники енергетичної ефективності. 

Результати досліджень автора по розділу 7  викладено у працях [144, 

145, 146, 147, 311]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене нове вирішення наукової задачі, яке полягає  у 

встановленні закономірностей формування люцернового, люцерно-злакових і 

злакового сіяних травостоїв на різних фонах удобрення і вапнування  на  темно-

сірий ґрунтах Правобережного Лісостепу шляхом розроблення науково-

обґрунтованих  пропозицій виробництву щодо   створення та раціонального  

удобрення високопродуктивних  багаторічних  агрофітоценозів сінокісного 

використання з метою виробництва високоякісних трав’яних кормів.  

1.  Сіяні травостої  формуються із щільністю 806-1187 пагонів на 1 м2 та 

висотою 71-136 см.   Щільнішим є  злаковий травостій, ніж люцерно-злакові і 

особливо люцерновий. Найбільшою висотою характеризується стоколос 

безостий та люцерно-злакові і злаковий  травостої за його участі. Симбіотичний 

азот люцерни посівної в люцерно-злаковому травостої  збільшує висоту злаків  

на 11-20 %,   мінеральний азот у дозі  N30 у сіяному злаковому травостої – на 

25-26 %, а поєднане внесення щорічно Р45К90  та при залуженні 1,5 т/га вапна – 

на 5-8 %. Найбільші  прирости лінійного росту в межах 1,8-3,3 см/добу 

відбуваються  під час гілкування-початок бутонізації люцерни посівної і 

трубкування-колосіння злаків. 

2. За перші три роки життя і  користування  формуються  травостої з 

домінуванням висіяних компонентів з часткою люцерни посівної в 

одновидовому посіві 86-89 %, в люцерно-злакових сумішах – 30-58 %. 

Внесення вапна  або Р45К90, збільшує вміст люцерни посівної в люцерно-

злакових травостоях на 3-5 %, а за поєднаного їх внесення  – на 6-9 %. У 

бінарних люцерно-злакових сумішах за роками  життя  найкраще  люцерна 

посівна  утримується  при сівбі з пізньостиглими тимофіївкою лучною  і пирієм 

середнім, а найгірше – з агресивною ранньостиглою грястицею збірною і мало 

річною але агресивною в перший рік життя  пажитницею багаторічною. За 

період від 1-го до 3-го року  життя в люцерно-злаковому на без азотних фонах  і 
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злаковому  травостої  на фоні  внесення N90 поміж двох злакових компонентів 

відбувається зміна співдомінанта – костриці східної на  стоколос безостий.  

3. В міру  старіння травостою при формуванні урожаю кормової біомаси 

у першому укосі  зменшення частки листя за 50 днів відбувається на 9 %, в 

середньому  за добу на   0,2 % повільніше, а наростання площі листкової 

поверхні – орієнтовно на 10 днів  довше  на  люцерновому і люцерно-злаковому 

травостої з домінуванням бобового виду, ніж на  злаковому.  

4. У середньому за перші три роки користування найвпливовішим 

фактором за виходом з 1 га сухої маси є фактор травостій з дольовою часткою 

59 %, а найменш впливовим – фактор вапнування (16 %).  Включення до 

бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на 

кормові цілі одновидового її посіву у порівнянні із злаковим  травостоєм на 

фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші три роки життя  

підвищує  продуктивність сіяних  травостоїв від 3,24-3,31 до 7,92-10,34 т/га 

сухої маси,  від 2,37-2,58 до 6,91-9,99 т/га кормових одиниць, від 0,35-0,40  до 

1,34-1,95 т/га сирого протеїну,  від 30,8-33,0 до 80,0-113,5 ГДж/га  обмінної 

енергії і  від 57,7-60,2 до 144,1-192,6 ГДж/га  валової енергії або в  1,4-3,8 рази.  

Найпродуктивнішими є агрофітоценози, які сформовані на основі одновидового 

посіву люцерни посівної та її сумішей з  пізньостиглими  тимофіївкою лучною і 

пирієм середнім,  а також середньостиглими  стоколосом безостим і  кострицею 

східною, де частка  бобового компонента та  коефіцієнт  використання ФАР 

(1,00-1,27 %) є  найбільшими. 

5. Внесення  під  передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна або щорічно  

Р45К90 підвищує  продуктивність люцернового  і люцерно-злакових травостоїв 

на 5-9 %, а за поєднаного їх  застосування – на 12-14 % . Роздрібнене внесення 

на злаковий травостій N90 (30 + 30 + 30)  підвищує його продуктивність від 3,24-3,40 

т/га до 5,31-5,52 т/га сухої маси, а за  вапнування – від 3,31-3,44 до 5,46-5,81 

т/га або в 1,6-1,7 рази.  

6. Кращим розподілом урожаю за укосами на різних фонах удобрення 

характеризуються люцерновий і люцерно-злаковий травостої з часткою 1-го 
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укосу 45-50 %, 2-го – 29-31 %  і 3-го – 20-25 % та нерівномірністю 23-28 %,  

тим часом як на злаковому травостої – відповідно 54-57 %, 31 %  і 12-15 %  з 

нерівномірністю 50-57 %.  

7.  За формування урожаю 1-го укосу наростання продуктивності  сіяних 

травостоїв відбувається до фази цвітіння домінуючих компонентів, найбільші  

добові  прирости сухої маси (66-96 кг/га), а також показники чистої 

продуктивності фотосинтезу (1,69-2,94 г/м2 добу)  досягають під час 

гілкування-бутонізації  люцерни посівної в люцерновому і люцерно-злаковому 

травостоях на фоні внесення P45K90  та трубкування-колосіння домінуючих 

злаків на злаковому травостої на фоні внесення N30P45K90. В травостоях  за 

участі люцерни  посівної ці показники в міру проходження фаз вегетації після 

максимальних значень повільніше зменшуються ніж у злакових. 

8. Під дією симбіотичного азоту  в люцерновому та люцерно-злакових  

травостоях  порівняно зі злаковим травостоєм на  фонах без внесення азоту  в 

сухій масі корму збільшується  вміст сирого протеїну від 11,4-11,5 до 16,8-18,5 

% або на 5,4-7,0 %,  білка – від 9,8-10,2  до 15,0-16,9 % або на 5,2-6,7 %,  

поживність корму за вмістом кормових одиниць –  на 14-21 %, енергоємність за 

вмістом обмінної енергії – від 9,5-9,6 до 10,1-10,9 або на 0,6-1,3 МДж/кг,   

перетравність сухої маси корму in vitro  від  65-67 % до  67-72 % або на 2-5 %,  

та зменшується вміст безазотистих екстрактивних речовин від 46,0-46,5 до 41,5-

44,9 %  або на  1,6-4,5 %.  Одночасно     збільшується вміст  сирої золи на 0,6-

0,8 %,  кальцію –  на 0,13-0,16 %,  магнію – на 0,07-0,08 %,  фосфору – на 0,03-

0,04 %, нітратного азоту – на 0,01 %,  відношення кальцію до фосфору – на   

0,11- 0,26 та зменшується вміст калію – на 0,04-0,12 % і відношення калію до 

суми кальцію і магнію – на 0,11-0,26. Поряд з цим  в сухій масі корму  

збільшується вміст    цинку – на 3,3-5,6 мг/кг, міді – на1,0-1,1 мг/кг, заліза – на 

3,7-9,4  мг/кг, свинцю – на 0,6-0,7 мг/кг, а також нікелю і кадмію.  

9. Поміж мінеральних добрив на хімічний склад злакового травостою 

найбільше впливає внесення азотних добрив. За  внесення N90 в сухій масі 

корму злакового травостою збільшується  вміст сирого протеїну на 4,1-4,3 %,   
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білка – на 2,7-2,8 %, забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 

від 106-113  до 125-135  або на 19-22 г, нітратів від 0,02 до 0,04 %, цинку – від 

9,1-9,2 до 12,4-12,6 мг/кг або на 3,2-3,5 мг/кг, міді  –  від 3,4-3,7 до 5,3-5,5 мг/кг, 

а також  марганцю,  свинцю, нікелю, кадмію та зменшується вміст безазотистих  

екстрактивних речовин – на 2,2-3,5 %.  

10.  Зі старінням трав при формуванні урожаю у першому укосі за 50 днів  

і зменшення частки листя в траві від 87-94 % у фазі кінець кущіння злаків та 

пагоноутворення у люцерни посівної до 26-31 % у фазі початку плодоношення 

злаків та масового цвітіння люцерни зменшується в сухій масі  вміст сирого 

протеїну від 24,1-25,5  до 11,7-16,1 %  з коефіцієнтом кореляції (r)  0,930-0,941  

та збільшується вміст сирої клітковини від 16,1-19,2 % до 29,0-33,1 %   з r         

(-0,925)-(-0,949).  Швидшими темпами середньодобове зменшення вмісту в 

сухій масі сирого протеїну (0,25 %)  і середньодобове збільшення вмісту сирої 

клітковини (0,28 %) відбувається на злаковому травостої, ніж на люцерновому  

і люцерно-злаковому (відповідно 0,19 і 0,24 %). 

11. Лучні агрофітоценози у 0-20-см шарі ґрунту у коренях на 1 га 

нагромаджують  7,15-9,33 сухої маси, 73-126 кг азоту, 16-21 кг P2O5 і 70-95 кг 

K2O з  протиерозійною   стійкість за  швидкістю  розмивання моноліту ґрунту 

(дернини) рівномірним струменем води   8:32-10:08 хв:сек. та   

середньомісячною  целюлозною активністю ґрунту 11-17 %. Як  під дією 

симбіотичного азоту люцерни посівної в  одновидовому посіві  і люцерно-

злакових травостоях, так і під дією мінерального азоту на злаковому травостої у 

дозі N90 збільшується  нагромадження сухого коріння, відповідно на 1,48-1,90 

т/га і на 0,99-1,10 т/га,  целюлозна активність ґрунту – на 3-4 %  і протиерозійна 

стійкість лучних   агрофітоценозів – на 1:04-1:42 хв:сек, а також нагромадження 

лужногідролізованого азоту  у ґрунті. 

12. Люцерновий і люцерно-злакові з різними злаковими компонентами  

травостої в  надземній і підземній масі на різних фонах удобрення  в 

середньому за перші три роки життя і користування нагромаджують 178-251 

кг/га  симбіотичного  азоту, в тому числі 82-83% – у надземній масі. За 
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внесення Р45К90  та за вапнування під час залуження його нагромадження 

збільшується на 13-25  кг/га, а  за поєднаного їх  застосування – на 43-52 кг/га.  

13. З урожаєм різнотипними лучними травостоями  виноситься  56-307 

кг/га азоту, 12-45 фосфору  і 87-263 кг/га калію. За внесення на злаковий 

травостій  азотних добрив  та за включення до них люцерни посівної чи одно 

видовим  люцерновим травостоєм  винесення їх збільшується.  Баланс азоту на 

люцерновому і люцерно-злакових травостоях на без азотних фонах – 

позитивний (15-28 кг/га), на злаковому травостої з внесенням N90 –  близьким 

до нейтрального,  а  без азоту  –   від’ємний (-18–-28 кг/га).  Баланс фосфору за 

внесення Р45К90  на злаковому  травостої – позитивний (24-32 кг/га),  а на 

люцерновому і люцерно-злакових –  близький до нейтрального,  без добрив – 

від’ємний  (-12–-40 кг/га). Баланс калію – від’ємний з дефіцитом -56–-241 кг/га, 

за виключенням злакового травостою за внесення Р45К90 де він близький до 

нейтрального.   

14. Завдяки використання симбіотичного азоту люцерни посівної  в 

одновидовому  її посіві та сумішах із злаками в середньому за три роки життя 

чистий прибуток  збільшується від  6,9 тис. гривень до 27,1-35,0 або на 20,2-

28,1 тис. грн/га., рентабельність – від 114 до 300-343 %, КЕЕ – від 5,7 до 10,9-

12,4 і БЕК – від 3,0 до 6,1-7,1 та  зменшується  собівартість 1 т кормових 

одиниць від 2,6 до 1,2-1,4 тис. грн.  і затрати енергії на 1 т кормових одиниць 

від 4,30 до 1,64-2,0 МДж.  

15. Щорічне   внесення Р45К90  у порівнянні з  варіантом без добрив 

зменшує  чистий прибуток  на 3,7-4,4 тис. грн/га, рентабельність – на 160-168 

%, КЕЕ – на 1,6-2,5 і БЕК – на 0,6-1,3 та  збільшує  собівартість 1 т кормових 

одиниць – на 763-827 грн  і  затрати енергії на 1 т кормових одиниць   – на 0,58-

1,55.  Внесення вапна зменшує  рентабельність вирощування  на 25-78 %,  КЕЕ 

– на 0,2-1,0 і БЕК – на 0,1-0,5  та   збільшує собівартість 1 т кормових одиниць –   

на 143-369 грн/га.  Поєднане внесення зазначених добрив і вапна зменшує  

рентабельність на 55-194 %,   КЕЕ – на 2,1-2,8 і  БЕК – на 1,0-1,5 та  збільшує 

затрати коштів та  енергії на 1 т кормових одиниць. 
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 Внесення азотних добрив  у дозі N90 (30 + 30 + 30) на злаковий травостій 

збільшує чистий прибуток на 8,2-8,4 тис. грн/га, а також рентабельність та 

зменшує собівартість 1 т корм. од. і сирого протеїну, а також у більшості 

випадків  поліпшує  показники енергетичної ефективності. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для  забезпечення тваринництва  високоякісними  трав’яними кормами  

з метою отримання з 1 га 7,5-8,2 т кормових одиниць і  нагромадження 200-250 

кг симбіотичного азоту    за укісного використання на темно-сірих  ґрунтах 

Правобережного Лісостепу доцільно створювати травостої з одновидового 

посіву люцерни посівної з нормою висіву 18 кг/га та  сумішей з додаванням до 

люцерни посівної  (10   кг/га) стоколосу безостого  (15  кг/га), або   костриці 

східної (14 кг/га), або тимофіївки лучної  (8 кг/га),   або пирію середнього (14 

кг/га), або стоколосу безостого – (8 кг/га)  і  костриці східної (6 кг/га).  

2. Для зменшення кислотності ґрунту і покращення балансу фосфору і 

калію з метою  отримання з 1 га  8,8-10,0 т кормових одиниць перед сівбою   

люцерни посівної і люцерно-злакових сумішей доцільно  вносити 1,5 т/га вапна 

і щорічно  – Р45К90.  

3. Злаковий  травостій  можна створювати  на основі суміші із стоколосу 

безостого (15 кг/га) і костриці східної (14 кг/га) за щорічного удобренням N90 з 

роздрібним рівномірним  внесенням азоту під кожний укіс, що забезпечує  

одержання  з  1 га 4,1 т кормових одиниць, а для покращення балансу поживних 

елементів та  отримання   продуктивності    4,5 т/га – ще й   щорічно  P45K90.  

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

діючими Державними стандартами України, придатна для виготовлення 

висококласних зелених кормів,  сіна та сінажу, скошування люцернового і 

люцерно-злакових  травостоїв слід проводити   на початку цвітіння  люцерни 

посівної, а сіяних  злакових травостоїв – не пізніше фази колосіння домінуючих 

компонентів, для виготовлення штучно висушених трав’яних кормів –  у фазах 

початок бутонізації люцерни  і кінець  трубкування злаків. 

 

 

 

 

 

 



 184 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аликаев В.А. и др. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных.  Москва: Колос, 1972.  543 с.  

2. Алексеенко А.Н. Продуктивность луговых растений в зависимости от 

условий  среды.  Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967.  168 с.  

3. Андреев А. В., Зотов А. А. Организация культурных пастбищ в 

промышленном животноводстве.  Москва: Агропромиздат, 1985.  240 с.  

4. Андреев Н. Г., Луговедение.  Москва: Агропромиздат, 1985.  255 с.  

5. Андрієнко Л. В., Співак М. С., Коваль О. Г., і інші. Наукові основи ведення 

землеробства і тваринництва в Лісостепу УРСР.  Київ: Урожай, 1964.        

449 с.  

6. Ахламова Н. М. Содержание азотистых и углеводистых соединений в 

луговых злаковых травах в зависимости от доз азотных  удобрений. 

Удобрение пастбищ азотом: Сб. тр. ВИК. Москва, 1970.  Вып. 9.  С. 149-

160.  

7. Ахламова Н. М., Герасимова Н. И.. Продуктивность злакового травостоя и 

его качество в зависимости от частоты скашивания и доз азотного 

удобрения. Кормопроизводство. Сб. науч. работ ВИК.  Москва, 1977. 

Вып. 16.  с. 41-46.  

8. Ахламова Н. М., Коротков Б. И., Лавров С. С.    и   др.    Рекомедации   по   

созданию   и   интенсивному   укосному использованию  луговых  

травостоев  в  лесной  зоне  европейской   части СССР.   Москва: Колос, 

1982.  47 с.  

9.  Бабич А. А., Моторный Д. К. Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

производства, хранения и использования кормов (Под ред. М. В. Зубца).  

Киев: Урожай, 1986.  104 с.  

10. Бабич А. О., Мащак Я І. Підвищення продуктивності природних лук у 

західному регіоні. Вісник аграрної науки.  1997.   № 9.  С. 33-36. 

 11. Бахмат, М. І., Рак Л. І., Дутка Г. П. та ін. Вплив норм і термінів внесення 

мінеральних добрив на продуктивність та якість пасовищної трави 

складного бобово-злакового фітоценозу на пасовищах для ВРХ і коней.   

Корми і кормовиробництво.  2006.  Вип. 56.  С. 84–91.  

12. Безкровний А. К., Бистрицький В. С., Цюпа М. Г. Сівозміни на осушених 

землях.  Сівозміни – основа інтенсивного землеробство.  Київ, 1986.    С. 

241-252.  

13. Безкровный А. К., Денисенко М. И., Мусияка А. Г. Предшественники и 

продуктивность севооборотов на почвах Лесостепи Украинской ССР. 

Земледелие.  Киев: Урожай, 1986.  Вып.61.  С.5-11.  



 185 

14. Безуглий М. В., Слюсар І. Т. Продуктивність культурних пасовищ при 

дощуванні на чорноземних ґрунтах.  Землеробство.  Київ: Урожай, 1975.  

С. 74-79. 

15. Берестецкий О. А., Хотянович А. В. Использование биологической 

фиксации азота в земледелии. Сельское хозяйство за рубежом. 1984.  N 

3.      С. 2-7. 

16. Білик Г. І., Брадіс Є. М. Геоботанічне районування Української РСР.  

Український ботанічний журнал.  1962.    т. 194.  С. 87-109.  

17. Благовещенский Г.П. Формирование энергосберигающих агрозоо- 

экосистем. Кормопроизводство.  1995.  № 4.  С. 8-11. 

18. Богданов В. Л., Кадакова Т. Н. Методы снижения содержания нитратов в 

травах. Земледение.  1990.  № 2.  С. 24-25.  

19. Боговін А.В., Створення культурних пасовищ.  Київ: Урожай, 1974.  72 с.  

20. Боговін   А. В.,   Кургак   В. Г.   Вплив   азотних   добрив   на   

продуктивність  i біохімічний  склад лучних  трав. Вісник  

сільськогосподарської  науки.    1978.  №  6.  С. 38-42. 

21. Боговін    А. В.,    Кургак    В. Г.    Зрошення    лук. Підвищення    

продуктивності  сіножатей i пасовищ  «За ред. А. В. Боговіна».   Київ: 

Урожай, 1986.  С. 166-185.  

22.  Боговин А. В., Кургак В. Г. и др. Таблицы перспективных травосмесей для 

Юго-Западного   экономического   района. Подбор   травосмесей   для    

сеяных сенокосов и пастбищ.  Москва: Агропромиздат, 1989.  С. 77-94. 

23. Боговін  А. В.  Удобрення  сіножатей  i  пасовищ. Підвищення   

продуктивності сіножатей i пасовищ (за ред. А.В.Боговіна).  Київ: 

Урожай, 1986.  С. 120-165.  

24.  Боговін А.В., Кургак В.Г. Ефективність застосування мінеральних 

добрив на природних кормових угіддях України. Землеробство: Респ. 

міжвід. темат. наук. зб.  Київ: Урожай, 1988.  Вип. 63. С. 70-74.  

25. Боговін А. В., Макаренко П. С, Кургак В. Г. i ін. Довідник по 

сіножатях i пасовищах (за ред. А .В. Боговіна).   Київ: Урожай, 1990.  

208 с.  

26. Боговін А. В., Кургак В. Г. Роль бобових трав в оптимізації  екологічнпх 

режимів лучних   екосистем   в   умовах   iнтенсивнoro   їх   використання. 

Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє: Тези доп. конф.  Харків-

Луцьк.  1993. Ч. 2.   С. 38-39.  

27. Боговін   А. В.,   Кургак   В. Г.   Біологічна   роль   бобових   трав   у   

підвищенні продуктивності   лучних   агроекосистем   та   

нагромадження   ними   симбіотичного   азоту. Землеробство.     Київ:  

Урожай, 1994.  Вип. 69. – С. 7-14.   



 186 

28. Боговін А. В., Кургак В. Г. Резерв збільшення виробництва трав’янистих 

кормів. Агроінком.  1997.  № 8-9.  С.22 – 24. 

29. Боговін А. В., Дудник С. В. Концепція розвитку природно-ресурсного 

потенціалу лукопасовищних угідь в Україні. Корми і кормовиробництво.  

2001.  Вип. 47.   С. 189-190.  

 30. Боговін А.В., Слюсар І.Т., Царенко М.К. Трав’янисті біоценози, їхнє 

поліпшення та раціональне використання.  Київ: Аграрна наука, 2005.   

358 с.  

31. Боговін А. В. Вимоги до добору видів трав і травосумішей для створення 

сіяних різного господарського використання. 3б. наук. праць Ін-ту 

землеробства УААН.  2009.  Вип.3.  С. 112-120.  

32. Борец Е.В. Создание культурных пастбищ в западной Лесостепи.  Львов,  

1987.  67с. 

 33. Бориневич В. А., Конюшков Н. С., Ларин И. В. и др. Природные  сенокосы 

и пастбища  (Под ред. И. В. Ларина).  Москва–Ленинград: Сельхозиздат, 

1963.  548 с. 

34. Вавилов П. П., Посыпанов Г. С. Бобовые, азот, проблема белка. Вестн. с.-х. 

науки.  1979.  № 9.  С. 44-56.  

 35. Васильева С. Т., Евтушенко В. М., Максименко В. Ф. Увеличение 

производства и использования растительного кормового белка.  Киев: 

УкрНИИНТИ Госплана УССР, 1990.  76 с 

 36. Векленко Ю. А. Режими використання та урожайність різнотипних укісно-

пасовищних травостоїв.  Корми і кормовиробництво.  2003.  Вип. 50.   С.  

44-49. 

 37. Вергунов В. А. Особенности формирования водного режима многолетних 

трав в связи с условиями произрастания. Почвенно-агрохимические 

аспекты управления продуктивностью агроценозов. Сб. научных трудов 

Северо-Западного НИИ сельского  хозяйства.  Санкт-Петербург, 1992.  С. 

151-155. 

 38. Виговський І. В. Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно 

від їх складу і удобрення на еродованих ґрунтах, виведених під 

залуження в умовах Лісостепу. Автореф. дис.  канд. с.-г. наук : 06.01.12.  

Вінниця, 2011.  20 с.   

 39. Власюк П. А. Мікроелементи i мікродобрива.  Київ: Урожай, 1964.  80 с. 

40. Волошин В. Н. Ботанический состав и продуктивность луговых травостоев 

на серых лесных почвах. Вестник Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. Горки, 2017. № 1. С. 62-66. 

 41. Волошин В. М. Формування та ефективне використання лучних травостоїв 

на сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу. Автореферат 



 187 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук.  Чабани,  2018.  18 с. 

 42. Воробьев Е. С и др. Проблема качества кормов в Европейских странах: 

Обзор. информ. ВНИИТЭИСХ.  Москва:  1976.  96 с.  

43. Гавриш  Я. В. Оптимізація  складу люцерно-злакових травосумішей на 

суходолах Правобережного Лісостепу. Наукові здобутки молодих учених 

для розвитку аграрної науки  в Україні: матеріали науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених і спеціалістів в Україні (11 

листопада 2019 р.) / Ін-т землеробства НААН.  Київ–Вінниця: Тов 

«твори», 2019.  С. 54-56.  

44. Гавриш Я. В. Продуктивність люцерно-злакових травосумішей  із різними 

злаковими компонентами. Новітні системи землеробства т а т ехнології 

вирощування сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених. М-

ли науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і 

спеціалістів в Україні (25 листопада 2020 р.) / Ін-т землеробства НААН. 

Київ–Вінниця: Тов «Твори», 2020.  С. 36-39.  

45. Гавриш Я. В. Продуктивність люцерно-злакових травосумішей з різними 

злаковими компонентами.  Новітні системи землеробства та  технології 

вирощування сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених. М-

ли науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і 

спеціалістів (18 листопада 2021 р.) /  ННЦ «Ін-т землеробства НААН».  

Чабани–Вінниця: Тов «Твори», 2021.  С. 14-16.  

 46. Гааз   О. Г.,   Козлов   Т. П.   Влияние орошения   на   урожай   различных 

видов многолетних трав. Орошение, удобрение и состав травосмесей 

пастбищ: Тр. Бел. с.-х. академии.  Горки.  1974.  Т. 98.  С. 217-236.  

 47. Геоботанічне районування Української УРСР.  Київ: Наукова думка, 1977.    

304 с.  

48. Годлевская Т. Р. Некоторые вопросы подбора компонентов для 

травосмесей. Вопросы сенокосо-пастбищного хозяйства.  Москва: 

Сельхозиздат, 1960.  С. 25-33. 

49. Горб В. Д., Ярмолюк М. Т. та ін. Дія азотних добрив на культурних 

пасовищах західного Лicocтeny Української РСР. Землеробство: Респ. 

міжвід. темат. наук. зб.  Київ: Урожай, 1975.  Вип. 39.  С. 105-109. 

50. Горб В. Д., Ярмолюк М. Т., Любаченко Л. М. Врожайність  трави сіяних  

злакових  пасовищ залежно від удобрення. Вісник с.-г. наук. 1991. № 1.            

С. 30-32. 

 51. Городній М. М., Сердюк А. Г., Копілевич В. А. Агрохімія . Київ: Вища шк., 

1995.  526 с. 



 188 

52. Гродзінський A. M. Основи хімічної  взаємодії рослин.  Киев: Наукова 

думка, 1973.  206 с.  

 53. Давидюк О. М. Різностиглі бобово-злакові травосумішки для створення 

високопродуктивних травостоїв. Наук.-техн. бюлетень Ін-ту 

тваринництва УААН.  2000.  Вип.77.  С. 14-17. 

 54. Дейвис У.  Развитие луговодства в  Англии за последние 25 лет. 

Сельское хозяйство за рубежом. 1958.  №  11.  С. 3-17.   

55. Демидась Г. І., Пророченко С. С. Ботанічний склад та особливості 

формування люцерно-злакового травостою залежно від удобрення в 

умовах Правобережного Лісостепу. Миронівський вісник. 2018. № 7. 

С. 123-134.  

56. Демидась Г. І. , Пророченко С. С. , Свистунова І. В. Поживна цінність та 

енергоємність корму люцерно-злакових травосумішок залежно від 

технологічних факторів вирощування. Науковий журнал «Рослинництво 

та ґрунтознавство». 2019. № 1. С. 13–21. 

 57. Демидась Г. І., Пророченко С. С., Бурко Л. М. Щільність і висота 

багаторічних агрофітоценозів залежно від видового складу та удобрення. 

Таврійський науковий вісник. 2019. № 105. С. 49–55.  

58.  Державний  реєстр сортів рослин Української  РСР.  Київ: Урожай, 1986.    

208 с. 

 59. Дзюбайло А. Г. Біоенергетична оцінка вирощування багаторічних трав у 

кормових сівозмінах Передкарпаття. Передгірне і гірське землеробство і 

тваринництво.  1999.  Вип. 40.  С. 90-94. 

 60. Дмитроченко А. П. Минеральное питание сельскохозяйственных 

животных.  Москва: Колос, 1973.  190 с.  

 61. Довідник по сінокосам і пасовищам / А. В. Боговін, П. С. Макаренко, В. Г. 

Кургак та ін.  (за ред. А.В. Боговіна).  Київ: Урожай, 1990.  208 с. 

  62. Донцов М. Б. Изучение емкостей катионного и анионного обменов    

корней некоторых    сельскохозяйственных    культур. Физиология    и    

биохимия культурных растений: Тр. и-та физиологии и биохимии с.-х. 

растений.  Київ:  1974.  Т. 6.  Вып. 1.  С. 86-90.  

63. Доросинский  Л. М.,      Загорье      И. В.,      Новикова      А. Т. Характеристика 

производственных    штаммов    клубеньковых    бактерий    сои,    гороха    

и  клевера. Бюл. ВНИИСХ микробиологии.  1978.  №  19.  Вып. 2. С. 8-11.  

 64. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта.  Москва: Агропромиздат,  1985.    

С. 248-256.  

 65. Дубовенко Е.К., Малиновская С.М., Кучеренко В.Н., и др. Использование 

метода определения дегидрогеназ клубеньков при оценке биохимической 



 189 

активности Rizobium. Микробиологические и биохимические методы 

исследования почв.  Київ: Урожай, 1971.  С. 181-184. 

66. ДСТУ 4115-2002. Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за 

модифікованим методом Чирикова. Київ: Держспоживстандарт України, 

2004.    10 с. 

67. ДСТУ 4117:2007. Зерно та продукти його переробки. Визначення 

показників якості методом інфрачервоної спектроскопії. Київ: 

Держспоживстандарт України, 2008. 15 с. 

68. ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини. 

Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 14 с. 

69. ДСТУ 4674:2006. Сіно. Технічні умови. Київ: Держспоживстандарт України, 

2008. 15 с.  

70. ДСТУ ISO 5983–2003. Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і 

обчислення вмісту сирого білка методом К’єльдаля: [Розроблений 

вперше; введ. 01.01.04.]  Київ: Держспоживстандарт України, 2003.  18 с.  

71. ДСТУ 4684:2006. Сінаж. Технічні умови.  Київ: Держспоживстандарт 

України, 2008. 14 с.  

72. ДСТУ 4685:2006. Корми трав’яні штучно висушені. Технічні умови. Київ: 

Держспоживстандарт України, 2008. 14 с. 

73.  ДСТУ 4782:2007. Силос із зелених рослин. Технічні умови; введ. 18.09.2007. 

Київ, 2009. 14 с. 

74. ДСТУ ISO 5984:2004. Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи: 

[Розроблений вперше; введ. 01.01.2006]  Київ: Держспоживстандарт 

України,  2005. – 4 с. 

75. ДСТУ ISO 6496:2005. Корми для тварин. Визначення вмісту вологи та 

інших летких речовин. [Розроблений вперше; введ. 01.07.06.]. Київ: 

Держспоживстандарт України, 2005.  7 с.  

76. ДСТУ ISO 6492–2003. Корми для тварин. Визначення вмісту жиру: [На 

заміну ГОСТ 13496.15-97; введ. 01.01.2004.]. Київ: Держспоживстандарт 

України, 2003.  19 с.  

77. ДСТУ 7861:2015. Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, 

натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені 

О. Н. Соколовського. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018. 10 с. 

78. ДСТУ 7863:2015. Якість ґрунту. Визначення легкогідролізного азоту 

методом Корнфілда.  Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018. 6 с. 

79. ДСТУ 8528:2015. Корми зелені. Технічні умови. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 

2017. 15 с. 

80. ДСТУ 8044:2015. Угіддя природні кормові. Методи визначення 

продуктивності. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018. 12 с. 



 190 

81. ДСТУ 8066:2015 . Корми для сільськогосподарських тварин. Методи 

визначення енергоємності і поживності. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. 9 с. 

82.  ДСТУ ISO 10390:2001 Якість ґрунту. Визначання рН (ISO 10390:1994, IDT). 

Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 14 с. 

83. Дубовенко Е. К., Малиновская С. М., Кучеренко В. Н., и др. Использование 

метода определения дегидрогеназ клубеньков при оценке биохимической 

активности Rizobium. Микробиологические и биохимические методы 

исследования почв.  Київ: Урожай, 1971.  С. 181–184. 

 84. Дубровіна Н. Я., Аксьом О. М. Ґрунти агрономічної дослідної станції 

“Митниця” Васильківського району Київської області. Наукові праці 

Української с.-г. академії. Біологія і агротехніка польових культур в 

Поліссі і Лісостепу УРСР.  1974.  Вип. 123.  С. 3–17. 

 85. Емцев   В. Т.,   Звягинцев   Д. Г.,    Мишустин    Е. Н.    Биология    почв    на    

12-м Международном конгрессе почвоведов. Известия АН СССР. Сер. 

Биологическая.  1984.  №  3.  С. 469-475.  

86.  Ермантраут Е. Р., Ґудзь В. П., Манько Ю. П. Основи наукових досліджень у 

рослинництві.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-

практичних занять для студентів сільськогосподарських вузів 

(спеціальність 7.130102 “Агрономія”).  Київ: 2000.  56 с. 

87. Ермантраут Е. Р., Присяжнюк О. І., Шевченко  І. Л. Статистичний аналіз 

агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica-6. Методичні вказівки.  

Київ:  2007.  55 с. 

 88. Ефимов В. Н., Царенко В. П., Юдишкина Т. А. Баланс азота удобрений под 

моголетними травами на торфяных  низинных почвах северо-запада 

Нечерноземной зоны РСФСР. 1989.  С. 15-19. 

89. Зінченко О. І. Кормовиробництво.  Київ: Вища школа,  1994.  440 с. 

 90. Иванов Д.А. Эффективность азотных удобрений на пастбищах и 

сенокосах Северо-Западной зоны РСФСР. Пастбища и сенокосы СССР.  

Москва: Колос, 1974.  С. 141-146. 

 91. Иванов П.  К. Влияние многолетних трав на структуру и водный режим 

почвы. Почвоведение.  1950.   № 1.  с. 3-11. 

 92. Игловиков В. Г. и др. Комплексные исследования «почва – растение – 

животное – животноводческая продукция».  Пастбища и сенокосы СССР. 

Москва:  Колос, 1974. – С. 152-189.  

93. Игловиков В. Г., Ольяшек А. И., Киреев Н. В. и др. Повышение качества и 

ефективности использования кормов  «Под ред. М. А. Смурыгина».  

Москва: Колос, 1983.  317 с.   

94. Каджюлис Л. Ю. Выращивание многолетних трав на корм.  Ленинград: 

Колос, 1977.  247 с.  



 191 

95. Каджюлис Л. Ю. Научно-исследовательская работа в области луговодства в 

Литовской ССР. Луговодство. Таллин: ЭНИИЗиМ, Валгус: 1979. С. 25-

29. 

96. Каджюлис Л. Культурные пастбища – основа летнего кормления 

молочного скота  на  разных   почвах  Литовской   СССР. Рациональная   

организация летнего кормления крупного рогатого скота. Тр. Лит. и-та       

земледелия.   Таллин.  1985.  С. 77-81.  

97.  Казарян      Е. С.      Микроелементный      состав    дикорастущих кормовых 

растений. Луга и пастбища.  1967.  N 1.  С. 24-26.  

98.  Каленська С. М., Ермантраут Е. Р. та ін. Рослинництво з основами 

програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Методичний 

посібник до виконання курсового проекту сільськогосподарських вищих 

навчальних закладів 3-4 рівня акредитації за спеціальністю 7.130102  

“Агрономія”.  Київ:  2004.  54 с. 

99. Калинина З. Т. Баланс питательных веществ в земледелии. Химия в 

сельском хозяйстве. Агрохимический вестник.  1997. № 3.  С. 16-18. 

100. Карпусь М. М., Малієнко А. В та ін. Нормативи розрахунку поживності 

кормів в кормових одиницях і обмінній енергії.  Київ:  1991.  С. 3-5. 

 101. Карпусь, М. М. Славов В. П., Лапа М. А., Мартинюк Г. М. Деталізована 

поживність кормів зони Лісостепу України: довідник.  Київ: Аграрна 

наука, 1995.  347 с. 

 102. Карягина Л. А. Микробиологические основы повышения плодородия 

почв.  Минск: Наука и техника, 1983.  182 с.  

103. Кияк Г. С. Луківництво.  Київ: Вища школа, 1974. 367 с.  

104.  Клапп Э. Сенокосы и пастбища.  Москва: Изд-во с.-х. лит., журн. и пл., 

1961.  613 с.  

105.  Квітко Г. П. Наукове обґрунтування і розробка інтенсивних прийомів 

підвищення кормової продуктивності люцерни в Лісостепу України. 

Автореферат док. дис…  Київ, 1999.  42 с. 

 106. Кожемяков А. П. Основные итоги работы Географической сети опытов с     

нитрагином. Технология     призводства     и   эффективность     применения 

бактериальных удобрений: Тр. ВНИИСХ микробиологии.  Москва, 1982.  

С. 19-27.  

 107. Козяр О. М. Формування листкового апарату бобово-злаковими 

агрофітоценозами залежно від їх складу та рівня мінерального удобрення 

в умовах правобережного Лісостепу України. Науковий вісник 

Національного аграрного університету.  2006.  Вип. 102.  С. 96-101. 



 192 

108. Коломейченко В. В., Овсянников Р. И. Ботанический состав лугов 

Шатиловской опытной станции и возможности их улучшения. 

Кормопроизводство.  2001.  № 7.  С. 12-16.  

109. Кореньков Д.А., Филимонов Д.А. Действие азотных удобрений при 

поверхносном внесении на лугах.   Агрохимия.  1968.  № 4.  С. 3-9. 

110. Кореньков  Д. А.   и  др.  Действие азотных  удобрений   при   

интенсивном сиспользовании луговых трав. Агрохимия.  1973.  №  9.  С. 

13-22; №  10.  С. 3-7; №  12.   С. 3-13.  

111. Корякина В. Ф. Микроелементы на сенокосах и пастбищах.  Ленинград: 

Колос, 1974.  168  с. 

112. Костяков А. Н., Основы мелиорации.   Москва:  Сельхозиздат, 1951.   750 с.  

 113. Коць С. Я., Маліченко С. М., Кругова О. Д. та ін. Фізіологічно-біохімічні 

особливості живлення рослин біологічним азотом.  Київ: Логос, 2001.    

271 с.  

 114. Краткий агроклиматический справочник Украины. Пособие по 

использованию гидрометеорологической информации в 

сельскохозяйственном производстве «под ред. К. Т. Логвинова».  

Ленинград: Гидрометиздат, 1976.  256 с. 

115.  Крейль  В.  и  др.  Обильное  удобрение  пастбищ  азотом.  Сб.   переводов   

IX Междунар. конф. по луговодству.  Москва: Колос, 1968.  184 с.  

116. Крылова Н. П. Эффективность азотных удобрений на пастбищах в 

различних природных зонах. Достижения с.-х. науки и практики. 1980.  

№ 7.  С. 41-47. 

117. Куксин Н. В., Новицкий М. Д. Улучшение лугов Полесья Украинской 

СССР. Науч. тр. Укр. НИИ соцземледелия.  Київ: Сельхозгиз УССР, 1954.  

Т. VII.  С. 5-26.  

118. Kyкciн М. В. Створення i раціональне використання  культурних 

пасовищ.  Київ: Урожай, 1973.  276 с 

119. Куксин Н. В.Пойменные луга Украины. Сеноносы и пастбища СССР.  

Москва: Колос, 1974.  С. 301-310.  

120. Куксин Н. В., Боговин А. В. Интенсивное использование сенокосов и 

пастбищ на Украине. Кормопроизводство. 1979. Вып.29. с. 165-174.  

121. Кулаков В. А., Трофимова Л. С., Щербаков М. Ф. Современные системы 

удобрения лугов. Кормопроизводство.  1997.  № 1-2.  С.24-26.  

122.  Кулеш С. В., Коржич Н. Е. Агротехника сельскохозяйственных культур на 

мелиоративных землях.  Минск: Ураджай, 1978.  112 с.  

123. Кулик М.Ф. Методика біоенергетичної оцінки технологій виробництва 

продукції тваринництва і кормів.  Вінниця, 1997.  54 



 193 

124. Кургак В.Г., Корчемний В.П. Вплив бобових трав на продуктивність 

сіяних луків Полісся України. Корми і кормовиробництво. Київ: Урожай, 

1995.  Вип. 39.  С. 33-37.   

125. Кургак В. Г. Еколого-біологічні і агротехнічні основи створення 

високопродуктивних сіяних лук в Лісостепу України.  Автореф. дис… 

докт. с.г. наук: 06.00.12. НАУ. Київ, 1995.  48 с.  

126. Кургак  В. Г., Соляник О. П. Вплив режимів використання сіяних бобово–

злакових травостоїв на продуктивність та якість корму. Землеробство.  

Київ: Урожай, 1995.  Вип. 70.  С. 63-71. 

127. Кургак В. Г., Лук’янець О. П. Формування лучних травостоїв на угіддях, 

виведених з ріллі. Вісник Білоцерківського ДАУ.  Біла Церква, 2002.  Вип. 

24.  С. 137-145.  

128. Кургак В. Г., Тітова  В. М. Ефективність стимуляторів росту рослин та 

азотфіксувальних  бактеріальних препаратів на лучних травостоях. Зб. 

н.п. ІЗ УААН.  Київ.  2002. Вип. 1.  С. 48-55.  

129. Кургак В. Г., Протасова  Л.В. Вплив підсіву різних  видів  багаторічних 

бобових трав на  продуктивність  бобово-злакових  агроценозів. Вісник 

Полтавської с.-г.   академії.  2003.  № 6.   С. 14-15.  

130. Кургак В. Г., Лук’янець О. П. Вплив типу травостою, систем удобрення та 

використання на продуктивність суходільних лучних угідь північного 

Лісостепу України. Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2004.  Вип. 

17.  С. 9-15.  

131. Кургак В. Г.Способы обогащения  луговых ценозов бобовыми 

компонентами. М-лы межд. н.-п. конф.  «Проблемы дефицита 

растительного белка и пути его преодоления.   Минск: Белорусская 

наука, 2006.  С. 202-207.  

132. Кургак В.Г. Лучні агрофітоценози.  Київ: ДІА, 2010.  374 с.; іл.  

133. Кургак В. Г., Боговін А. В. Поліпшення й використання природних 

кормових угідь. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні 

Лісостепу України.   Київ: Аграрна наука, 2010.  С. 469-477.  

134. Кургак  В. Г. Товстошкур В. М. Вплив  видового складу та удобрення 

багаторічних травостоїв на показники  родючості  ґрунтів. Зб. наук. пр. 

ННЦ  «Інститут землеробства УААН». Київ: ВД “ЕКМО”, 2010.  Вип. 3-

4.  С. 15-25.  

135. Кургак  В.Г., Товстошкур В.М. Продуктивність різнотипних травостоїв за 

різних систем удобрення на суходолах  Лівобережного Лісостепу. 

Міжвід. темат. н. зб. “Корми і кормовиробництво”.  Вінниця, 2010.  

Вип. 66.  С. 247-252. 



 194 

136. Кургак В. Г., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А., Ковтун К. П. Технології 

вирощування кормових культур і  луківництво. Наукові основи 

виробництва органічної продукції в Україні   «За ред. докторів.с.-г. наук, 

професорів, академіків НААН Я.М. Гадзала і В.Ф.Камінського». Київ: 

«Аграрна наука, 2016.  С. 258-294.  

137. Кургак В. Г., Волошин В. М.  Вплив удобрення та режимів використання 

на продуктивність різнотипних лучних травостоїв. Збірник наукових 

праць Національного центру «Інститут землеробства НААН». Київ: ВП 

«Едельвейс», 2016. Вип. 3-4. С. 166-178 

138. Кургак В. Г., Волошин В. М. Підвищення ефективності використання 

багаторічних бобових трав на луках України. Посібник українського 

хлібороба «Біологізація землеробства»: Науково-практичний збірник. 

Київ: ТОВ «Сігматрейд», 2017. Том 1. С. 288-291.  

139. Кургак В.Г., Карбівська У. М., Панасюк С. С., Гавриш Я. В. Наукові та 

технологічні основи органічного луківництва.  Вісник аграрної науки. 

2019.  11. С. 28-33.. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202004-05.   

140. Кургак В.Г., Дегодюк Є.Г., Гавриш Я. В. Родючість темно-сірого ґрунту за 

різних систем удобрення лучних травостоїв. Землеробство та 

рослинництво: теорія і практика. Київ. 2022. № 1 (3). С. 48-59. doi: 

10.54651/agri.2022.01.06. 

141.  Кургак В. Г., Дегодюк Є. Г., Гавриш Я. В.  Кормова продуктивність 

люцерно-злакових агроценозів з різними злаковими компонентами. 

Вісник аграрної науки.   2022. № 3. С. 28-36. doi: 10.54651/agri.2022.01.06. 

142. Кургак В. Г., Гавриш Я. В.  Хімічний склад корму люцерно-злакових 

агрофітоценозів залежно від технологічних елементів вирощування. 

Корми і кормовиробництво.  Вінниця.  2022.  Вип. 93. С. 60-72.  DOI: 

10.31073/kormovyrobnytstvo202293-14. 

143. Кургак В. Г., Гавриш Я. В. Ботанічний склад та динаміка лінійного росту, 

частки листя  і площі листкової  поверхні  при  формуванні лучних 

агрофітоценозів. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 

2022. № 71 (2). С. 126-152. DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-2-9. 

144. Кургак В. Г., Гавриш Я. В. Кормова продуктивність люцерно-злакових 

агрофітоценозів з різними злаковими компонентами. Наукові читання до 

85-річчя  від дня народження  Вʼячеслава Григоровича Михайлова – 

видатного вченого у галузі селекції та насінництва 

сільськогосподарських культур.  М-ли   науково-практичної Інтернет-

конференції  5 жовтня 2021 р., Чабани – Вінниця: Тов «твори», 2021.  С. 

251-254.  

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202004-05


 195 

145.  Кургак В. Г., Гавриш Я. В. Оптимізація видового складу люцерно-

злакових травосумішей. Інноваційні технології у рослинництві: проблеми 

та їх вирішення. М-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

2–3 червня 2022. Житомир, 2022. С. 228-232.  

146. Кургак В. Г., Гавриш Я. В. Добір злакових компонентів до люцерно-

злакових травосумішей за органічного виробництва кормів. Поєднання 

науки, освіти, практичного виробництва і реалізація якісної органічної 

продукції. М-ли між н. н.-практ. конф. 23 червня 2022 р. Київ,  2022.        

С. 57-60.  

147. Кургак В. Г., Панасюк С. С., Карбівська У. М., Гавриш Я. В. Використання 

лукопасовищних угідь у системі конвеєрного виробництва кормів для 

м'ясо-молочного скотарства. Практичні  рекомендації з ілюстраціями. 

ННЦ «Інститут землеробства НААН».  Чабани, 2019. 25 с.  

148. 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. 25 с.  

149.  Кургак В. Г., Панасюк С. С, Слюсар С. М.,  Гавриш Я. В.,    Мартинюк Н. І. 

Екологічно безпечні технології вирощування багаторічних травостоїв за 

різних факторів біологічної інтенсифікації виробництва для забезпечення 

м'ясо-молочного поголів’я великої рогатої худоби дешевими і якісними 

кормами. Науково-методичні рекомендації з органічного луківництва. За 

наук. ред. доктора сільськогосподарських наук, професора В.Г. Кургака.  

Вінниця. Тов «Твори», 2020. 48 с.  

150. Кутузова А. А. и др. Продуктивность и кормовая ценность травы в 

зависимости от интенсивности использования бобово-злакового 

пастбища. Кормопроизводство.  Москва: 1975.  Вып. 11.  С. 29-35. 

151. Кутузова А. А., Ахламова Н. М. Рекомендации по созданию и 

использованию бобово-злаковых пастбищ и сенокосов в центральных 

районах лесной зоны европейской части СССР.  Москва: Колос, 1978.      

25 с.  

152. Кутузова А. А., Крылова Н. П. Создание и использование культурных 

пастбищ в Великобритании: Обзор, информ. ВНИИТЭИСХ.  Москва:  

1978.  48 с.  

153. Кутузова А. А., Привалова К. Н., Тебердиев Д. М. Рациональное 

использование бобово-злаковых пастбищ  –  важный  резерв  увеличения 

производства кормов. Комбинированное использование культурных 

пастбищ.     Москва: Московский рабочий, 1985.  С. 60-69.  

154. Кутузова   А. А.    Научная   основа   использования биологического    

азота    в луговодстве. Вестн. с.-х. науки.  1986.  №  4 (355).  С. 106-112. 



 196 

 155. Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Талипов Н. Т.   Роль бобовых трав в 

системах ведения культурных пастбищ.  Кормопроизводство.  1998.  № 6.         

С. 2-5.  

156. Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Талипов Н. Т. Влияние системы ведения 

луговодства на продуктивность пастбищ. Эффективность применения 

удобрений и вынос элементов питания.  Агрохимия. 1997. № 6.   С. 38-42.  

157. Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Францева А. А., Талипов Н. Т. 

Альтернативные системы ведения луговодства. Кормопроизводство.  

1997.      № 5-6.  С. 7-11.  

158. Кутузова А. А., Зотов А. А., Жезмер Н. В., Орленкова Е. К. Влияние 

осенних сроков скашивания на устойчивость трав сеяных сенокосов. 

Кормопроизводство.  1998.  № 10.  С. 12-15. 

 159. Кутузова А.А., Козьминых Н.В. Влияние систем ведения сенокосов на их 

продуктивность, эффективность удобрений и вынос элементов питания. 

Агрохимия.  1998.  № 2.  С. 60-64.  

160. Лавренко Є. М. Европейско-Сибирская лесостепная область. 

Геоботаническое районирование СССР. Москва-Ленинград:  Изд-во АН 

СССР, 1947.      С. 19-43.  

161. Лапискас Э. Б. Влияние различных способов пассирования  через рас - 

тение хозяина      на      эффективность      клубеньковых     бактерий       

клевера.  Микробиология.  1980.  Т. 49.  №  3.  С. 536-539.  

 162. Ларін І. В., Куксін М. В. Луківництво і пасовищне господарство.  К.: 

Держсільгоспвидав, 1960.  483 с 

163.  Ларин И. В. Луговодство и пастбищное  хазяйство.  Ленинград: Колос, 

1969.     551 с.  

164. Лаур В. Х. Выращивание корнеотпрысковой люцерны. 

Кормопроизводство.  1981.  №  3.  С. 21-22.  

165. Лещенко В. И., Солоненко Н.М. Влияние длительного применения 

различных доз и форм азотных удобрений на продуктивность сенокосов.  

Агрохимия.  1991.  № 2.  С. 3-7. 

166. Лисовал А. П., Давиденко У. М., Мойсеєнко Б. М. Агрохімія,  Київ: Вища 

школа. 1984.  311 с. 

167.  Логинов А. М., Привалова К. Н. Перспективные травосмеси для 

сенокосов.  Кормопроизводство.  1995.  № 4. С. 35-38. 

168.  Лойд Х. Урожайность многолетних трав и баланс питательных веществ в 

зависимости от уровня РК-удобрений в условиях Эстонской ССР: 

Автореф. дис. канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09.  Тарту, 1980.  15 с.  

169. Лук’янець О. П. Формування  лучних травостоїв на орних землях. Вісник 

аграрної науки.  2003. № 12.  С. 76-79. 



 197 

170. Люшинский В. В., Беленчук В. И., Алешина Е. А. и др. Основные  

тенденции развития   кормопроизводства   в   зарубежных   странах.   

Обзор.   информ. ВНИИТЕИ агропром.  Москва.  1986.  76 с.  

171.  Мазаева М. М., Неугодова О. В. Пастбищные угодья Нечерноземной 

зоны  – новый возможный   район   применения магний содержащих   

удобрений. Химия в сельском хозяйстве.  1977.  №  2.  С. 43-49. 

172. Макаренко П. С. Влияние удобрений на продуктивность сеяного 

пойменного луга, качество корма и почвенное плодородие. Агрохимия.  

1990. № 10.  С. 51-58. 

173. Макаренко П. С. Роль бобових трав в накопиченні біологічного азоту в 

бобово-злакових травостоях. Корми  i кормовиробництво. 1991.  Вып. 31.  С. 

29-32.  

174. Макаренко П. С. Основні елементи ресурсо- і енергозбереження в 

луківництві в сучасних умовах. Корми і кормовиробництво.  2003.  Вип. 

51.  С. 146-149. 

175. Малинка Л. В. Продуктивність низинних лук Полісся України залежно від 

строків підсівання багаторічних бобових трав. Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.  

Київ,  2005.  18 с.  

176. Марков М. В. О взаимоотношениях между растениями в растительном 

сообществ. Взаимоотношения  растений в растительном сообществе.  

Казань. Изд. Казанского у-та, 1964.  С. 3-30.  

177. Марчаускас С. П. Частота использования культурного пастбища в 

зависимости от нормы азотных туков и динамика  отрастания 

пастбищной травы в разные вегетационные периоды. Информационный 

бюллетень Литовского НИИ земледелия.  Вильнюс, 1968.  С. 50-51. 

178. Маткевич В. Т., Коломієць Л. В., Резниченко В. Т. Кормовий білок: шляхи 

його збільшення. Корми і кормовиробництво. 2003.   Вип. 51.   С. 146-149.  

179. Машаускене А. К. Влияние азотных удобрений на химический состав 

урожая чистых посевов и смесей многолетних бобово-злаковых трав: 

Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук.  Каунас, 1975.  20 с. 

180. Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних 

технологій в сільськогосподарському виробництві.  Київ: Урожай, 1988.  

208 с. 

181. Меерсон Г. М. Корневая маса люцерны и травосмесей в условиях 

орошаемого земледелия. Советская агрономия.  1939.  № 7.  С. 35–43.  

182.  Мельничук В. П. Научные основы применения удобрений при 

интенсивном ведении лугопастбищного хозяйства. Кормопроизводство. 

Москва, 1974.  Вып. 9.  С. 114-128.  



 198 

183. Менькин В. К. Использование животными питательных веществ рационов 

при наличии в кормах нитратов. Обзор. информ.  Москва, 1990.  32 с. 

184. Методика Полевих опытов с кормовыми культурами «под ред. А. С. 

Митрофанова, Ю. К. Новоселова, Г. Д. Харькова».  М.: ВИК, 1971.  158 с. 

185. Методика проведення дослідів по кормовиробництву «Під ред. А. О. 

Бабича».  Вінниця:  1994.  87 с. 

186.   Методические рекомендации по созданию на лугах травяного конвейера 

на основе посева многолетних трав разных строков созревания.  А. В. 

Боговин, В. Г.Кургак, Т. В.Кончакова. Тр.Укр НИИЗ.  Київ:  1987.  4 с.  

187. Методические рекомендации по биоэнергетической оценке севооборотов и 

технологий выращивания кормовых культур. Под ред.. Ю. К. Новоселова.  

Москва: ВАСХНИЛ, 1989. 72 с. 

188. Методические указания по проведению полевих опытов с зерновыми и 

кормовыми культурами.  Институт кукурузы.   Москва: 1983.  80 с. 

189. Мильто Н. И. Клубеньковые бактерии и продуктивность бобовых 

растений.  Минск: Наука и техника, 1984.  294 с.  

190. Минеев В. Г., Ренпе Е. Х. Экологические последствия длительного 

применения повышеных и высоких доз минеральных удобрений. 

Агрохимия. 1991.  № 7.  С. 35-49. 

191. Минина И. П. Изучение динамики видов в сеяных сообществах. Методика 

опытных работ на сенокосах и пастбищах.  Москва: Сельхозгиз, 1961.  с. 

94-98. 

192.  Минина И. П. Луговые травосмеси.  Москва: Колос, 1972.  288 с.  

 193. Минина И. П. Пути управления количественными отношениями 

компонентов в травосмесях. Экспериментальная геоботаника.  Казань: 

Изд-во Казанського университета, 1995.  С. 265-281. 

194.  Миркин Б. М. Что такое растительные сообщества.  Москва: Наука. 1986.  

164 с.  

195.  Міхновська А. Д., Лопата О. І. Формування мікробних ценозів у 

відвальних породах  при сучасному грунтоутворенні у зоні Полісся. 

Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє. Тез. доп.  1993.  Ч. 1.  

С. 77-79.  

196. Мишустин  Е. Н.,  Черепков  Н. И.  Биологический  азот  как  источник  

белка  и удобрений. Известия АН СССР. Сер. биологическая.  1979.  №  5.             

С. 165-178.   

197. Мовсиянц А. П. Использование пастбищ. Москва, 1969.  120 с.  

198. Мойсеенко В. И., Ковбасюк П. У. Особенности формирования 

пастбищного травостоя при различном азотном питании в условиях 

орошения. Корма и кормопроизводство.   Київ, 1979.  Вып. 7.  С. 21-31. 



 199 

199. Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О.  Основи наукових досліджень в 

агрономії: підручник. Київ: Вища школа, 1994.  334 с.  

200. Мукомель І. Ф. Лісостеп. Українська сільськогосподарська енциклопедія.  

Київ, 1971. т. 2.  С. 256-257.  

201.  Небольсина А. Н., Небольсин З. П. Системы экономической оптимизации 

доз минеральных удобрений на культурных сенокосах и пастбищах с 

учетом економических факторов. Агрохимия.  1996.  № 4.  С. 56-62. 

202.  Неканоров М. И. Улучшение сенокосов и пастбищ.  Воронеж, 1971.  359 с. 

203. Несміян      Г. Н.      Деякі      питання      підвищення      продуктивності      

лук Львівщини. Підвищення продуктивності природних кормових угідь 

Української  РСР. Київ: Вид. УАСГН, 1960.  С. 48-59. 

204. Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. 

Москва: АН СССР, 1956.  94 с.  

205. Ничипорович А. А. Практические разработки научных основ увеличения 

продуктивности сельскохозяйственных угодий. Известия АН СССР. 

Серия біологія.  1976.   № 6.  С. 984-997. 

206. Новоселов Ю. К., Харьков Г. Д. Методические рекомендации по 

биоэнергетической оценке севооборотов и технологий выращивания 

кормовых культур.  Москва, 1989. 72 с. 

207. Огієнко Н. І. Вплив складу травосумішок на особливості формування 

біоморфологічної структури травостоїв.  Корми і кормовиробництво.  

2008.  Вип.60.  С. 106-111. 

208. Оліфірович В. О. Бобово-злакові травосумішки – основа виробництва 

якісних високобілкових кормів на схилових землях. Корми і 

кормовиробництво.  2008.  Вип.61.  С. 118-123. 

209. Олль    Ю. К.    Минеральное питание животных    в    различных    

природно-хозяйственных условиях.  Ленинград: Наука, 1967.  208 с.  

210. Пастушенко В. О. Сівозміни на Україні.  Київ.: Урожай, 1972.  359 с. 

211. Пат. 36271А UA, MKU 6CO5F 11/02. Спосіб отримання рідкого 

стимулятору росту і розвитку рослин з гумусомісткої речовини.         

Веремеєнко  С. І.,  Олійник О. О. 2 с. 

212. Петриченко В. Ф., Кургак В. Г. Культурні сіножаті  та пасовища України.  

Київ: Аграрна наука, 2013.  432 с  

213. Пироженко  Г. С,  Кульбида  В. В.,  Леончик О. А.   Влияние  

систематического применения удобрений в различных севооборотах на 

баланс питательных веществ и агрохимические свойства почвы. 

Агрохимия.  1982.   N 3.  С. 44-51.  

214. Попов Н.Б. Пастбище и качество корма. Сельское хозяйство за рубежом.  

1972.  № 6.  С. 2-9. 



 200 

215. Попов И. С. Кормление сельськохозяйственных животных.  Москва: 

Государственное издательство сельськохозяйственной литературы, 1951.  

606 с.  

216. Попов Н. И. Зеленая масса культурных пастбищ в рационах крупного 

рогатого скота.  Москва: ВНИИТЭИСХ, 1973.  53 с.  

217. Посыпанов  Г. С. Особенности расчета доз удобрений под бобовые 

культуры на планируемый урожай. Агрохимия.  1982.  №  9.  С. 77-81.  

218. Посыпанов  Г. С., Сидоренко А. В. Формирование симбиотического 

апарата люцерны в зависимости от густоты стояния растений в условиях 

Левобережной Лесостепи Украины. Биологический азот.  Тез. докл. 

Всесоюзной науч. конф. СОИСАФ. Москва: 7-8 февр. 1989.  С. 31 – 32.  

219.  Приходько О. В., Харитончик Л. О. Технологія вирощування багаторічних 

бобово-злакових травосумішок в умовах південного степу України. 

Посібник українського хлібороба.  2010:  наук.-вироб. щорічник.  Київ: 

Тов. Академпрес,  2010.  С. 232-234.   

220. Пророченко С. С. Влив елементів технології вирощування на формування 

ботанічного складу люцерно-злакових травостоїв. Міжнародна 

конференція «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення 

рослин в культурних та природних ценозах. Херсон, 10-11 червня 2016 

року: тези доповіді. Херсон, 2016. С. 159-160. 

221. Пророченко С. С. Люцерно-злакові травосумішки важливий чинник у 

формуванні кормової бази. Інноваційні технології та інтенсифікація 

розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. Тернопіль, 20–21 жовтня 2016 року: 

тези доповіді. Тернопіль, 2016. С. 96–97.  

222. Пророченко С. С. Продуктивність люцерно-злакового травостою та 

подовження його довголіття залежно від способів та режимів 

використання.  Модернізація національної системи управління 

державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. м. Тернопіль, 8–9 грудня 

2016 року: тези доповіді. Тернопіль, 2016. С. 52–54. 

223.  Пророченко С. С. Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість 

ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення. Вісник аграрної 

науки Причорномор’я. 2018. № 4. С. 82–88. 

224.  Пророченко С. С. Продуктивність люцерно-злакового травостою залежно 

від технології вирощування. Збірник наукових праць національного 

наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2018. № 4. С. 104–

111. 



 201 

225. Пророченко С. С. Економічна та енергетична ефективність вирощування 

люцерно-злакових травостоїв. Таврійський науковий вісник. 2018. № 104. 

С. 160-166. 

226.  Пророченко С. С., Демидась Г. І. Густота люцерно-злакових травосумішок 

в залежності від видового складу та рівня мінерального живлення.  Цілі 

сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів 

наук про життя: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 23-25 травня 2018: тези доповіді. Київ. 2018. 

С. 266–268.  

227. Работнов Т. А. Значение запасных веществ для формирования урожая при 

отрастании многолетних травянистых растений. Сб. научных трудов 

Эстонской с.-х. академии.  Тарту, 1968.  № 59.  С. 3-14.  

228. Работнов Т. А. Луговедение.  Москва: Изд. Московского университета, 

1974.  384 с. 

229. Работнов Т. А. Некоторые вопросы изучения луговых биогеоценозов в 

связи с разработкой научных основ луговодства. Бюлл. МОИП, отд. биол.  

1983.  Т. 88.  Вып. 3.  С. 3-9.  

230. Работнов Т. А. Экология луговых трав.  М.:  Изд-во МГУ, 1985.  176  с.  

231. Работнов Т. А. Экспериментальная фитоценология.  Москвав: Изд. 

Московского университета.  1987.  160 с.  

232. Раменский Л. Г. Об екологическом изучении и систематизации 

группировок растительности. Избранные   работы.   Проблемы   и   

методы   изучения растительного покрова.  Ленинград: Наука, 197.  С. 

308-327.  

233. Рогов  М. С. Многолетние злаковы травы.   Москва: Агропромиздат, 1989.  

45 с.  

234. Ромашов П. И. Удобрение сенокосов и пастбищ.  Москва: Колос, 1969.     

184 с.  

235. Ромашов П. И., Мельничук В.П. Удобрение сенокосов и пастбищ. 

Пастбища и сенокосы СССР.  Москва: Колос, 1974.  С. 233-254.  

236. Ромашов П. И., Ахламова Н. М.. Эффективность длительного применения 

минеральных удобрений на сінокосах. Кормопроизводство. Москва: 

1974.  Вып. 9.  С. 100-113. 

237. Руденко  Е. В.   Повышение продуктивности культурных пастбищ.      

Минск: Ураджай, 1977.   208 с.  

238. Рутковска Б.  Влияние азотных удобрений и способа использования на вес 

растения.   Матер. 12 Международ. конг. по луговодству.  Москва:  

Колос, 1977. Т. 1.  С. 348-350. 



 202 

239. Савицкая В. А., Савин А. Ф. Питательная ценность костра безостого в 

зависимости от режима использования и удобрений. Повышение 

продуктивности  кормовой  пашни  и  луговых угодий. Сб. науч. Трудов. 

Москва, 1981.  с. 77-81. 

240. Сайко В. Ф. Землеробство на шляху до ринку. Київ: Інститут землеробства 

УААН, 1997.  48 с. 

241. Салихов А. С., Сабибуллин Р. Г., Шайтанов О. Л. Многолетние травы в 

кормових и Полевих севооборотах. Кормопроизводство. 1998. № 1.         

С. 18-20. 

242. Сау А. В. Интенсификация выращивания многолетних трав в Эстонской 

ССР. Матер. Всесоюзного семинара по исп. сен. и паст. при интенс. 

ведении лугопаст. хоз-ва.  Вильнюс, 1974.  С. 38-45. 

243. Сау А.  Интенсивность  почвообразовательного  процесса  под   

многолетними травами: Тр. Эстонской с.-х. академии.  Тарту.  1983.  

Вып. 140.  С. 27-44.  

244. Сацик В. О. Продуктивність бобових трав та бобово-злакових траво- і 

сортосумішок при укісному використанні. Вісн. аграр. науки.  2000. №  5.  

С. 7-68.  

245. Слюсар І. Т., Штакал М. І., Вергунов В. А. Продуктивне використання 

сінокосів. Тваринництво України.  Київ: Урожай, 1988.   № 9.  С. 26-27.  

246. Слюсар І. Т., Штакал  М. І., Царенко М. К. Режими використання 

культурних сіножатей . Корми з осушеного гектара.  Київ: Аграрна 

наука, 1998.  С. 94-111. 

247. Слюсар І. Т., Денисенко М. І., Ткачук С. О. Вплив мінеральних добрив і 

польового періоду на продуктивність багаторічних трав у сівозмінах на 

чорноземних ґрунтах. Зб. Наукових праць Інституту землеробства 

УААН.  Київ: Урожай, 1996.  Вип. 2.  С.16-22. 

248. Слюсар І. Т., Рижук С. М. Агроекологічні особливості землеробства на 

осушених землях гумідної зони України. Зб. наук. пр.. Ін-ту 

землеробства УААН,  2000.  Вип.1.  С. 3-5. 

249. Слюсар С. М. Вплив режимів удобрення та використання 

різнодостигаючих травосумішок на їх продуктивність. Вісник аграрної 

науки.  2002. № 9.  С. 85-86. 

250. Смелов С. П. Теоретические основы луговодства. Москва: Колос, 1966.  

367 с. 

251. Соляник О. П. Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від 

режимів їх використання на  низинних лук Полісся України. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук.   Київ,  2000.  18 с. 



 203 

252. Соляник О. П., Кургак В. Г., Корчемний В. П. Якість корму бобово-

злакових ценозів залежно від режимів їх використання. Зб. наук. пр. Ін-ту 

землеробства УААН.  2000.  Вип.1.  С. 118-121. 

253. Сотников    С. В.    Потребление    энергии    в    продовольственном    

комплексе США. Сельское хазяйство  за рубежом.  1983.  N 10.  С. 59-64. 

254. Справочник по клімату СССР. Вып. 10. Украинская ССР. Часть 2. 

Температура воздуха и почвы.  Ленинград: Гидрометеоиздат, 1967.  607 с. 

255. Станков Н. З. Корневая система полевых культур. Москва: Колос, 1964.  

280 с. 

256. Сукайло М. В., Волошин В. М. Продуктивність бобово-злакових 

травостоїв на сірих лісових ґрунтах Лісостепу. Збірник наукових праць 

Національного центру «Інститут землеробства НААН». Київ: ВП 

«Едельвейс», 2014. Вип. 3. С. 142-148. 

257. Сукачев В. Н. О некоторых современных проблемах изучения 

растительного покрова . Ботан. журнал.  1956.  Т. 41.  №  4.  С. 476-487. 

258. Таран Н. Ю. та ін.  Регулятори росту у формуванні адаптивних реакцій 

рослин до посухи. Вісник аграрної науки, 2004. № 8. с. 29-31.  

259. Терехова К. Т. Высокопродуктивное долголетие есественных сенокосов 

при интенсивном их использовании.  Пастбища и сенокосы СССР.  

Москва: Колос, 1974.  С. 124-140.  

260. Тимирязев К.А. Солнце, жизнь и хлорофилл. Избранные работы.  Москва: 

Сельхозиздат, 1956. 226 с.  

261. Титов И. Н., Ильин Е. А., Шишова Т.И. Гуминовые препарати и охрана 

окружающей среды. Кафедра химии ВГПУ, НПП «Биком плюс»:  

Владимир, 2015.  25 с 

262. Товстошкур В. М. Продуктивність   багаторічних травостоїв  за  різних 

способів їх створення  та  удобрення в Лівобережному Лісостепу. 

Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.12.  Київ, 2011.  24 с.   

263. Тоомре Р. И. Долголетние культурные пастбища.  Москва: Колос, 1966.     

400 с. 

264. Тоомре Р., Рааве Л.  О массе корней. луговых растений на сенокосах и 

пастбищах. Тр. Эст. НИИ земледелия и мелиорации.   Таллин, 1974.  Т. 

XXXIII.  С.  65-77.  

265. Уайтхед Д. С. Минеральные питательные вещества в травах лугов и 

пастбищ. Москва: Колос, 1970. 248 с.  

266. Фатєєв А. І.,  Грінченко Т. О., Богачова В. Л. Надходження N15, Р2О5, К2О в 

рослини при різниих рівнях забруднення важкими металами.  Тези 

доповідей   IV з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України.  Харків, 1994.  

С. 85-86.  



 204 

267. Фатеев А.И. Трансформация и баланс азота удобрений в черноземе 

типичном при разбросном и локальном способах внесения. Агрохимия.  

1992. № 1.  С. 12-17. 

268.  Хохрін С. М. Корми і годівля тварин.  Санкт-Петербург: Лань, 2002. 512 с.  

269. Хренов А. Проблема кормового белка в концентрированных кормах. 

Свиноводство.  2002. № 5. С. 19-24.  

270. Цимбалюк В. Н. Влияние удобрений на продуктивность злакового 

пастбища. Кормопроизводство.  1999.  №7.  С. 16-17. 

271. Цюпа М. Г., Бистріцький В. С., Слюсар І. Т. та ін. Землеробство на 

осушених землях.  Київ: Урожай, 1990.  184 с.  

272. Черкасова В.А. Освоение склонов  под пастбища и сенокосы.  М.: Колос, 

1976.  208 с. 

273. Черкасова В.О. Поліпшення кормових угідь на схилах.  Київ:  Урожай, 

1977.  68 с. 

274. Шаин С. С. Агротехника многолетних трав.  Москва:  Сельхозгиз, 1959.  

263 с.  

275.  Шатилов И.С., Чудновский А.Ф. Агрофизические, агрометеорологичес-

кие и агротехнические основы програмирования урожая.  Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1980.  320 с. 

276. Шенников А. П. Введение в геоботанику.  Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-

та, 1964.  447 с.  

277.  Шилов М.П. Состояние, использование и охрана естественных сенокосов 

и пастбищ нечерноземной зоны СССР. Продуктивность сенокосов и 

пастбищ. Новосибирск: Наука (Сиб. отд.), 1986.  С. 85-90. 

278. Штакал Н. И., Шейко Н. К., Опанасенко А. Г. Изменение почв при 

сельскохозяйственном использовании. Почвоведение.   Київ: Урожай, 

1987.  Вип. 2.  С. 131-135.  

279. Штакал М. І., Штакал В.М. Теоретичні основи лучного кормовиробництва 

на осушених торфовищах: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»,  2020. 

184 с.  

280. Штеблер Ф. Г. Возделывание кормовых трав.  Москва – Ленинград:  Гос. 

издат. колх. и совх. литер-ры., 1931.  128 с.  

281. Щеглов В. В. и др. Влияние азотных минеральных удобрений на 

химический состав и питательность злакового пастбища. Химический 

состав кормов по зонам СССР.  Москва: Колос, 1974.  С. 97-103.  

282.  Щербаков М. Ф. Ускоренное залужение природных кормових угодий.  

Москва: Агропромиздат, 1986.  175 с.   

283. Эйфельд И. Г., Тоомре Р. И., Олдер Х. М. Кормовые травы в решении 

проблемы белка. Вестник с.-х. науки.  Москва, 1980.  № 8.  С. 96-103. 



 205 

284. Эрингис К. Долголетние культурные  пастбища Литвы.  Вильнюс, 1964. 

500 с. 

285. Яворська В. К.., Волкогон М. В., Мусієнко М. М. Природний стимулятор 

росту біовітекс. Вісник аграрної науки. 2006.  № 5. С.15-19. 

286. Ярмолюк М. Т., Благута В. В., Любченко Л. М., Ярмолюк В. Т.  

Продуктивность культурного пастбища в зависимости от 

продолжительности периодов отдыха  и уровня азотного удобрения . 

Корма и кормопроизводство. 1989.  № 28.  С. 51-55.  

287. Ярмолюк М. Т., Агроекологічні основні створення і використання 

культурних пасовищ у західних регіонах України.  Оброшино: 

Видавництво Інституту землеробства і тваринництва західного регіону 

УААН «Сільський господар», 2001.  248 с.  

288. Brockman J. S. Quantity and timing of fertilizer N for grass and grass/clover 

swards. Proceedings. The Fertilizer Society. The Role of Nitrogen in Grassland 

Productivity: Symposium 25th April.  Bern.  1974.  P. 97-102.  

289. Burton G. W. Forages for the future. Proceedings of Forage and Grassland 

Conference.  Amsterdam.  1986.  P. 2-6.  

290. Caputa J. Untersuchungen uber die Entwicklung einiger Graser und Kleearten in 

Reinsaat und Mischung. Ein Beitrag zur Konkurenzund Saatmengefrage. 

Promotionsarbeit vorgelegt von.  Bern.  1948. 127 s.  

291. Damborg V.K., Stødkilde L., Jensen S.K. and Weisbjerg M.R.  Characterisation 

of protein and fibre in pulp after biorefining of red clover and perennial 

ryegrass.  The multiple roles of grassland in the European bioeconomy: 

Proceedings of the 26th General Meeting of the European Grassland 

Federation. Trondheim, Norway. 4-8 September 2016. P. 366-371. 

292. Doyle C. J. et. al. Practical potential of legumes: an economic assessment. 

Forage Legumes.  1984.  P. 152-165.  

293. Evans T. R. Overcoming nutritional limitalings throughpasture management.  

Nаtional Limits to Animal    Production from Pastures.  Farnham Royal.  1982. 

P. 343-361.  

294. Jarvis S. C., Hatch S. J., Roberts D. H. The effects of grassland 

manegementation on nitrogen losses from grazed swards throuth ammoni 

volatilization, the relationship to excretal N from catile. J. Agric. Sci., Camb.  

1990.  V. 112.  P. 205-216. 

295. Falkowski M., Kukulka I., Kozlowski S. Аwozcnie asotowe awystepowanie 

azotonow i rozpuszczalnych Weglowodanow w trawach. Wiadomosci 

Melioracyjne i takarskie.  1971.  T. 14.  №  7.  S. 312-318.  

296. Falkowski M., Kozlowski S. Wplyw nawozenia azotowego nazmiany zawartosci 

cukrow prostych. Postepy Nauk Rolniczych.  1972.  T. 19.  №  2 .  S. 118-122.  



 206 

297. Frame J. The yield response of a tall fescue  white clover sward to nitrogen rate 

and harvesting frequency. J. Br. Grassl. Soc.  1973.  V. 28.  №  3.  P. 139-148.  

298. Frame J. The influence of nitrogen and the frequency of harvesting a mixture of 

white clover and meadow fescue on the chemical composition of feed 

frequency. J. Br. Grassl. Soc.  1973.  V. 29.  №  4.  P. 115-124. 

299. Gayraund P. Perennie de la Luzerne. Cultivar.  1986.  №  196.  P. 22-23. 

300. Gonzalez A. Respusta de la praderamixta a la application de nitrogeno: 

Produccion material Seca. An Inst. Nac. Investig. Agr. Ser.: Agr. Madrid.  

1983. № 22.  P. 36-44.  

301. Gotviens G. Protein Growth by plant Breeding.  Griffith G. The nitrate nitrogen 

content of herbage. J. Sci Food.  1970.   15 p. 

302. Gzubak R., Fotyma M., Gbas K. Potas-skladnik degydujacy o wielkosci i 

jakosci plonow. IRI. Researoh Topics.  1994.  № 16.   56 p.  

303. Halva E., Hrabe F. Pestovani jetetrav na orne pude. Uroda.  1986. V. 34.  №  2.   

P. 62-64.  

304. Hamacher M., Loges R. and Taube F. Evaluation of fifteen leguminous and non-

leguminous forage species to improve forage quality of temporary grasslands 

in northern Germany. The multiple roles of grassland in the European 

bioeconomy: Proceedings of the 26th General Meeting of the European 

Grassland Federation. Trondheim, Norway. 4-8 September 2016.   P.  263-

265. 

305. Hannaway D.B., Brewer L.J., Ates S , Anderson N.P., Wang G., Filley S., Daly C., 

Halbleib M.D., Ringo C., Monk S., Moot D.J., Yang X., Chapman D.F. and Sohn P. 

Ftatch clover: optimal selection of clover species. Sustainable meat and milk 

production from grasslands: Proceedings of the 27th General fteeting of the 

European Grassland Federation. Cork, Ireland. 17-21  June,  2018.    P. 218-220. 

306. Havelka F., Sonka J. Effectiveness of the retention function of meadow swards. 

Rostl. Vyr.  1990.  R. 36.  No. 5.  P. 471-480.  

307. Hynes D., Laidlaw S. and Ferris C. Effect of management strategy on wilting 

of monocultures and mixture of red clover and perennial ryegrass. Sustainable 

meat and milk production from grasslands: Proceedings of the 27th General 

Fteeting of the European Grassland Federation. Cork, Ireland. 17-21  June,  2018. 

P. 249-251. 

308. Kowalczyk  Z.,     Kowalczyuk  J. Zimotrwatosc kupkowki pospolitey (Dactylis 

glomerata L.) na glebie torfowej w zaleznosci od nawozenia azotowego I 

czestosci scinania. Warunki siedliskowo-produkcyjne na glebach torfowych.  

1979. H. 80. S. 185-197.  

file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark122%23_bookmark122
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark122%23_bookmark122
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark122%23_bookmark122
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark122%23_bookmark122
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark122%23_bookmark122
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark144%23_bookmark144


 207 

309. Kreil W., Oenema O. Grassland fertilization and environment. Proc 13th 

General Meeting European Grassl. Fed.  1990.  V. 1.  P. 132-143.  

310. Kukulka J., Kozlowski S. Zagadnenie akumulacji azottnow w trawach przy 

jednorazowych wysokich dawkach azotu. Nowe Roln.  1970.  V. 13-14.  

311. Kurhak V., Sarunaite L., Havrish J. Economic and energy efficiency of 

cultivation of alfalfa and grass. Землеробство та рослинництво: теорія і 

практика. Kиїв. 2022. 2(4). С. 51-58. doi: 10.54651/agri.2022.02.09. 

312. Laidlaw A. S. Production and management of red  clover swards. Legumes in 

Grassland. Ed. R. B. Murray.  1982.  P.  47-50.  

313. Larson W.  M. Spredor 2 alfalfa, a new pasture Icgume. Forage and Grassland 

Conference.  Minnesota.  Februar, 21-24.  1982.  P.  58-60. 

314. Lawes J. B., Gilbert J. H., Masters M. M. Agricurtural, botanicae and chemical 

results of experiments on the mixed herbage of permanen meadow. Part 2. The 

botanical results. Philosoph. Tran. Roy.  1982.  Soc. 73 (№  4).   P. 234-267. 

315. Mäkiniemi K, Niskanen M. and Seppänen M. Optimization of the harvesting 

time of pure lucerne (Medicago sativa L.) swards in Finland. The multiple roles 

of grassland in the European bioeconomy: Proceedings of the 26th General 

Meeting of the European Grassland Federation. Trondheim, Norway. 4-8 

September 2016. P. 290-292 

316.  McBratney J. Productivity of red clover grown alone and with companion 

grasses over a four-year period. Grass and Forage Sci. 1981.  V. 30.  P. 267-

279. 

317. Morhac P. Vahala Z. Vplyv frekvencie kosieb a davky dusika na vynosy 

reznacky lalocnatej (Dactylis glomerata L.).  Ro., 1981.  N. 27.   369 s. 

318.  Nadeem S., Steinshamn H., Sikkeland E.H., Gustavsson A.M., Bakken A.K. 

The relationship between phenological development of red clover and its feed 

quality in mixed swards. Sustainable meat and milk production from 

grasslands: Proceedings of the 27th General Fteeting of the European 

Grassland Federation. Cork, Ireland. 17-21  June, 2018.   P. 69-71. 

319. Nilsdotter-Linde N., Halling M.A. and Jansson J. Widening the harvest window 

with contrasting grass-clover mixtures. The multiple roles of grassland in the 

European bioeconomy: Proceedings of the 26th General Meeting of the 

European Grassland Federation. Trondheim, Norway. 4-8 September 2016.  P. 

191-193. 

320. Nowak M. Dungung der Weiden mil verschieden hohen N – Mengen in der VR 

Polen. Tagungsberichte.   Berlin.  68.  94.  S. 18-25.  

321. Petrychenko V., Bohovin A. and Kurhak V. More efficient use of grassland 

under climate warming.  Grassland – a European Resource?: Proceedings of 

https://www.intechopen.com/profiles/175799
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21
file:///H:/реставрована/2019/Статті/Література%20з%20бобовими%20EGF.doc%23_bookmark21%23_bookmark21


 208 

the 24th General Meeting of the European Grassland Federation. Lublin, 

Poland. 3–7 June 2012.  Р. 151-153. 

322. Peyraud J.L. and Peeters A. The role of grassland based production system in 

the protein security. The multiple roles of grassland in the European 

bioeconomy: Proceedings of the 26th General Meeting of the European 

Grassland Federation. Trondheim, Norway. 4-8 September 2016. P. 29-43. 

323. Pfimlin A. Prairies a base de trefle blanc dansI’Ouest. Cultivar.  1986.         

№ 196.   27 p.  

324.  Powell L., Orr R. Making the most of grassland. Sheep Farmer.  1988.   № 7.  

P. 25-26.  

325. Reid D. The combined use of fertilizer nitrogen and while clover as nitrogen 

sources for herbage growth. The J. of Agricultural Sci. Cambridge.  1983.  V. 

100.  №  3.  P. 613-623.  

326. Sears P.D. Grass-clover relationships in New Zeland. Proceedings of the VIII 

International Grassland Congress.  I960.  P. 250-256. 

327. Sligan E. Gemang derkvave till fem vallgras arter skordadetre ganger per 

sasong. Lantbruk shogskolanemed delanden. 1972.  Uppsala.  Seria A.  V. 176.   

P. 18-21.  

328. Steen Vallis I., Gardener C. Effect of pasture age on the efficiency of nitrogen 

fixation by 10 accessions of Stylosanthes spp. Austral.J. Ехр. Agriculture.  

1985.  V. 25.  №  1 .  P. 70-75.  

329. Voisin A. Fertilizer application effects on soil, plant, animal.   London: 

Lockwood, 1965.  342 p.  

330. Wallenhammar A.C., Stoltz E., Omer Z. and Granstedt A Production capacity of 

forage legumes and persistence to root rot in organic mixed swards. 

Sustainable meat and milk production from grasslands: Proceedings of the 

27th General fteeting of the European Grassland Federation. Cork, Ireland. 

17-21  June, 2018.  P. 375-377. 

331. Wasilewsky Z. Gospodarka pastwiskowa z uwzglenieniem strat azotu oraz 

zanieczys yszenie wod ozotem i fosforem. Proekologiczne tehnologoe 

produkcji roslinnej izwicrzecej w warunkach organiczonych nakladow.  Wyd –

wo IMUZ, 1995.  P. 69-79. 

332. Weiβ K. and Kalzendorf C.. Effect of wilting and silage additives on silage 

quality of lucerne, red clover and legume-grass mixtures. The multiple roles of 

grassland in the European bioeconomy: Proceedings of the 26th General 

Meeting of the European Grassland Federation. Trondheim, Norway. 4-8 

September 2016.  P. 170-172. 



 209 

333. Wilkins R. J. The effects of an integration on conserwation and grazing on the 

composition and productivity of grass-clover swards. EES Workshop on 

Grassland Production. Braunschweig.  1982. June.  P. 70-72.  

334. Yates A. Reduce your nitrogen bill.  Big Farm Management.  1983.  September.  

P. 19-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 210 

ДОДАТКИ 

Додаток А  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

Продовження  додатка А 
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Додаток Б 
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Додаток В 

 

Погодні умови  за 2019-2021 рр. (за даними метеопункту «Чабани» при 

ННЦ «Інститут землеробства НААН) 

Місяць 
Сума опадів, мм 

Середньодобова температура 

повітря, 0С 

2019 р. 2020 р. 2021 р. норма 2019 р. 2020 р. 2021 р. норма 

Січень 50 40 49 48 -4,3 -0,7 -2,4 -5,6 

Лютий 26 23 61 46 -0,6 -2,5 -3,8 -4,1 

Березень 25 11 12 36 4,7 6,8 1,6 0,7 

Квітень 38 28 37 49 10,8 9,7 8,1 8,7 

Травень 50 105 63 52 17,3 12,5 14,7 15,2 

Червень 37 35 20 73 23,6 22,3 21,5 18,2 

Липень 22 47 48 88 20,3 23,5 24,4 19,4 

Серпень 22 19 85 69 22,7 21,8 21,3 20,8 

Вересень 21 28 16 47 14,4 13,5 11,9 13,9 

Жовтень 8 75 0 45 11,2 12,9 8,3 10,6 

Листопад 27 16 19 21 4,9 3,8 4,8 4,5 

Грудень 2 28 42 24 2,7 -0,3 -1,1 -1,3 

За 

вегетаційний 

період (4-10 

місяці) 

198 337 269 423 17,2 16,6 15,7 15,3 

За рік  (1-12 

місяці) 
306 455 452 598 10,6 12,7 10,9 9,2 
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Додаток Г 

 

Щільність сіяних  люцерно-злакових травостоїв залежно від   удобрення  

та вапнування за роками життя трав, пагонів/м2  (2019-2021 рр.) 
 

 

Травостій 

(види трав і 
норма висіву 

насіння, 

кг/га) 

Удоб-

рення 
Рік 

Без вапнування Вапнування 

Всього 

пагонів    

люцерна 

посівна 
злаки  

різно-    

травʼя 

Всього 

пагонів    

люцерна 

посівна 
злаки  

різно-    

травʼя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Люцерна 

посівна, 18 

Без 
добрив 

2019 920 730 –(50) 140 970 780 –(50) 140 

2020 756 696 –/– 60 796 736 –/– 60 

2021 742 662 –/– 80 772 692 –/– 80 

середнє 806 696 –/17 93 846 736 –/17 93 

Р45К90 

2019 930 745 –/40 145 980 795 –(40) 145 

2020 770 715 –/– 55 810 755 –/– 55 

2021 750 675 –/– 75 780 705 –/– 75 

середнє 817 712 –/13 92 810 755 –/13 92 

Люцерна 
посівна, 10 + 

грястиця 

збірна, 10 

Без 

добрив 

2019 1012 465 146/101 300 1003 513 113(97) 280 

2020 988 638 330/– 20 1005 685 300/– 20 

2021 994 547 417/– 30 995 555 410/– 30 

середнє 1002 550 301/34 117 1004 591 271/32 110 

Р45К90 

2019 1002 486 117/99 300 1002 539 107(96) 260 

2020 997 667 320/– 10 997 697 290/– 10 

2021 997 567 400/– 30 997 577 390/– 30 

середнє 995 570 279/33 113 1002 671 199/32 100 

Люцерна 

посівна, 10 + 
стоколос 

безостий, 15  

Без 
добрив 

2019 1106 490 100/105 411 1110 543 101/98 368 

2020 1005 722 263/– 20 1001 761 230/– 10 

2021 1056 663 363/– 30 1056 683 342/– 31 

середнє 1005 625 242/35 120 1013 669 235/33 136 

Р45К90 

2019 1151 506 103/127 415 1179 553 91/130 405 

2020 1005 743 242/– 20 1103 773 220/– 10 

2021 1061 675 355/– 31 1056 749 337/– 30 

середнє 1072 641 234/42 139 1082 675 233/43 148 

Люцерна 

посівна, 10 + 
костриця 

лучна, 12 

Без 
добрив 

2019 1145 485 123/135 300 1034 535 111/128 260 

2020 1012 685 307/– 20 1008 715 283/– 10 

2021 938 685 253/– 73 1010 697 243/– 70 

середнє 1022 618 228/45 131 1017 649 212/43 113 

Р45К90 

2019 1039 491 123/128 297 1040 545 101/125 269 

2020 1009 713 275/– 21 1008 743 255/– 10 

2021 1010 706 234/– 70 1010 715 225/– 70 

середнє 1020 637 211/43 129 1023 668 197/42 116 
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Продовження  додатка Г 

Люцерна 

посівна, 10+ 

тимофіївка 

лучна, 8 

Без 

добрив 

2019 1242 611 165  (133) 333 1229 636 141 (137)  315 

2020 1048 755 273 (–) 20 1033 768 245 (–) 20 

2021 1022 737 265 (–) 20 1024 757 237 (–) 30 

середнє 1103 701 234 (44) 124 1098 726 208(46) 118 

Р45К90 

2019 1270 653 157 (135) 325 1230 657 139 (128) 306 

2020 1046 775 251 (–)  20 1059 801 238 (–) 20 

2021 996 753 243 (–) 20 1016 775 221 (–) 20 

середнє 1109 727 215(45) 122 1103 744 664(43) 115 

Люцерна 

посівна, 10 + 

пирій 

середній, 14 

Без 
добрив 

2019 1275 651 160 (129)  335 1250 655 147 (127) 321 

2020 1039 756 243 (–) 20 1018 768 230 (–) 20 

2021 1046 821 195 (–)  30 1063 840 193 (–) 30 

середнє 1113 743 199(43) 128 1144 788 190(42) 124 

Р45К90 

2019 1264 653 157 (127) 327 1236 666 145 (122) 303 

2020 1011 770 221 (–) 20 989 780 189 (–) 20 

2021 1035 830 185 (–) 20 1053 850 183 (–) 20 

середнє 1114 751 188(42) 123 1092 765 172(41) 114 

Люцерна 
посівна, 10 + 

стоколос 

безостий, 8 + 

костриця 
східна, 6 

Без 

добрив 

2019 1215 546 100/160 (126) 283 1180 550 91/152 (124) 263 

2020 1017 659 153/185 (–) 20 1004 683 140/161 (–) 20 

2021 998 688 130/160(–) 30 1006 695 130/151(–) 30 

середнє 1062 613 128/168(42) 111 1063 643 155/120(41) 104 

 
 

Люцерна 

посівна, 10 + 
костриця 

східна, 14 

Без 

добрив 

2019 1144 485 139/125 395 1148 537 120/120 371 

2020 1060 683 356/– 21 1062 715 337/– 10 

2021 1108 658 420/– 30 1107 677 400/– 30 

середнє 1105 609 305/42 149 1006 543 286/40 137 

Р45К90 

2019 1142 499 130/133 380 1144 545 115/123 361 

2020 1045 715 310/– 20 1083 747 325/– 11 

2021 1101 673 397/– 31 1086 689 369/– 28 

середнє 1096 629 279/44 144 1104 660 270/41 133 

Люцерна 
посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 
14 

Без 

добрив 

2019 1147 421 282/93 351 1109 445 243/90 331 

2020 1017 613 353/– 51 1026 627 348/– 51 

2021 927 511 213/55 148 923 533 203/53 134 

середнє 1031 515 283/49 183 1020 535 265/48 172 

Р45К90 

2019 1132 435 260/90 347 1104 457 240/90 317 

2020 970 626 299/– 45 953 638 270/– 45 

2021 940 529 221/51 139 947 564 203/49 131 

середнє 1014 530 260/47 177 1001 553 238/46 164 
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Продовження  додатка г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Р45К90 

2019 1206 547 101/173 (120) 265 1157 553 89/143 (118) 254 

2020 1004 672 152/170 (–) 10 1003 690 147/156(–) 10 

2021 1011 693 133/165 (–) 20 1013 705 139/149 (–) 20 

середнє 1073 637 129/169(40) 98 1057 649 125/149(39) 95 

Стоколос 

безостий, 15 

+ костриця 
східна, 14 

Без 

добрив 

2019 1168 – 205/371 (157) 435 1167 – 197/377(158) 429 

2020 1227 – 510/553(93) 71 1217 – 521/535 (94) 67 

2021 1165 – 542/450(92) 81 1163 – 543/455(93) 72 

середнє 1187 – 419/458(114) 196 1181 – 420/457(115) 189 

Р45К90 

2019 1169 – 207/377 (158) 427 1179 – 211/389 (159) 418 

2020 1186 – 500/523(93) 70 1219 – 540/513(93) 73 

2021 1175 – 552/450(92) 81 1148 – 542/452(92) 82 

середнє 1176 – 420/450(114) 192 1187 – 431/451(114) 191 

Стоколос 

безостий, 15 

+ костриця 

східна, 14  

N90 

2019 1172 – 209/375 (157) 431 1206 – 197/371 (218) 420 

2020 1042 – 455/440 (95) 52 1021 – 455/420 (95) 51 

2021 1229 – 656/407(93) 73 1226 – 656/407(93) 70 

середнє 1147 – 440/407(115) 185 1143 – 433/399(135) 180 

N90Р45К

90 

2019 1149 – 200/370 (158) 421 1179 – 210/395 (159) 415 

2020 1032 – 455/430 (95) 52 1033 – 457/430 (95) 51 

2021 1277 – 658/455(93) 71 1259 – 658/435(93) 73 

середнє 1152 – 438/418(115) 181 1158 – 442/420(116) 180 

*– в чисельнику наведена кількість пагонів 1-го (стоколос безостий), в  знаменнику – 2-го (костриця 
східна)  злакового компонента,  в  дужках  – сумарна частка несіяних   злаків. 
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Додаток Д 

Ботанічний склад сіяних  люцерно-злакових травостоїв залежно від   

удобрення  та вапнування, (2019-2021 рр.) 
Травостій 

(види трав і 

норма висіву 

насіння, 

кг/га) 

Удобрення Рік 

Без вапнування Вапнування 

люцерна 

посівна  
злаки  

різно-    

травʼя 

люцерна 

посівна  
злаки  

різно-    

травʼя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна 

посівна, 18 

Без добрив 

2019 70 5 25 75 5 20 

2020 94 – 6 97 – 3 

2021 93 – 7 95 – 5 

середнє 86 2 12 89 2 9 

Р45К90 

2019 71 5 25 77 5 20 

2020 96 – 4 98 – 2 

2021 95 – 5 97 – 3 

середнє 88 2 10 87 2 9 

Люцерна 

посівна, 10 + 

грястиця 

збірна, 10 

Без добрив 

2019 46 14 40 51 11 38 

2020 65 33 2 68 30 2 

2021 55 42 3 56 41 3 

середнє 55 30 15 59 27 14 

Р45К90 

2019 48 12 40 53 11 36 

2020 67 32 1 70 29 1 

2021 57 40 3 58 39 3 

середнє 57 28 15 67 20 13 

Люцерна 

посівна, 10 + 

стоколос 

безостий, 15  

Без добрив 

2019 49 10 41 54 10 36 

2020 72 26 2 76 23 1 

2021 66 31 3 68 29 3 

середнє 62 23 15 66 21 13 

Р45К90 

2019 50 10 40 55 9 36 

2020 74 24 2 77 22 1 

2021 67 30 3 69 28 3 

середнє 64 21 15 67 20 13 

Люцерна 

посівна, 10 + 

костриця 

лучна, 12 

Без добрив 

2019 48 12 40 53 11 36 

2020 68 30 2 71 28 1 

2021 68 25 7 69 24 7 

середнє 59 24 17 62 20 18 

Р45К90 

2019 49 12 39 54 10 36 

2020 71 27 2 74 25 1 

2021 70 23 7 71 22 7 

середнє 63 21 16 71 18 11 

Люцерна 

посівна, 10 + 

костриця 

східна, 14 

Без добрив 

2019 48 13 39 53 10 37 

2020 68 30 2 71 28 1 

2021 65 32 3 67 30 3 

середнє 60 25 15 67 19 14 

Р45К90 

2019 49 13 38 54 10 36 

2020 71 27 2 74 25 1 

2021 67 30 3 68 29 3 

середнє 63 23 14 64 23 13 
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Продовження додатку Д 

Люцерна 

посівна, 10 + 

пажитниця 

багаторічна, 

14 

Без добрив 

2019 43 22 35 44 23 33 

2020 63 32 5 67 28 5 

2021 61 25 14 63 23 14 

середнє 56 26 18 56 25 19 

Р45К90 

2019 45 20 35 45 24 31 

2020 66 29 5 68 27 5 

2021 62 25 13 64 23 13 

середнє 57 25 18 56 25 17 

Люцерна 

посівна, 10 + 

тимофіївка 

лучна, 8 

Без добрив 

2019 51 16 33 56 13 31 

2020 75 23 2 78 20 2 

2021 73 25 2 75 23 8 

середнє 63 20 17 67 16 17 

Р45К90 

2019 53 15 32 57 13 30 

2020 77 21 2 80 18 2 

2021 75 23 2 77 21 2 

середнє 65 18 17 69 15 16 

Люцерна 

посівна, 10 + 

пирій 

середній, 14 

Без добрив 

2019 51 16 33 55 14 31 

2020 75 23 2 78 20 2 

2021 82 15 3 84 13 3 

середнє 67 18 13 62 16 12 

Р45К90 

2019 53 15 32 56 14 30 

2020 77 21 2 80 18 2 

2021 83 15 2 85 13 2 

середнє 71 17 12 74 15 11 

Люцерна 

посівна, 10 + 

стоколос 

безостий, 8 + 

костриця 

східна, 6 

Без добрив 

2019 46 10/16 (26)* 28 50 9/15 (24)* 26 

2020 65 15/18 (33)* 2 68 14/16 (30)* 2 

2021 68 13/16(29)* 3 69 13/15(28)* 3 

середнє 60 12/17(29)* 11 63 12/15(27)* 10 

Р45К90 

2019 47 10/17 (27)* 26 53 8/14 (22)* 25 

2020 67 15/17 (32)* 1 70 14/15(29)* 1 

2021 69 13/16(29)* 2 70 13/15 (28)* 2 

середнє 61 13/16(29)* 10 65 11/15(26)* 9 

Стоколос 

безостий, 15 

+ костриця 

східна, 14 

Без добрив 

2019 – 20/37 (57)*  43 – 19/37 (58)* 42 

2020 – 40/53(93)* 7 – 41/53 (94)* 6 

2021 – 42/50(92)* 8 – 43/50(93) 7 

середнє – 30/45(75)* 25 – 30/46 (76)* 24 

Р45К90 

2019 – 20/37 (58)* 42 – 21/39 (59)* 41 

2020 – 40/53(93)* 7 – 40/53(93)* 7 

2021 – 42/50(92)* 8 – 42/50(92)* 8 

середнє – 34/47 (81)* 19 – 34/48 (82)* 18 
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Продовження додатку Д 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоколос 

безостий, 15 

+ костриця 

східна, 14  

N90 

2019 – 20/37 (57)*  43 – 19/37 (58)* 42 

2020 – 55/40 (95)* 5 – 55/40 (95)* 5 

2021 – 56/37(93) 7 – 56/37(93) 7 

середнє – 45/38 (83)* 17 – 43/40 (83)* 17 

N90Р45К90 

2019 – 20/37 (58)* 42 – 21/39 (59)* 41 

2020 – 55/40 (95)* 5 – 55/40 (95)* 5 

2021 – 58/35(93)* 7 – 58/35(93)* 7 

середнє – 44/38 (82)* 18 – 45/39 (84)* 16 

*– у чисельнику наведена частка 1-го (стоколос безостий), ву знаменнику – 2-го  злакового 

компонента (костриця східна),  в  дужках  – сумарна частка 1-го і 2-го  злакових компонентів. 
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Додаток  Е  

Розподіл урожаю сухої маси лучних травостоїв за укосами  за різного 

удобрення   та  вапнування  (середнє за 2019-2021 рр.) 
Травостій (види 

трав і норма висіву 

насіння, кг/га) 

Вапну-

вання* 
Удобрення 

% Т/га 

укоси V,   

%*     

укоси 
Сума 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Люцерна посівна, 

18 

– Без добрив 45 30 25 22 4,06 2,71 2,26 9,03 

Р45К90 46 30 24 25 4,39 2,86 2,29 9,54 

+ 
Без добрив 44 31 25 23 4,33 3,05 2,46 9,85 

Р45К90 45 31 25 24 4,68 3,23 2,60 10,41 

Люцерна посівна, 

10 + грястиця 

збірна, 10 

– 
Без добрив 46 30 24 25 3,64 2,38 1,90 7,92 

Р45К90 47 30 23 26 3,99 2,54 1,95 8,48 

+ 
Без добрив 47 29 24 26 4,04 2,49 2,07 8,60 

Р45К90 47 30 23 26 4,25 2,71 2,08 9,04 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 15  

– Без добрив 47 30 23 27 4,12 2,63 2,01 8,76 

Р45К90 47 29 24 26 4,33 2,67 2,22 9,22 

+ 
Без добрив 46 30 24 26 4,36 2,84 2,28 9,48 

Р45К90 47 30 23 26 4,70 3,00 2,29 9,99 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

лучна, 12 

– 
Без добрив 48 29 23 27 3,91 2,36 1,88 8,15 

Р45К90 48 29 23 27 4,08 2,47 1,96 8,51 

+ 
Без добрив 48 30 22 27 4,23 2,64 1,94 8,81 

Р45К90 49 29 22 27 4,52 2,68 2,03 9,23 

Люцерна посівна, 

10 + костриця 

східна, 14 

– Без добрив 48 30 22 26 4,15 2,59 1,90 8,64 

Р45К90 47 30 23 26 4,27 2,73 2,09 9,09 

+ Без добрив 49 30 21 26 4,58 2,81 1,96 9,35 

Р45К90 48 30 22 26 4,75 2,97 2,18 9,90 

Люцерна посівна, 

10 + пажитниця 

багаторічна, 14 

– Без добрив 46 29 25 23 3,65 2,30 1,99 7,94 

Р45К90 46 29 25 23 3,84 2,42 2,09 8,35 

+ Без добрив 47 29 24 23 3,97 2,45 2,03 8,45 

Р45К90 47 29 24 23 4,18 2,58 2,13 8,89 

Люцерна посівна, 

10 + тимофіївка 

лучна, 8 

– Без добрив 48 30 22 28 4,27 2,67 1,95 8,89 

Р45К90 48 30 22 28 4,53 2,83 2,07 9,43 

+ Без добрив 48 29 23 28 4,65 2,81 2,23 9,69 

Р45К90 48 30 22 28 4,93 3,08 2,26 10,27 
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Продовження додатку Е 

Люцерна посівна, 

10 + пирій 

середній, 14 

– 
Без добрив 49 30 22 28 4,39 2,69 1,97 8,95 

Р45К90 49 30 22 28 4,65 2,85 2,09 9,49 

+ Без добрив 50 30 20 29 4,90 2,93 1,93 9,76 

Р45К90 50 30 20 29 5,17 3,10 2,07 10,34 

Люцерна посівна, 

10 + стоколос 

безостий, 8 + 

костриця лучна, 6 

– 
Без добрив 46 29 25 25 4,12 2,60 2,24 8,96 

Р45К90 46 29 25 25 4,32 2,73 2,35 9,40 

+ 
Без добрив 47 29 24 25 4,56 2,81 2,33 9,70 

Р45К90 47 29 24 25 4,81 2,97 2,46 10,24 

Стоколос безостий, 

15 + костриця 

східна, 14 

– 
Без добрив 57 31 12 57 1,85 1,00 0,39 3,24 

Р45К90 57 31 12 56 1,94 1,05 0,41 3,40 

+ 
Без добрив 57 31 12 57 1,89 1,02 0,40 3,31 

Р45К90 57 31 12 56 1,96 1,07 0,41 3,44 

Стоколос безостий, 

15 + костриця 

східна, 14  

– 
N90 54 31 15 50 2,86 1,65 0,80 5,31 

N90Р45К90 54 31 15 51 2,98 1,71 0,83 5,52 

+ N90 55 31 14 50 3,00 1,69 0,77 5,46 

N90Р45К90 55 31 14 51 3,20 1,80 0,81 5,81 

*- нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом варіації.  
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Додаток Є 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність люцернового,  

люцерно-злакових і злакового травостоїв залежно від систем удобрення 

(2019-2021 рр.),    %  в сухій масі    
Травостій (види 

трав і норма 

висіву насіння, 

кг/га) 

Удобрення Рік 
Сирий 

протеїн 
Білок 

Сирий 

жир 

Сира 

клітко-

вина 

БЕР 

Перет

рав-

ність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна 

посівна, 18 

Без добрив 

2019 18,7 17,2 3,1 26,7 43,2 71 

2020 17,5 15,8 2,5 25,1 46,7 69 

2021 18,0 16,4 2,7 25,6 44,7 69 

середнє 18,1 16,5 2,8 25,8 44,9 70 

Р45К90 

2019 18,8 17,2 3,1 26,6 43,2 72 

2020 18,1 15,7 2,6 26,7 43,6 69 

2021 18,2 16,2 2,7 27,0 43,1 70 

середнє 18,4 16,4 2,8 26,8 43,3 71 

Люцерна 

посівна, 10 + 

грястиця збірна, 

10 

Без добрив 

2019 17,6 16,1 2,8 24,1 44,5 68 

2020 16,5 14,1 2,8 27,7 44,0 66 

2021 16,7 15,0 2,7 26,4 44,0 66 

середнє 16,9 15,1 2,8 26,2 44,2 67 

Р45К90 

2019 17,7 16,1 2,8 23,6 44,5 68 

2020 17,0 15,8 3,0 28,3 42,4 65 

2021 17,1 16,6 2,8 26,3 43,5 66 

середнє 17,3 16,8 2,9 26,1 43,5 67 

Люцерна 

посівна, 10 + 

стоколос 

безостий, 15  

Без добрив 

2019 17,8 15,9 2,8 26,0 43,1 70 

2020 16,8 14,6 3,1 28,7 43,0 67 

2021 16,3 14,9 3,1 27,6 43,1 68 

середнє 16,8 15,1 3,0 27,4 43,2 69 

Р45К90 

2019 17,9 15,9 2,8 25,9 43,1 71 

2020 16,9 14,0 3,3 29,0 41,3 68 

2021 17,1 14,7 3,1 27,3 42,1 69 

середнє 17,3 14,9 3,0 27,1 42,2 70 

Люцерна 

посівна, 10 + 

костриця лучна, 

12 

Без добрив 

2019 18,1 16,7 2,7 25,3 43,7 70 

2020 17,0 14,9 3,3 29,0 41,3 67 

2021 17,3 15,5 3,1 27,4 42,4 68 

середнє 17,5 15,7 3,0 27,2 42,3 69 

Р45К90 

2019 18,2 16,7 2,7 25,2 43,7 70 

2020 17,4 14,3 3,5 29,3 40,2 67 

2021 17,5 14,7 3,2 27,6 41,8 68 

середнє 17,7 14,9 3,1 27,4 41,9 69 

Люцерна 

посівна, 10 + 

костриця східна, 

14 

Без добрив 

2019 17,8 15,0 2,8 25,6 43,9 71 

2020 17,0 13,9 2,6 26,9 44,8 68 

2021 17,1 14,2 2,5 26,6 44,3 69 

середнє 17,3 14,4 2,7 26,4 44,4 70 

Р45К90 

2019 17,8 16,0 2,8 25,6 43,9 70 

2020 17,3 14,4 2,9 27,7 43,1 67 

2021 17,3 15,1 2,9 27,0 43,5 68 

середнє 17,5 15,2 2,9 26,8 43,5 69 
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Продовження додатку Є 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Люцерна 
посівна, 10 + 
пажитниця 
багаторічна, 14 

Без добрив 

2019 17,9 16,5 2,8 23,9 41,6 72 
2020 17,0 14,8 3,0 28,3 42,4 68 

2021 17,2 15,5 2,8 26,3 42,0 71 

середнє 17,4 15,6 2,9 26,1 42,0 70 

Р45К90 

2019 18,0 16,5 2,8 23,9 41,6 72 

2020 16,8 14,6 3,1 28,7 43,0 69 
2021 16,8 14,8 3,0 28,1 42,2 69 

середнє 17,2 15,2 3,0 27,7 42,2 71 

Люцерна 
посівна, 10 + 
тимофіївка 
лучна, 8 
 

Без добрив 

2019 18,7 17,1 2,8 24,0 42,3 70 

2020 18,0 16,7 2,9 26,2 41,4 67 

2021 18,1 16,6 2,8 25,4 41,8 68 

середнє 18,2 16,8 2,8 25,2 41,8 69 

Р45К90 

2019 18,8 17,1 2,8 23,9 42,3 71 
2020 18,0 16,7 2,9 26,2 41,4 68 

2021 18,1 16,6 2,9 25,3 41,8 69 

середнє 18,3 16,8 2,9 25,1 41,8 70 

Люцерна 
посівна, 10 + 
пирій середній, 
14 

Без добрив 

2019 18,6 16,7 2,8 25,6 41,4 70 

2020 18,0 16,3 2,9 26,2 41,6 67 

2021 18,1 16,2 2,9 26,2 41,5 68 
середнє 18,2 16,4 2,9 26,0 41,5 69 

Р45К90 

2019 18,7 16,7 2,8 25,5 41,4 71 

2020 18,0 16,3 2,9 26,2 41,6 68 

2021 18,1 16,2 2,9 26,2 41,5 69 

середнє 18,3 16,4 2,9 26,0 41,5 70 

Люцерна 
посівна, 10 + 
стоколос 
безостий, 8 + 
костриця лучна, 
6 

Без добрив 

2019 17,1 16,2 2,7 26,5 40,9 69 

2020 16,8 14,6 3,1 28,7 43,0 66 

2021 16,7 14,9 2,9 27,9 42,0 68 

середнє 16,9 15,1 2,9 27,7 42,0 68 

Р45К90 

2019 17,6 16,2 2,7 26,0 40,9 70 
2020 16,9 15,0 3,3 29,0 41,3 67 

2021 17,0 15,3 3,0 27,8 41,1 68 

середнє 17,2 15,5 3,0 27,6 41,1 69 

Стоколос 
безостий, 15 + 
костриця східна, 
14 

Без добрив 

2019 11,8 10,4 2,7 26,8 45,6 66 

2020 11,1 9,5 3,6 29,6 47,2 63 

2021 11,2 9,6 3,2 28,6 46,3 64 

середнє 11,4 9,8 3,2 28,4 46,3 65 

Р45К90 

2019 11,8 10,4 2,7 26,8 45,6 67 

2020 11,2 10,2 3,8 28,1 46,5 64 

2021 11,2 10,0 3,1 27,9 46,0 65 
середнє 11,4 10,2 3,0 27,5 46,0 66 

Стоколос 
безостий, 15 + 
костриця східна, 
14  
 

N90 

2019 14,8 12,6 3,7 29,8 43,3 67 

2020 14,3 12,8 2,6 25,6 44,2 64 

2021 14,3 12,4 3,2 27,3 42,8 65 
середнє 14,5 12,6 3,2 27,1 42,8 66 

N90Р45К90 

2019 15,3 13,1 3,7 29,2 43,3 68 

2020 14,3 12,8 2,6 25,6 44,2 65 
2021 14,5 12,7 3,2 28,1 44,8 67 

середнє 14,7 12,9 3,2 28,7 44,8 67 

Зоотехнічна норма   14 – 3-5 25-30 –  

НІР05, %   0,6 0,5 0,2 1,0 1,9 3 
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Додаток Ж 
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