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ВСТУП 

У західному Лісостепу України особливого значення надають 

розвиткові тваринництва, росту поголів’я і підвищенню продуктив-

ності худоби та птиці. Визначальною умовою успішного функціону-

вання цієї галузі є створення стійкої кормової бази із широким 

впровадженням прогресивних технологій вирощування, збирання, збе-

реження кормів. 

Донедавна зростання обсягів кормовиробництва в Україні від-

бувалося переважно за рахунок концентратів, частка яких сягала 

36,1–32,6%. Із розрахунку на умовну голову приріст кормів становив 

лише 3,6%. Практично забезпеченість тварин кормами згідно із зоо-

технічними нормами була низька – 75–78%. Частка зелених і грубих 

кормів, що надходять із природних кормових угідь, не перевищувала 

15–20% і лише в зоні Карпат сягала 63–80% [1]. 

Через великі затрати кормів на всіх стадіях виробництва і збе-

реження тваринницької продукції, скорочення частки дешевих тра-

в’яних кормів, дороговизну кормовидобувної техніки раціони що-

року дорожчали. 

У сучасних умовах одним із важливих резервів росту вироб-

ництва грубих і зелених кормів є природні сіножаті та пасовища, по-

тенціал яких використовується вкрай незадовільно. 

Статистичний аналіз показав, що для одержання 100 корм. од. 

в зеленому кормі на ріллі потрібно витрачати значну кількість кош-

тів, тоді як на природних кормових угіддях ці затрати – у сім разів 

менші. Тому розширення частки кормів із природних кормових угідь 

сприяє здешевленню продукції тваринництва. 

Підраховано, що інтенсифікація використання гектара природ-

них кормових угідь вивільняє від виробництва кормів від 0,2 до 

0,8 га ріллі. Отож важливо якомога більші площі природних кормо-

вих угідь перетворювати на високопродуктивні. Як відомо, із давніх-

давен пасовища у всіх країнах світу слугували джерелами одержан-

ня високоякісних кормів і продуктів тваринництва (швейцарський, 

голландський сири, російське топлене масло ―білий лебідь‖). Жуйні 

тварини можуть повністю забезпечувати людину м’ясом, молоком, 
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якщо поїдають зелену масу, сіну, сінаж, вирощувані на природних 

кормових угіддях. Дослідні дані підтверджують, що за умови пасо-

вищного утримання лактуючих корів середньодобову молочну про-

дуктивність на рівні 12–15 кг можна забезпечити без підгодівлі 

концентратами [2]. 

Природні сіножаті та пасовища найвигідніше використовувати, 

безпосередньо випасаючи сільськогосподарські тварини. Так, згодо-

вування коровам 1000 кг зеленої маси дає змогу отримати 333 кг 

молока, а така ж кількість трави у вигляді силосу – утричі менше, у ви-

гляді сіна, висушеного на землі, – учетверо менше – 80 кг молока [3]. 

Лукопасовищні корми у країнах із високорозвиненим тварин-

ництвом (Бельгія, Англія, ФРН) відіграють важливу роль у забезпе-

ченні тваринництва кормами. Середній збір протеїну з багаторічних 

пасовищ у Нідерландах за середньої норми азоту (230 кг/га) ста-

новить 22 ц/га, максимальний за високих норм азоту – 40 ц/га. 

Як повідомив Міжнародний науково-дослідний центр із тва-

ринництва, виробництво лукопасовищних кормів дає максимальну 

економію енергетичних затрат і на одиницю палива одержують 40–

100 одиниць перетравної енергії корму, а вирощуючи кукурудзу на 

силос – лише 4,1 одиниці. 

Донедавна в Україні щорічно удобрювали 950–980 тис. га сі-

ножатей і пасовищ, на які вносили в середньому по 85–90, а в за-

хідних областях – по 90–100 кг/га поживних речовин, у складі яких 

до 50% припадало на азот. Передові господарства на культурних па-

совищах вносять по 200 кг і більше азоту, 45–60 кг фосфору і 60–

90 кг/га калію. Це, зокрема, селянська кооператив ―Тучинська‖ Рів-

ненської області, агрофірма ―Кам’янка‖, селянські спілки в селах 

Яблунівка, Конюхів Стрийського району Львівської області. Успішно 

використовують культурні пасовища з бобово-злаковими травостоями 

площею 150 га у підсобному господарстві ―Дружба‖ в/о ―Хлорвініл‖ 

Калуського району Івано-Франківської області. Тут упродовж літа 

випасають м’ясне поголів’я корів із телятами і без підгодівлі зеле-

ними кормами досягають високих приростів. 

Кормові угіддя в західних областях займають близько 2 млн га 

і більша частина їх використовується під випас. За даними нау-

ковців, в Україні потрібно збільшити площі природних кормових 
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угідь у 2,7 раза, а лісів – у 1,8 раза. Через велику розораність площа 

ріллі вп’ятеро перевищує лукопасовищні угіддя, тоді як у передових 

країнах світу природних кормових угідь удвічі більше [4]. Однак су-

часні способи їх поліпшення й експлуатації не дають змоги високо-

ефективно використовувати біокліматичний потенціал для асиміля-

ції в межах 100 ц/га і більше сухих речовин. 

Одним із важливих аспектів підвищення продуктивності лук є 

розробка й освоєння інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, за 

допомогою яких повніше забезпечують потреби рослин і тварин лі-

мітуючими факторами стосовно природно-кліматичних умов. При 

науково обґрунтованому використанні мінеральних добрив не лише 

підвищується урожай, але й поліпшується якість корму. На луках 

кожна одиниця затрат на добрива та їх внесення окуповується в 4–

5 разів додатковою продукцією. 

Останнім часом у низці країн із високим рівнем хімізації до-

сліджують так званий біологічний спосіб вирощування сільськогос-

подарських культур, суть якого полягає у відмові від будь-яких мі-

неральних добрив і засобів хімізації. Проте аналіз показав, що при 

цьому урожайність знижується на 40%, а затрати праці підвищу-

ються на 25–30% [5]. У наших багаторічних дослідах на культурних 

пасовищах без добрив одержано лише 14–16 ц/га сухої речовини 

корму проти 30–80 ц/га при удобренні. 

Головний недолік біологічної системи полягає в тому, що вона 

не може задовольнити потребу населення, чисельність якого щорічно 

зростає, у продуктах харчування. Цю систему землеробства дослі-

джують лише експериментально, вона не має, і, очевидно, не матиме 

широкого застосування у світі, судячи з прогнозів застосування 

мінеральних добрив, пестицидів та інших засобів хімізації. За прог-

нозом ООН, світове використання мінеральних добрив сільським гос-

подарством у 1990 році становило 159,2 млн тонн діючих речовин із 

співвідношенням 1:0,49:0,45, у 1995-му – 194,3 млн тонн (1:0,47:0,44), 

а у 2000-му – 263,7 млн тонн (1:0,46:0,43). 

За даними наукових досліджень, урожайність сільськогоспо-

дарських угідь у країнах із розвиненим інтенсивним сільським гос-

подарством зростала: завдяки введенню нових сортів – на 30–40%, 

добрив – на 30–35%, пестицидів, ретардантів – на 25–30% [6]. 
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Інтенсивні технології в землеробстві і тваринництві висувають 

якісно нові вимоги до техніки, а отже, і до наукового забезпечення 

цього напряму. Зараз майже скрізь близько половини внесених доб-

рив на ріллі ―не працює‖ на підвищення родючості ґрунту, їх вико-

ристовують бур’яни. На луках повне мінеральне добриво не однако-

во діє на багатовидовий склад травостою. Заміна розкидного внесення 

добрив локальним підвищує урожайність, а на луках – і довговіч-

ність травостою. 

Удосконалення способів посіву і пристроїв для точної глибини 

заробки насіння трав, що забезпечують рівномірність розміщення 

насіння і сприяють життєдіяльності рослин, дає можливість якнай-

краще використовувати біологічний потенціал ценозів і променевої 

енергії сонця. Нині в землеробстві України засвоюється до 1% ФАР, а 

провідні західноєвропейські країни використовують до 3% ФАР [4, 7]. 

Система корінного поліпшення лук, яка складалась роками, 

має і позитивні, й негативні сторони. Застосування культурної оран-

ки багаторазового (8–9) дискування для розробки дернини і пласта 

та прикоткування як необхідної умови заробки насіння трав на гли-

бину 0,5–2,0 см приводить, з одного боку, до ущільнення ґрунту, а з 

іншого – до швидкої мінералізації органічних залишків (коріння 

трав) [8]. На перезалужених і сильноущільнених площах порушу-

ється співвідношення між ґрунтовим киснем і вуглекислим газом у 

несприятливий бік [9]. За великої кількості кореневих залишків у 

верхньому десятисантиметровому шарі ґрунту мікроорганізми терп-

лять від нестачі енергії, їх життєдіяльність як головних ―кухарів‖, 

що готують їжу для рослин, пригнічена. Через це в багатьох дослі-

дах застосування навіть недосконалих пристроїв для аерації лук, як, 

наприклад, проколювання стальними зубовидними робочими орга-

нами довжиною 10 см, які приварювали на барабані котка, підвищу-

вало урожайність сіна на 5,4 ц/га [10]. 

Зараз чимало уваги приділяють процесам азотфіксації на лу-

ках: внесенню фосфорно-калійних туків, підсіву бобових трав, іно-

кулюванню насіння, вапнуванню кислих ґрунтів. У низці випадків (у 

дослідах і на виробництві) застосування азотних добрив навіть у не-

великих дозах (90–120 кг/га) витісняло бобові, знижувало азотфікса-

цію в 1,4 раза [11]. 
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Конюшина повзуча може випадати, коли допускають ріст зла-

кових трав вище ніж 15 см, бо вона не переносить затінення [12]. З цієї 

причини бажаних результатів не завжди досягають за прямого всі-

вання конюшини у вироджену дернину. 

Посів сучасними сівалками, які без сильного ущільнення ґрунту 

не можуть заробити насіння трав на біологічно обґрунтовану глиби-

ну (0,5–2 см), знижує польову схожість на 40–50% і спричинює під-

вищення норми висіву [13]. У густих посівах конкуренція між окре-

мими видами травосуміші за світло, поживу призводить до загибелі 

понад двох третин проростків трав [14]. Удосконаливши способи по-

сіву, посівні пристрої, можна зекономити дві третини маси насіння. 

Системне використання пасовищ, яке базується на відгоро-

джуванні прогонів, загонів чи щоденному перенесенні електроого-

рожі, щоб виділити свіжі порції травостою, також не є останнім до-

сягненням прогресу. Луківник А. Вуазен [15] зазначав, що корова 

може стравити за день 80–90 кг зеленої маси, пасучись на шнурку і 

рухаючись тільки вперед. Застосування пересувних огорож може за-

безпечити експлуатацію пасовищ без спорудження прогонів і за-

гонів, повної автоматизації, які найбільше б відповідали біологічним 

вимогам трав. 

Найвигіднішої експлуатації культурних пасовищ конвеєрного 

надходження досягають за наявності і бобово-злакових, і злакових 

травостоїв різного удобрення. Таку систему заходів найбільш до-

цільно здійснювати в пасовищезміні, коли випасання чергується із 

скошуванням та періодичним перезалуженням, внесенням фосфор-

но-калійного і повного удобрення. У пасовищезміні найбільшою 

мірою може бути забезпечено екологічно чисте виробництво пасовищ-

них кормів, коли дві третини площі займає бобово-злаковий травостій, 

а третину – злаковий із застосуванням підвищених норм азоту. 

Виробництво кормів, як головний фактор успішного розвитку 

тваринництва, є важливим напрямом сільського господарства, бо від 

нього залежить забезпеченість населення високоякісними продукта-

ми харчування.  

Розширення і розвиток кормової бази сільськогосподарського 

виробництва є особливо актуальним в умовах Лісостепу західного, 

де природно-кліматичні умови найбільш сприятливі для вирощуван-
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ня багаторічних трав, а родючі ґрунти низинних і заплавних лук да-

ють змогу отримувати високі їх врожаї.  

Аналіз сучасного стану розвитку лучного кормовиробництва в 

Західній Україні свідчить про те, що за період 1990–2004 роки збіль-

шилися площі під природними кормовими угіддями. Зараз вони 

становлять 1,7 млн га, але їх продуктивність і надалі низька (10–

15 ц/га корм. од.). Крім того, багато питань щодо технологій ство-

рення і використання довговікових травостоїв опрацьовано недостат-

ньо. Наявні технології не повністю враховують еколого-біологічні та 

фітоценотичні чинники, способи прогнозування й управління про-

дуктивністю сіяних травостоїв, дози і співвідношення добрив, їх 

оптимальний розподіл та доцільні режими використання.  

У зв’язку з цим виникає потреба в розробці таких техноло-

гічних заходів зі створення високопродуктивних культурних лучних 

травостоїв, які б не тільки максимально враховували природні, клі-

матичні та господарські умови, але й були довготривалі, економічно 

вигідні й екологічно безпечні.  
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Характеристика природних кормових угідь західного Лісостепу 

Площа природних кормових угідь у західному регіоні стано-

вить близько 2 млн га, з яких низинні – 396 тис. га. На кожних три гек-

тари сільськогосподарських угідь припадає два гектари ріллі і один – 

луки [16]. Площа лукопасовищних угідь у світі – 313 млрд га, або 

вдвічі більша за площу ріллі. В Україні навпаки, площа ріллі майже 

вп'ятеро перевищує лукопасовищні угіддя (табл. 1). 

Таблиця 1 

Площа земель, які слід відвести під лучні угіддя, тис. га 

Лучні угіддя 

Західний регіон Україна 

середні да-

ні за 1986–

1990 рр. 

після ско-

рочення 

ріллі 

середні да-

ні за 1986–

1990 рр. 

після ско-

рочення 

ріллі 

Степові рів-

нинні, полого-

схилові і кру-

тосхилові 

суходільні 

169,1 240,1 2216,8 9034,8 

Низинні 396,2 522,9 11201,9 1917,5 

Заплавні 397,4 520,6 1881,6 2483,3 

Болотні 235,0 290,1 490,5 1141,4 

Гірські 186,5 186,5 271,9 271,9 

Інші 372,3 413,2 1509,1 1720,1 

Усього 1757,4 2173,4 7299,9 16297,1 

За даними В. Ф. Сайка [5], площу орних угідь в Україні по-

трібно скоротити майже на 10 млн га. Це зумовлено потребою охо-

рони ґрунтів, річок, підземних вод, а також й оптимізацією умов для 

раціонального розвитку землеробства і тваринництва. Передбача-
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ється, що на першому етапі з орних земель слід вивести схили кру-

тизною понад 7
0
, піски, водоохоронні зони річок та водойм загаль-

ною площею 1960,8 тис. га, зокрема в Поліссі – 637,6 тис. га [17]. 

Господарський стан лучних угідь у західному Лісостепу в ос-

новному незадовільний, хоч на більшій частині луків можна про-

водити їх докорінне поліпшення із створенням сіяних травостоїв [18]. 

Великі площі ріллі, й насамперед у заплавах і на схилах, потрібно 

перевести в сіножаті та пасовища [19]. 

Низька продуктивність природних кормових угідь зумовлена 

передусім безгосподарністю, недостатньою забезпеченістю добри-

вами та насінням трав. За мінімальної потреби 150–170 кг/га діючої 

речовини мінеральних добрив вноситься лише 10–12 кг/га. Одним із 

заходів підвищення продуктивності низинних луків є їх докорінне 

поліпшення шляхом запровадження комплексу культур технічних та 

агротехнічних заходів із подальшим залуженням травосумішками [20–

22]. У довготривалому збереженні сіяних лучних травостоїв визна-

чальна роль належить мінеральним добривам з оптимальним спів-

відношенням N:P:K. 

Низинні луки в Україні зволожуються переважно атмосферни-

ми опадами, а їх непостійний водний режим спостерігається в окре-

мі місяці вегетаційного сезону [16]. На низинних луках у західному 

регіоні переважають дерново-глейові мінеральні і торфові ґрунти з 

чітко вираженими ознаками заболочування. Оскільки наявні закисні 

сполуки, то поживні елементи ґрунту малодоступні для рослин. За 

щорічного удобрення й регульованого водного режиму, дотримання 

науково обґрунтованої агротехніки вони придатні для створення ви-

сокопродуктивних сіяних травостоїв. Проте внаслідок безсистем-

ного використання вони здебільшого перебувають у запущеному 

стані, продуктивність їх низька (7–20 ц/га сухої маси). 

Потенційні можливості низинних лук високі, вони придатні 

для одержання 70–80 ц/га сухої маси доброї якості і довготривалого 

використання (7–10 років і більше). 

Вологі злаково-різнотравні травостої на дернових, лучних, дер-

ново-підзолистих глейових супіщаних та суглинкових ґрунтах ха-

рактеризуються великим різноманіттям лучних трав. Це і костриця 
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лучна, тонконіг лучний, мітлиця велетенська, тимофіївка лучна, ко-

нюшина лучна, пахуча трава, родовик лікарcький, конюшина пов-

зуча, кульбаба лікарська, щучник дернистий, ожика бліда, нечуйві-

тер волохатий, гребінник звичайний. 

Лісостепова зона, де проводили дослідження, обіймає 37% те-

риторії Львівської області, дещо менше – Волинської, Рівненської, 

Івано-Франківської, частину Тернопільської областей. За рельєфом, 

геологічною будовою, строкатістю ґрунтового та рослинного покри-

ву, кліматичними умовами – це найбільш складна і різноманітна 

частина лісостепової зони України. Тут чергуються райони з хви-

лястим рельєфом, площі лісів із великими площами полів, лісової 

флори і фауни зі степовою, опідзолених лісостепових ґрунтів із чор-

ноземами і перегнійно-карбонатними, суходільних лук із низинами, 

заплавами і болотами. 

Західна частина Лісостепу на півдні поступово переходить у 

Карпатське передгір’я, а на півночі – у західне Полісся. Клімат тут 

відносно м’який і вологий. 

Ґрунтовою породою є головно лесовидні суглинки, на яких 

утворилися опідзолені ґрунти – чорноземні, темно-сірі опідзолені і 

світло-сірі лісові, у тальвегах ярів і долинах рік поширені лучні й 

болотні ґрунти, низинні мінеральні і торфові. У межах львівського 

Лісостепу виділяють п’ять агроґрунтових районів, які водночас є 

геоморфологічними і фізико- геоморфологічними, або ландшафтни-

ми районами [23]. 

Західний (Городоцько-Рудківський) район, на території якого 

ми провели дослідження, являє собою слабкохвилясту рівнину з ши-

рокими, часто заболоченими долинами (Сансько-Дністровська во-

дороздільна і Львівське плато). Тут переважають опідзолені чорно-

земи і темно-сірі опідзолені суглинкові ґрунти, острівцями трапля-

ються дерново-підзолисті піщані й супіщані. Ґрунти цього району 

здебільшого оглеєні, глеюваті і досить гумусовані. Сіножаті і пасо-

вища займають 25% від усіх сільськогосподарських угідь. На пони-

жених елементах рельєфу зони поширені дернові лучні і болотні ґрун-

ти. В основному це достатньо гумусовані, легкосуглинкові ґрунти. 

Вони нейтральні, лужні (карбонатні), але здебільшого слабкокислі. 
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Загальною особливістю клімату західного Лісостепу України є 

його більша порівняно з відповідними широтами на сході вирівня-

ність, літо тут холодніше, а зима тепліша, перехід однієї пори року в 

іншу поступовий і повільний. Вологість повітря майже ніколи не 

знижується до критичної. У ґрунті частіше спостерігається зайва во-

лога, ніж її нестача. 

Територія Львівської області перебуває під переважним впли-

вом морських мас повітря, які надходять із заходу, завдяки чому 

клімат області помірно теплий, вологий. 

Середні річні суми опадів на північному заході області – 670–

680 мм, на півночі – 550–600 мм, із них на теплий період року 

припадає 72%. Водночас в окремі роки бувають значні відхилення 

від середньої суми опадів. Середня температура повітря найхолодні-

шого місяця (січня) – 4–5
0
С, а найтеплішого (липня) – 17–19

0
С. Аб-

солютний річний мінімум температури повітря – 34–35
0
С, а макси-

мум – 35–35
0
С.  

Безморозний період триває 140–160 днів, період із темпера-

турою 5
0
С – 205–210, а температурою 10

 0
С – 155–166 днів [24]. 

Місце й умови проведення досліджень 

Дослід із вивчення продуктивності сіяних лучних травостоїв 

низинної луки залежно від інтенсивності удобрення і використання 

проводиться на низинній луці Інституту землеробства і тварин-

ництва західного регіону УААН в с. Оброшині Пустомитівського 

району Львівської області. 

Низинні природні луки осушені в 1972 році гончарним дрена-

жем для створення культурних пасовищ і сіножатей на площі 220 га. 

Дослід закладено в одному із загонів площею 4 га. 

Ґрунт темно-сірий опідзолений на оглеєних лесоподібних від-

кладах, легкосуглинковий поверхнево оглеєний і характеризується 

такими морфологічними ознаками: 

- He (gl) – 0–23 см – гумусовий елювіальний, слабковологий, тем-

нувато-сірий легкосуглинковий, зернисто-грудкуватої струк-

тури, із марганцево-залізистими новоутвореннями, прониза-

ний корінням; 



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
13 

- He (gl) – 23–43 см – гумусовий елювіальний, темно-сірий із 

сизуватим відтінком суглинок легкий, зернисто-грудкуватий із 

присипкою SiO2, Fe-Mn бобовини;  

- He (gl) – 43–57 см – гумусово-ілювіальний, темнувато-сіру-

вато-бурий, сизуватий від наліту присипки, легкосуглинковий, 

дрібногрудкуватої структури з вохристими плямами, дрібними 

бобовинами і пунктуаціями, перехід поступовий; 

- І (gl) – 57–94 см – ілювіальний горизонт, брудно-бурий із сизу-

ватими і вохристими плямами, призмовидно-горіхуватої струк-

тури, містить глянцеві плівки по гранях структурних окремос-

тей, легкосуглинковий, щільний, перехід поступовий; 

- IP (gl) – 94–131 см – ілювіальний перехідний горизонт, бурий 

вологий легкосуглинковий, щільний, рясні сизі та ржаво-вох-

ристі плями і примазки, залізисті новоутворення, глеєві кіроч-

ки виражені менш чітко, перехід поступовий; 

- PI (gl) – 131–160 см – слабкоілювійована ґрунтоутворювальна 

порода, щільна, легкосуглинкова з тими ж ознаками, що і в по-

передньому горизонті оглеєння. 

Потужність гумусового горизонту He (gl) до 43 см, He (gl) – до 

57 см. Глибина оглеєння по всьому профілю до РІ (gl) – 130–160 см. 

Глибина залягання карбонатів – понад 160 см.  

Гранулометричний склад орного шару ґрунту (за Качинським): 

- вміст фракції 0,1–0,25 мм – 1%;  

- вміст фракції 0,25–0,05 мм – 15,5%; 

- вміст фракції 0,05–0,01 мм – 55,3%; 

- вміст фракції 0,01–0,005 мм – 10%; 

- вміст фракції 0,005–0,001 мм – 10%; 

- сума фракцій < 0,001 мм (мул) – 8%; 

- сума фракцій < 0,01 мм – 28,2%. 

Макроагрегатний склад – сума агрегатів розміром 0,25–10,0 мм 

– 35,74%. 

Фізичні властивості ґрунту свідчать про те, що щільність бу-

дови ґрунту становить 1,1–1,2 г/см
3
, щільність твердої фази ґрунту – 

2,45–2,60 г/см
3
, при загальній пористості 50–-53%. Характеристика 

водно-фізичних властивостей засвідчила, що повна вологоємність, 
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визначена розрахунковим методом, становить 43,4%, польова (най-

менша вологоємність, визначена методом заливних площадок) – 25,9%. 

Показники агрохімічних властивостей ґрунту стаціонарного 

досліду перед залуженням подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні й агрохімічні властивості ґрунту 

стаціонарного досліду 

Показник 
Горизонт, см 

0–23 23–43 43–45 57–94 94–113 131–160 

рНКСІ 5,00 5,10 5,65 5,75 6,15 6,45 

Нг, мг-екв/100 

г ґрунту 
3,06 2,16 2,13 0,54 0,38 0,38 

Сума вві-

браних основ 

(Са+Мg) мг-

екв/100 г ґрунту 

26,2 25,2 20,0 18,7 14,5 26,2 

Гумус, % 3,67 2,05 2,69 1,24 1,00 0,90 

Азот, за 

Корнфілдом, 

мг/100 г ґрунту 

24,9 7,2 3,3 1,4 1,4 1,4 

Р2О5, за 

Кірсановим, 

мг/100 г ґрунту 

6,3 5,6 19,6 24,2 28,3 29,2 

К2О, за 

Кірсановим, 

мг/100 г ґрунту 

7,7 5,3 7,6 7,1 7,0 7,2 

У стаціонарному досліді на низинній луці із трав’янистих ме-

зофітів найвищого врожаю досягнуто все ж таки в умовах достатньо-

го зволоження. В окремі місяці вегетативного періоду за посушливих 

умов лучні трави ростуть слабко. Але загибелі їх не спостерігалося, 

натомість змінився ботанічний склад, а саме поменшало бобових 

трав. Іноді за несприятливих погодних умов (промерзання ґрунту, 
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утворення притертої льодової кірки) гинуть не лише бобові, але й 

менш витривалі злакові трави. 

За час проведення дослідів (1967–1992) 6 років із 27 були 

порівняно посушливі: 1967 рік – із недостачею вологи в літні місяці; 

1977-й – із прохолодною весною і нестачею опадів у травні, червні, 

жовтні; 1982-й – із спекотним літом із значною нестачею опадів у всі 

місяці, крім червня; 1986 рік – із жаркою весною та осінню, неста-

чею вологи у всі місяці, крім червня і серпня; 1987-й – із нестачею 

вологи у всі місяці, крім вересня, і спекотним літом, коли трави в 

липні вигоряли; 1994-й – найбільш посушливий із нестачею опадів 

на третину весною і на дві третини в червні та липні (363 мм за рік). 

Отже, із цих несприятливих років посушливими виявилися 

лише два (1987, 1994). 

За весь період найбільш вологими були 1970, 1972, 1974, 1975, 

1978, 1981, 1984, 1985, 1989 роки, коли за вегетаційний період випа-

дало понад 500 мм опадів (середньобагаторічна норма – 480 мм). У 

1974 році їх кількість становила 780 мм. Вологи було більш ніж до-

статньо, якщо вважати, що для нормального росту трав на кожний 

день пасовищного періоду має припадати близько 3 мм опадів. Над-

лишок вологи часто утруднював застосування механізмів при підко-

шуванні не з’їдених решток на пасовищі. Випас худоби під час без-

перервних дощів призводив частково до псування дернини. В інші 

щедрі на опади роки менше норми випадало лише в окремі місяці: 

1970 року – у серпні, 1975-го – у вересні, 1980-го – у серпні й верес-

ні, 1981-го – у квітні й вересні, 1984-го – у квітні й жовтні, але це не 

позначилося істотно на урожайності, оскільки запас вологи в ґрунті 

за ці періоди не був вичерпаний. 

Близько середньобагаторічної норми опадів випало в 1968, 

1969, 1971, 1973, 1976, 1979, 1983, 1988 і 1990 роках. Більшість із них 

за забезпеченням опадами можна віднести до нормальних, якщо не 

враховувати менше забезпечених окремих місяців. У 1968 році в 

червні, липні за дещо підвищеної температури повітря, у 1971-му за 

підвищеної температури в травні, серпні опадів випало менше за нор-

му, 1973-го – у квітні й серпні також менше від норми. У 1976 році 
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відчувалась нестача вологи лише в серпні. За підвищеної температури 

повітря в травні й червні дещо не вистачало опадів у 1979 і 1983 роках. 

Отже, із 42 років посушливими умовами в окремі місяці виріз-

нялися лише 6 років, 10 – були дуже вологі і 11 – близькі до ба-

гаторічної норми. 

Усі 27 дослідів проведено на сіяних травостоях, які створено 

прискореним залуженням травосумішшю із пажитниці багаторічної 

сорту Дрогобицька І (12 кг/га), тимофіївки лучної сорту Люлінецька 

І (5), конюшини повзучої сорту Передкарпатська І (5 кг/га). Всього на 

гектар висіяно 32 кг кондиційного насіння. У створенні злакових тра-

востоїв бобовий компонент не враховувався. 

П’ять дослідів з усіх проведено з випасанням тварин і трира-

зовою повтореністю з розміром ділянки 250 м
2
, а решту – з імітацією 

випасу на ділянках завбільшки 48 м
2
 і шестиразовою повтореністю 

та 36–72 м
2 

і чотириразовою повтореністю. Облік продуктивності 

проводили укісним способом, скошуючи і зважуючи зелену масу з 

чотирьох площин розміром 10 м
2
. 

Аналізи (рослинні і ґрунтові) проведено згідно з методикою 

Інституту кормів УАН. 

Погодні умови в роки проведення досліджень на стаціонарно-

му досліді не завжди сприяли росту лучних трав. За середньобага-

торічної кількості опадів за квітень–жовтень 1989–1995 років 481 мм 

протягом 1989-го випало 671,6, 1990-го – 488, 1991-го – 559, 1992-го 

– 505,3, 1993-го – 629,3, 1994-го – 362,8, 1995-го – 372 мм (додаток А). 

Оптимальна кількість опадів (із розрахунку 3 мм в день) випала у 

травні, липні, серпні лише у двох роках із шести, у вересні – у трьох 

(додаток А). Найбільш посушливі та спекотливі літні місяці вияви-

лися в 1994 і 1995 роках (рис. 2).  
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Рис. 1. Середньомісячна кількість опадів за період 1989–1995 рр. 

 
Рис. 2. Середньомісячна температура за період 1989–1995 рр. 

Менше від норми випало у квітні (на 26,5 мм), травні (на 19,9 мм), 
червні (на 53,6 мм), липні (на 77,4 мм) 1994 року та червні (на 25,4 мм), 
липні (на 92,8 мм), серпні (на 27,2 мм) 1995-го. У квітні, вересні за 
оптимальну кількість вологи, що випала, можна брати не 3 мм, а 
2 мм, бо весною майже завжди у ґрунті є зимово-весняні запаси, а осін-
ня волога не так швидко використовується. 

Метеорологічні умови періоду 1996–2000 років були неодна-
кові. Так, 1996 рік був не зовсім сприятливий. Відновлення вегетації 
трав спостерігалося наприкінці першої декади квітня, у третій же – 
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тепла суха погода, опадів випало усього 9% від норми (рис. 3), а тем-
пература повітря була на 5

0
С вища за норму (рис. 4). 

 
Рис. 3. Середньомісячна кількість опадів за період 1996–2000 рр. 

 
Рис. 4. Середньомісячна температура за період 1996–2000 рр. 

Погодні умови 1997 року мали свої особливості: квітень хо-
лодний, а в травні, червні температура піднялася відповідно на 1,3 і 
0,7

0
С вище від норми). У травні пройшли зливові дощі, більше їх 

було і в липні. У 1998–1999 роках опадів випало більше від норми 
(особливо у квітні, червні, липні). 

Умови 2001 року характеризувалися вологим червнем та лип-
нем (рис. 5), порівняно теплими та сухими весняними місяцями (рис. 6). 
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У червні опадів було 129,0 мм (середньобагаторічна норма 89,0 мм) 
за дещо нижчої температури повітря. Ще вологішим і теплішим був 
липень. 

 
Рис. 5. Середньомісячна кількість опадів за період 2001–2005 рр. 

 

Рис. 6. Середньомісячна температура за період 2001–2005 рр. 

Досить вологим і холодним виявився вересень. Погодні умови 

2002 року в середньому за вегетаційний період виявилися несприят-

ливими. Значною недостачею опадів та підвищеною температурою 

повітря вирізнялися травень і липень. Сприятливішим був червень. 
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Несприятливою для лучних трав виявилася погода 2003 року: 

чимала недостача опадів та підвищена температура повітря – у серп-

ні, надто висока температура повітря – у травні (вище від норми на 

3,4
0
С, відповідно – дефіцит опадів (11,6 мм), тому на ранніх фазах 

використання трави росли слабко). 

Глибоке промерзання ґрунту (до 70 см) в зимові місяці 2002–

2003 років, поперемінне відтавання і замерзання верхнього шару спри-

чинили випирання рослин, оголення вузла кущіння й обрив коре-

невої системи. Мало місце утворення притертої льодової кірки від 

3–7 см, що спричинило загибель пажитниці багаторічної, конюшини 

повзучої і лучної. 

Протягом вегетаційного періоду 2004 року опадів випало на 

35 мм більше від середньобагаторічної норми. Більше їх було і в 

травні, липні, серпні та вересні. Посушливими виявилися квітень і чер-

вень. У вересні та жовтні за вищої середньомісячної температури на 

0,7–1
0
С і незначного зниження опадів гідротермічні умови все ж 

таки були сприятливі для росту трав. 

Погодні умови 2005 року характеризувалися достатньою кіль-

кістю вологи і дещо холодною весною, особливо в травні. Літо в ос-

новному було тепле із майже близькою до середньобагаторічної норми 

кількістю опадів (червень, липень, серпень). Сухими були вересень і 

жовтень за підвищеної температури відповідно на 0,8–0,9
0
С. У се-

редньому за вегетаційний період випало 480,8 мм опадів за дещо 

вищої (на 0,3
0
С) температури повітря.  

Багаторічні лучні трави як утворювачі стабільних лукопасо-

вищних фітоценозів переважно витривалі до понижених температур. 

Проте, будучи великими споживачами води, види лучної і болотної 

екології (транспіраційний коефіцієнт перевищує 600 мм) дуже чут-

ливі до нестачі вологи і за обмеженого забезпечення водою і міне-

ральним живленням досить швидко і сильно знижують продуктив-

ність, послаблюють конкурентну спроможність, а то й зникають із 

травостою [25, 26]. 

За результатами спостережень вітчизняних учених, зміни річ-

ної температури в Лісостепу за останні 100 років становлять 0,7–

0,9˚С у бік потепління. Це, зрозуміло, відобразиться в майбутньому на 
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структурно-функціональних властивостях лучних угідь та стратегіч-

них підходах і методах ведення лукопасовищного господарства [27]. 

Оцінку окремих років і періодів проводили, використовуючи 

показники температури повітря, кількості опадів, через гідротерміч-

ний коефіцієнт (ГТК) за даними метеопоста ―Оброшино‖ за 1969–

2008 роки (західний Лісостеп). Гідротермічний коефіцієнт визначали 

згідно з методикою [28] за формулою: 

ГТК = 
nT

R



10
, де 

R – сума опадів за аналізований період, мм; Т – середньо-

місячна сума позитивних температур, ˚С; n – кількість днів у місяці. 

Багаторічні дослідження засвідчили, що на низинних луках 

західного Лісостепу, як і в інших зонах цього регіону з лучними 

ґрунтами, рослини забезпечені вологою завдяки не лише атмосфер-

ним опадам, а й підґрунтовим водам, які впродовж вегетаційного 

періоду перебувають на глибині не більше ніж 1,5 м, і їх коріння у 

посушливі періоди сезону досягає зони капілярної кайми, продук-

тивність багаторічних трав при цьому істотно знижується в періоди 

з недостатньою зволоженістю. Це свідчить про те, що лучні трави на 

родючих ґрунтах цього типу угідь та ще й за недостатнього зво-

ложення не повністю реалізують свій продуктивний потенціал [25].  

Таблиця 3 

Шкала визначення рівня зволоженості 

Бал ГТК Рівень зволоження 

1 0,5–0,7 Слабкий 

2 0,8–1,0 Недостатній 

3 1,1–1,5 Оптимальний 

4 >1,6 Надлишковий 

Гідротермічні коефіцієнти за перші 20 років (1969–1988) на-

ведено на рисунку 7, а за 20 наступних (1989–2008) – на рисунку 8. 
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Рис. 7. Середньомісячні ГТК (спостереження

 за 20 років (1969–1988))
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Рис. 8. Середньомісячні ГТК (спостереження

за 20 років (1990–2008))
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Отже, ми визначили гідротермічні коефіцієнти і в окремі роки 

в розрізі ІV–V місяців, і в середньому за кожен рік та місяць. Окремо 

показано найбільш сухий і найбільш вологий роки. 

У середньому за місяцями і в перший період (1969–1988), і в 

наступний (1989–2008) ці показники були в межах оптимального і 

надлишкового зволоження (1,4–2,3). 
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Рис. 10. Відносна кількість місяців з різними рівнями 

зволоження в середньому за 1989–2008 рр., %

14%

10%

51%

25%

слабке недостатнє оптимальне надлишкове

 

Наведені дані (рис. 9 і 10) свідчать, що в умовах західного 

Лісостепу на рівень надлишкового зволоження припадало за перші 

20 років 55% місяців, а на наступні 20 років – 51%, крім того, 23 і 25% 

відповідно – на оптимальний рівень зволоження. Рівень слабкого 

Рис. 9. Відносна кількість місяців із різними рівнями 

зволоження в середньому за 1969–1988 рр., % 

55% 

14% 

8% 

23% 

слабке недостатнє оптимальне надлишкове 



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
25 

зволоження в першому періоді відзначено протягом 19 (14%), у дру-

гому – 13 (10%) місяців, а недостатній рівень зволоження припадав 

на 11 (8%) і 20 (14%) відповідно із загальної кількості 140 місяців. У 

цілому оптимальне й надлишкове зволоження спостерігали майже 

впродовж однакової кількості місяців 40-річного періоду (76–78%). 

Оцінка погодних умов за час проведення досліджень свідчить, 

що ГТК в середньому за кожен рік і місяць був на оптимальному і над-

лишковому рівнях і в 1987 році його значення було недостатнім (1,0). 

В умовах західного Лісостепу на багаторічному лучному 

стаціонарі проаналізовано зміни врожайності лучних травостоїв 

залежно від погодних умов, способів удобрення та використання 

фітоценозів. 

Рівень зволоження окремих років і періодів та його оцінку 

(таблиця) проводили за коефіцієнтом зволоження (К3), що визначається 

як відношення суми середньомісячних, сезонних та річних опадів (Р, 

мм) та випаровуваності (Е0, мм) за такий самий період. 

Якщо ГТК визначали за вегетаційний період IV-X місяців то 

за коефіцієнтами зволоженості є можливість оцінити зміни за цілий 

рік (січень-грудень). 

 

1. Шкала визначення рівня зволоженості 

Коефіцієнт зволоження (КЗ) Рівень зволоження 

< 0,29 слабке 

0,30 – 0,59 недостатнє 

0,60 – 0,99 помірне 

1,00 – 1,49 достатнє 

> 1,50 надлишкове 

Випаровуваність визначали за формулою: 

Ео = 0,0018(25 ± t
о
)

2
 × (100-a); де: 
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t
о
 – сума місячних температур повітря; 

а – середньомісячна відносна вологість повітря.  

Багаторічні дослідження засвідчили, що на низинних луках 

західного Лісостепу, як і в інших зонах цього регіону з лучними 

ґрунтами, рослини забезпечені вологою завдяки не лише атмосфер-

ним опадам, а й підґрунтовим водам, які впродовж вегетаційного 

періоду перебувають на глибині не більше ніж 1,5 м, і їх коріння у 

посушливі періоди сезону досягає зони капілярної кайми, що 

впливає на зниження їх продуктивності. 

Щомісячний середній коефіцієнт зволоження в найбільш 

вологі та посушливі  роки впродовж 1970-1989 і 1989-2009 рр. 

наведені в рисунках ………відповідно. 
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Рис. . Середньомісячні КЗ (спостереження за 20 років, 1990-2009 рр. 

) 

Порівняння коефіцієнтів зволоження в розрізі років і місяців 

дозволяє оцінити зміни погодних умов з часу початку досліджень на 

багаторічному стаціонарі (1969 – 2009 рр.) за даними метеопоста 

―Оброшино‖ (рис. ….). 
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За коефіцієнтами зволоження у західному Лісостепі за перші 

20 років (1970 – 1989 рр.) виявлено 198 сприятливих для 

виробництва лучних кормів місяців, а посушливі погодні умови 

відмічено лише впродовж 42 місяців. За друге двадцятиліття (1990-

2009 рр.) на сприятливі коєфіцієнти зволоження ( надлишкове, 

достатнє і помірне) припадало 204 місяці, а на відносно 

несприятливі (слабке та недостатнє зволоження) залишалось лише 

36 місяців. Майже кожного місяця впродовж усіх досліджуваних 

років в більшій чи меншій мірі спостерігались несприятливі умови 

за коефіцієнтами зволоження. 

Таким чином, на луках Західного Лісостепу погодні умови в 

більшості є сприятливими для росту і розвитку лукопасовищних 

трав. У перший період в окремих роках (1971, 1977, 1982, 1986) 

умови виявились не такими сприятливими, а протягом другого 

періоду 1994, 1996, 2000 та 2007 роки вони були ще більш 

посушливими (табл.2.) 

                                                                        Таблиця 

Урожайність лучних травостоїв низинних лук Західного 

Лісостепу залежно від різної вологозабезпеченості (1969 – 2004 

рр.), ц/га сухої маси 

П
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найбільш 

посушлив

ий рік 

найбільш 

вологий 

рік 

ц
/г

а 

% ц/га % 

1969 – 1988 рр. 
1969 – 

1974 

Р30К120N2

40 
65,1 1971 39,1 1974 83,1 -26,0 -40 +18,0 +28 

1975 – 
1979 

Р90К120N2

40 
70,0 1976 53,0 1978 84,5 -17,0 -24 +14,5 +21 

1980 – 

1984 

Р90К120N2

40 
77,7 1982 73,0 1980 83,0 -4,6 -6 +5,3 +7 

1985 – 
1988 

Р90К120N2

40 
84,3 1986 69,5 1985 91,6 -14,8 -18 +20,4 +24 
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1989 – 2004 рр. 
1989 – 

1994 

Р90К120N2

40 
84,2 1994 63,4 1990 106,1 -20,8 -25 +21,8 +26 

1995 – 

1999 

Р60К90N

180 
58,8 1996 36,7 1998 71,8 -22,1 -38 +13 +22 

2000 – 

2004 

Р60К90N

140 
62,6 2000 52,4 2004 83,9 -10,2 -16 +21,3 +34 

2006 – 

2009 

Р60К90N

120 
78,2 2007 55,2 2009 94,9 -23,0 -29 +16,7 +21 

 

Як свідчать дані таблиці, за період з 1970 по 1990 рр. в менш 

сприятливих умовах (недостатня вологозабезпеченість) врожайність 

знижувалась на 40, 24, 6, 18%, а у вологих - підвищувалась на 28, 

21,7, 7 і 24%. За період 1991 по 2009 рр., посушливими були 1994, 

1996, 2000 та 2007 рр., в цей час урожайність знижувалась 

відповідно на 25, 38, 16 і 29% проти середньобагаторічних. За 

сприятливих умов вона, навпаки, зростала на 28, 38, 16 і 29%. 
 

Урожайність сіяної низинної луки, ц/га 

Удобрення Роки 

Збір сухого корму за циклами, ц/га 

І цикл ІІ цикл 
ІІІ 

цикл 

ІV 

цикл 
V цикл Всього 

Без 

добрив 

1989 6,1 6,6 5,1 2,8 - 20,6 

1990 8,2 3,6 7,6 6,3 4,8 30,6 

Р60К90 
1989 28,7 21,6 16,6 9,7 - 76,5 

1990 25,9 7,7 25,8 14,3 9,0 82,7 

Р60К90N240 
1989 46,2 22,8 20,2 15,5 - 104,7 

1990 25,6 12,9 0,6 18,8 18,8 106,1 

КЗ 
1989 1,51 2,17 1,37 1,40 1,40 - 

1990 1,20 0,7 0,85 0,95 1,3 - 

 

В умовах стаціонару через 14 років після залуження сіяний 

злаковий травостій під впливом фосфорно-калійного удобрення 
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трансформувався у бобово-злаковий. Особливо це проявилося у 

вологі 1989 і 1990 рр. 

Коефіцієнти зволоження за вегетаційний період (1,52 і 1,1) 

характеризувалися в надлишковому і достатньому рівнях, а частка 

самовисівних бобових трав у 1990 р. складала 47 і 48% у 1989 р. та 

55 і 39%.  
За зміни удобрення і погодних умов було встановлено дію 

даних факторів на урожайність довготривалого травостою (таб. 4). 
 

Результати дисперсійного аналізу врожайності довготривалих лучних 

угідь за різних погодних умов і удобрення 

Фактори 
Середнє, ц/га сухого корму, варіанти, роки НІР05, 

ц/га 

Частка, 

% 
1 2 3 4 5 

 1990 1991 1992 1993 1994   

погодні  83,9 67,1 59,3 47,8 41,2 0,9 29,1 

удобрення * 21,6 41,6 81,3 72,4 74,6 0,8 70,5 

 1996 1997 1998 1999 2000   

погодні 25,4 44,3 49,1 44,1 43,3 0,7 15,3 

удобрення 13,8 19,5 56,6 54,6 61,7 0,8 84,3 

 2001 2002 2003 2004 2005   

погодні 37,6 56,9 45,9 57,7 55,1 0,7 14,1 

удобрення 19,7 27,8 69,6 68,1 68,1 0,8 85,6 

*Примітка: за 1990-1994 рр.: 1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + 
N240(60+60+60+60), 4 – Ф + N240(0+30+90+120); 

за1996-2000 рр.: 1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + 

N180(45+45+45+45), 4 – Ф + N180(0+30+60+90); 
за 2001-2005 рр.: 1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон (Ф), 3 – Ф + 

N140(35+35+35+35), 4 – Ф + N180(0+30+40+70) 
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Як свідчать дані таблиці частка впливу фактора погодних умов 

за період 1990-1995 рр. становила 29,5%, а мінеральних добрив – 

70,5%. У наступних п’тирічках вплив погодних умов – вдвічі 

слабший, а фактор удобрення виявився сильнішим (84,3 і 85,6%). 

Таким чином в умовах Західного Лісостепу на низинних луках 

погодні умови сприяють отриманню високих зборів корму. Проте в 

окремі посушливі роки, і особливо місяці, урожайність знижувалася 

на 18–40% проти середньобагаторічних, а у сприятливих за 

зволоженням і температурними умовами – підвищувалася на 22–

34%. Систематичне застосування повних мінеральних добрив 

обумовило зростання врожайності на 104-106 ц/га сухого корму, а 

багаторічне фонове удобрення (Р60К90) в сприяливих умовах (КЗ 

1,52–1,1) зумовило поширення бобових на 47–55% і отримання 

високопоживного корму на рівні 76–82 ц/га сухої маси. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 

В Україні налічується близько 2 млн. га природних 

кормових угідь на яких є понад дві тисячі видів вищих рослин, 

значна частина яких росте на сіножатях і пасовищах. Проте 

еколого-біологічні особливості та господарська цінність їх 

різна. На них поряд з  цінними видами, що характеризуються 

високою поживністю корму та високою урожайністю 

зустрічаються й рослини, які не поїдаються худобою 

(малоцінні види) і навіть отруйні чи шкідливі трави. 

  Є рослини, які містять алкалоїди, глюкозиди, сапоніни 

та інші речовини, що спричиняють отруєння і навіть загибель 

тварин; шкідливими — ті, що погіршують якість 

тваринницької продукції.  

У цій роботі ми маємо справу з лучними 

агрофітоценозами, тобто з сіяними травостоями, вихідні 

травосумішки яких складаються з лучних рослин введених у 

культуру, коротку ботанічну, еколого-біологічну та 

господарську характеристику яких, [Растения сенокосов и 

пастбищ, 1982] наводимо нижче. 
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Найбільш поширені в травостої природних сіножатей і 

пасовищ злакові трави – Poaceae (Graminae). До злакових трав 

належить близько 1000 видів і вони є домінуючими на  

низинах у лісостепових, степових і гірських районах. 

 

ЗЛАКОВІ ТРАВИ 

Костриця лучна (Festuca pratensis Huds.) рис.1 — Се-

редньорічний, багаторіний, верховий, нещільнокущовий, 

середньостиглий, озимого типу розвитку злак, висотою 80-120 

см. Досить посухостійка, зимостійка рослина, що витримує 

затоплення до 20-25 днів та інтенсивне використання. Більш 

довговічна на родючих нейтральних чи слаболужних ґрунтах. 

Тривалість морфогенезу (від початку відростання до повного 

плодоношення) — 90-100 днів. У травостоях утримується 4-6 

років. Повного розвитку досягає на другому чи третьому 

роках життя. Характеризуються добре розвиненими 

мичкуватими коренями, які проникають на глибину до 1 м, 

найбільш горизонтально  поширюються у шарі ґрунту 20-25 

см. Кущ — напіврозлогий, зі значною кількістю вегетативних 

пагонів. Листки знизу блискучі, зверху матові, вузькі 

(завширшки 5 мм), біля основи листкової пластинки мають 

хрящуваті вушка. Суцвіття — рідка волоть довжиною до 20 

см, у якої нижні гілочки  сидять на осі по дві, з яких одна 

коротша, до цвітіння стиснена, пізніше розлога. Насінина — 

зернівка довжиною 5-6 мм, масою 1000 насінин 1,8 г. 

У природних умовах росте на луках, полянах, вирубках, 

у розріджених лісах. Придатна для використання на 

пасовищах і сіножатях. Урожайність сіна 35-50, при 

зрошенні — 80-100 ц/га. Поїдається худобою добре. 
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На кормові   краще висівати у сумішках з бобовими та  

іншими злаковими травами з нормою висіву насіння 6-8 

кг/га. Насіння одержують із суцільних рядкових посівів, 

урожайність якого за належної агротехніки буває на рівні 8-

10 ц/га. 

Сорти: Венера, Діброва, Звьоздочка 5, Катріна, Літава, 

Ліфара, Росинка, Сарненська 134, Сену, Сіверянка, Фіола. 

Костриця східна, тростинна (Festuca arundinacea 

Schreb.) рис.2  —  Довгорічний, нещільнокущовий, 

верховий, озимого типу розвитку, злак. Вид морозостійкий 

та стійкий проти посухи, підвищеної вологості та засолення 

ґрунту,  

мириться з незбалансованим забезпеченням ґрунту 

основними елементами мінерального живлення, добре 

реагує на внесення мінеральних добрив. Проте не витримує 

затоплення понад 10-15 днів. Тривалість морфогенезу — 95-

110 днів. У травостоях утримується 10 і більше років. 

Формує густі кущі висотою до 150 см. Стебла прямі 

голі, гладкі. Листки, широкі, жорсткіші, ніж у костриці 

лучної. Суцвіття — рідка волоть довжиною до 20 см, під час 

цвітіння розлога. Маса 1000 насінин 2 г. 

У природних умовах росте на вологих луках та заплавах 

річок, по дну балок, на сирих, перезволожених чи 

болотистих ґрунтах. 

По якості корму належить до трав середнього рівня. На 

пасовищах погано або й зовсім не поїдається, лише у фазах 

кущіння — початок трубкування використовується краще. У 

сіні добре поїдається, якщо вона скошена не пізніше фази 

колосіння. За врожайністю належить до найбільш урожайних 
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культурних багаторічних злаків. Але в міру проходження фаз 

вегетації трава швидко грубіє. При першому скошуванні у 

фазі колосіння забезпечує три укоси і сіно цілком задовільної 

якості. Рекомендується для багатоукісного використання. Як 

доповнюючий компонент можна включати до травосумішок 

на пасовищах для овець. Урожайність сіна — 60-100 ц/га. 

З кормовою метою за укісного використання висівають у 

сумішках з бобовими та злаковими травами. Норма висіву 

насіння — 10- 12 кг/га. 

Сорти: Данка, Кора, Лиманська, Ода, Садівничанка, 

Смерічка, ФРРСЦ 1; для газонів — Доменіка, Кочиз, 

Людмила, Меандре, Міро, Мустанг. 

Костриця червона (Festuca rubra L.) рис.3   —  

Довгорічна, низова трава, озимого типу розвитку, 

середньостила, зимостійка, але мало посухостійка. 

Зустрічається три форми рослин цього виду: кореневищна, 

кореневищно-нещільнокущова та нещільнокущова. 

Характеризується досить високою екологічною пластичністю 

щодо ґрунтових умов із достатньою забезпеченістю ґрунту 

мінеральним живленням. Добре росте як на достатньо 

зволожених піщаних ґрунтах, так і на осушених торфовищах, 

проте не витримує тривалого затоплення. У травостоях 

утримується 10 і більше років, але після  сівби розвивається 

повільно, повного розвитку досягає на третю вегетацію. Після 

спасування особливо з весни швидко відростає, витримує  

добре витоптування. Характеризується слабкою ценотичною 

активністю, може довго утримуватись у травостої у 

пригніченому стані, а потім після випадання агресивніших 

трав, здатна до самопоновлення. 
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Прямі голі стебла висотою 30-100 см. Листки вузькі, 

плоскі, складені вздовж стебла, по краях і зверху шорсткуваті. 

Суцвіття — волоть яка після цвітіння стиснена довжиною до 

10 см, а після більш розлога. Колоски зеленуваті або з рожево- 

фіолетовим відтінком. Маса 1000 насінин — 1,1г. 

Великою рогатою худобою на пасовищах поїдається 

задовільно. Але в чистому вигляді вона неохоче поїдається 

худобою і особливо коли трава перестояла та восени,  бо 

густий її травостій часто пліснявіє. Добре поїдається до 

колосіння. За своїми кормовими якостями поступається 

тонконогу лучному і мітлиці велетенській, тому в культурі як 

кормова культура мало поширена. Перспективна для 

суходільних і низинних лук та осушених торфовищ, 

переважно для пасовищного використання. Урожайність сухої 

маси на родючих ґрунтах — 40-75 і піщаних — 35—40 ц/га. 

Вона використовується також для залуження аеродромів, 

спортивних площадок, газонів тощо. 

  У сумішках, краще висівати з середньо - і 

слабоценотично- активними видами, переважно як 

доповнюючий компонент. Норма висіву насіння — 5-6 кг/га. 

Сорти: Агата, Лат, Янка; для газонів — Аудіо, Богданка, 

Видубицька славна, Говерла, Гаральд, Дніпровська, Джаспер 

2, Джевелін, Ехо, Києвлянка, Лео, Лівізін, Літанго, Ліфайн, 

Лівинус, Ліпроза, Оленка, Роланд, Руфілла, Сава, Сирецька, 

Татьяна. 

Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) рис.4 —  

Нещільно-кущовий, середньорічний верховий  злак 

пізньостиглий ярий, зимо - й холодостійкий, вибагливий до 

вологи й родючості ґрунтів. Витримує затоплення 30-40 днів, 
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але слабо переносить посуху та інтенсивне використання. 

Морфогенез триває 130 днів. Навесні і після відчуження 

травостою відростає пізніше і повільніше від інших 

багаторічних трав. Тримається у травостої 3-5 років після 

залуження.  

Нещільний кущ висотою 80-120 см з добре облистяними 

генеративними і вегетативними пагонами. Біля основи 

листкової пластинки листя широке з плівчастим язичком. 

Суцвіття — густа циліндрисної форми  колосоподібна волоть, 

яка при згинанні на дольки не ділиться, шорстке, завдовжки 

10-12 см. Насіння, сріблясто-сірого кольору, овальної форми, 

дрібне  маса 1000 насінин у середньому 0,4-0,8 г. 

Коренева система мичкувата, корені тонкі густо 

пронизують верхний шар грунту, що проникають на глибину 

80-100 см. 

У природних умовах росте на вологих луках, лісових 

полянах, розріджених лісах. 

Тимофіївка лучна за врожайністю і поживністю займає 

одне з перших місць серед багаторічних злакових трав, 

особливо при створенні сіяних сіножатей. На вологих і 

осушених торфовищах 

Її з успіхом використовують для створення культурних 

пасовищ сумішках і  у чистому виді. Придатна для 

вирощування на луках і в польових сівозмінах. Траву 

використовують на  зелений корм, сіно, сінаж, трав'яне 

борошно. Урожайність сіна — до 80 ц/га. 

При створенні пізньостиглих травостоїв її висівати у 

чистому вигляді чи разом з мітлицею велетенською. У зв’язку 

з невисокою ценотичною активністю висівати її недоцільно 
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разом з дуже конкурентоспроможними злаками, які  

пригнічують її. 

Сорти: Аргента, Вишгородська, Витава, Каріна, Лішка, 

Підгірянка, Півнівчанка, Пасічнянська, Сарненська 35, ФРВЛ 

1. 

Стоколос безостий (Bromopsis inermis L.) рис.5 —

Кореневищний, верховий злак середньостиглий, холодо- й 

посухостійкий озимий, витримує затоплення 30 - 45 днів. 

Кислих грунтів і надмірного зволоження не терпить. 

Негативно реагує на часте відчуження травостою, особливо на 

низьких агрофонах. Не витримує тривалого підтоплення 

підґрунтовими водами. Найкраще росте на добре аерованих 

родючих і погано — на важких глинистих і солонцюватих 

ґрунтах. 

  Коренева система мичкувата, проникає на глибину 2-

2,5 м.  Стебла заввишки 1-1,5 м добре вкриті широкими дов-

гими листками, піхва яких закрита. Суцвіття — розлога 

прямостояча волоть з довгими гілочками, розташованими 

ярусами по 3-8 (частіше по 5-6) у кожному. Маса 1000 насінин 

— 3,5 г. 

Стоколос безостий розростається у травосумішках 

повільно.  У травосумішки його включають для тривалого, 

переважно сінокісного використання. Придатний також у 

складі травосумішок і для пасовищного використання. 

Урожайність може досягати 60-80 ц/га сіна. На схилових та 

суходільних луках з близькою до нейтральної реакцією 

ґрунтового розчину висівають переважно з люцерною, а на 

більш зволожених ґрунтах — з іншими злаковими та 

бобовими травами. На Поліссі доцільно використовувати 



М. Т. Ярмолюк, У. О. Котяш, Н. Б. Демчишин 

 

 

 
38 

сорти, створені на базі північної лучної раси. Насіння 

стоколосу без остого мало текуче і погано висівається з 

сівалки, і його попередньо слід перетерти на терках або 

висівати в сумішці з покривною  культурою. Норма висіву 

насіння у чистому виді за розкидного способу сівби — 28 

кг/га, рядового — 20, у сумішках —10-12 кг/га, якщо в 

травосумішках є інші кореневищні злаки — 5-6 кг/га. 

Сорти: Арсен, Борозенський 7, Вишгородський, Всеслав, 

Геліус, Марс, Полтавський 30, Полтавський 52, Полтавський 

5, Скіф, Сиваш, Таврійський, Топаз. 

Грястиця збірна (Dactylis glomerata L. ) рис.6—  Дов-

горічний нещільнокущовий верховий ранньостиглий злак до 

120см заввишки. Має ярі й озимі форми. Досить посухостійка 

рослина, не витримує перезволожених грунтів та затоплення 

понад 7-10 днів. Добре як відростає рано навесні так і в 

отавах. У сумішках характеризується високою ценотичною 

активністю. Добре реагує на зрошення та удобрення. В рік 

посіву розвивається повільно і слабо, а максимальний врожай 

дає на другий-третій роки. 

Кущ прямий, висотою до 1 м, з численними стеблами і 

прикореневими листками. Листки широкі (3-15 мм), довгі (до 

1 м), з язичком довжиною 4-10 мм. Стебла добре облистяні, 

прямі, дещо сплющені. Суцвіття — двостороння плоска 

волоть, гілки якої відходять від осі по одній. Колоски із 3-4 

квіток зібрані пучками із гілок і гілочок. Насіння видовжене, 

тригранне, дрібне, маса 1000 насінин — 1,2 г. 

Грястиця збірна характеризується помірною 

зимостійкістю. При достатньому сніговому покриві  добре 

зимує, проте у малосніжні холодні зими може вимерзати, 
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чутлива до весняних приморозків і тривалих літніх посух. 

Добре росте у затінках і придатна для залуження в садах. 

Тривалість морфогенезу, залежно від сортів — 86-108 днів. 

Придатна як для сіножатей так і культурних пасовищ. 

Продуктивне довголіття становить 5-6 і більше років. 

Забезпечує 3-4 укоси. Урожайність сіна 50-60 ц/га. 

Рекомендується вирощувати у чистому вигляді або у сумішці 

з кострицею лучною та іншими середньо - і сильно ценотично 

активними злаковими травами. Для залуження придатна на 

суходільних, низинних і дрібнозаплавних луках та добре 

осушених болотах. 

Сорти: Дрогобичанка, Інгулка 17, Київська рання 1, 

Лідакта, Муравка, Наталка, Олежка 14, Українка, ФРКЛ-1, 

Херсонська рання 1. 

Очеретянка звичайна (Digraphis arundinacea L.) рис.7 

—   Довгорічний верховий (висотою від 1 до 2,5 м) коре-

невищний (довгі кореневища на глибині 5-10 см), 

середньопізньо- стиглий, озимого типу розвитку, 

морозостійкий, вологолюбивий з глибокою міцно розвинутою 

кореневою системою до 3 м злак. Добре росте на сирих і 

помірно зволожених ґрунтах, витримує затоплення 50-60 днів 

та засолення. Навесні дуже рано починає рости  з швидкістю 

до 8 см за добу, тому його можна використовувати у лучному 

конвеєрі одним з перших. 

Створює велику кількість стебел товстих, гладких добре 

вкритих листям. Листки довгі, світло-зелені, по краях і знизу 

шорсткуваті, шириною 8-20 мм з кошлатим довжиною 6 мм 

язичком. Суцвіття стиснута, однобока висотою 10-20 см 
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волоть. Колоски ланцетоподібні довжиною близько 5 мм на 

коротких ніжках сплюснуті. Маса 1000 насінин — 0,8 г. 

Придатна для посіву на на вологих культурних сіножатях 

довго заливних луках. Забезпечує до трьох повноцінних 

укосів. У травостоях зберігається близько 10 років. 

Урожайність сіна — 50-80 ц/га, а на родючих добре удобрених 

ґрунтах більше — 100 ц/га. Насіння очеретянки швидко 

осипається, стебла грубіють, тому вона мало поширена в 

культурі, і використовується для годівлі худоби у ранні фази 

вегетації. При збиранні до початку цвітіння сіно є добрим 

кормом для всіх видів худоби, пізніше воно  грубіє і погано 

поїдається. На пасовищах  за випасання худоба добре поїдає 

цю рослину тільки до початку колосіння. Одновидові 

травостої можна використовувати на силос. Свіжозібране 

насіння не можна висівати. Норма висіву насіння в чистому 

вигляді розкидним способом — 12 кг/га, рядовим — 10 кг/га, в 

сумішках з кормовою метою — 5-7 кг/га. Насіння дуже 

швидко осипається, тому збирання його проводять не пізніше 

воскової стиглості і дуже швидко, за один  два дні. 

Сорти: Київська, Сарненська 40/100. 

Пажитниця багаторічна (Lolium perenne L.) рис.8 — 

Довгорічний, низовий, нещільнокущовий, стійкий проти 

витоптування, озимого типу розвитку, середньостиглий злак. 

Не витримує близького стояння ґрунтових вод, затоплення 

понад 10 днів, посухи та морозів. Краще росте на родючих 

ґрунтах. У травостої утримується 3-5 років. Після спасування 

швидко відростає від весни і до пізньої осені. За сприятливих 

кліматичних умов, зокрема в західних областях, може 

утримуватись у травостої культурних пасовищ багато років. 
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Значне поширення цього злака в Україні лімітує його мала 

посухостійкість і особливо мала морозостійкість.  Не 

переносить періодичних зимових відлиг з повним або майже 

повним таненням снігу. Чутливий до пізніх весняних 

приморозків. Часте скошування чи стравлювання та внесення 

добрив сприяє кущінню. Після відчуження добре відростає, 

переносить сильне ущільнення ґрунту, створює міцну, 

порівняно нещільну дернину і за сприятливих умов може 

рости протягом багатьох років. У рік сівби розвивається 

швидко і забезпечує високу урожайність. 

Створює нерозгалужений, інколи сплющений кущ 

висотою 20- 70 см. Стебла прямі, м'які. Листки шириною 2-4 

мм, м'які, гладкі, з верхнього боку трохи шорсткуваті з 

коротким, усіченим язичком. Квітки зібрані в колоски без 

остюків, які створюють стрункий довжиною до 20 см, двох - 

сторонній несправжній колос. Маса 1000 насінин — 2,15 г. 

Висока облистяність зумовлює її високу поживність. На 

пасовищах відмінно поїдається всіма видами худоби і тому в 

західному регіоні України, де не такі холодні зими, на 

низинних та суходільних луках, особливо в сумішці з 

конюшиною повзучою, вважається однією з кращих 

пасовищних трав. При зрошенні на родючих ґрунтах,  для 

короткострокового користування (1-2 роки) може 

використовуватись і в центральних районах Полісся з біль 

континентальним кліматом. За сінокісного використання 

забезпечу високі збори сіна (60-80 ц/га). 

 У сумішках висівають з різними видами конюшин, 

люцерн та іншими ранньо- та середньостиглими злаками. 

Норма висіву насіння в одновидовому посіві за розкидного 
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способу — 25 кг/га, широко рядного — 18 кг/га, в подвійних 

сумішках 10-12, у складних — 5-6 кг/га. Пажитниця 

багаторічна є одним із кращих компонентів травосумішок 

для пасовищ, а також для облаштування газонів у садах і 

парках. 

Сорти: Арсенал, Геркулес, Дрогобицький 16, 

Дрогобицький 2, Обрій, Литвинівський 1, Святошинський, 

Форнідо; для газонів — Інка, Везувіус, Вінницька, Генріетта, 

Галліус, Гатор, Даніло, Ексел, Київська 101, Квінтус, Лета, 

Ліфранс, Лібронко, Лізуна, Ніга, Нуман, Оріон, Обрій, Плезір, 

Руслана, Сакіні, Тайя, Талго, Тітус, Фієста 3. 

Пажитниця багатоквіткова (італійський райграс) 

(Lolium multiflorum L.) рис.9 — Ярого типу розвитку 

верховий, нещільнокущовий, , малорічний (одно -, дворічний), 

слабозимостійкий, вологолюбний, висотою 50-120 см злак. Не 

витримує затоплення, добре реагує на зрошення та удобрення, 

тривалість морфогенезу — 75-85 днів. Рослина теплого і 

вологого клімату, добре реагує на зрошення та удобрення 

погано переносить посуху, не витримує застійних та 

близького залягання ґрунтових вод. Вперше його почали 

вирощувати в Італії. Характеризується швидким ростом та 

розвитком у перший рік життя — зацвітає вже через 1,5-2 

місяці після сівби і дає повноцінний урожай зеленого корму і 

сіна. Швидко відростає в отавах і на другий рік життя, 

забезпечує 3 укоси за літо, а при зрошенні й більше. В сіні і на 

пасовищі добре поїдається худобою. 

Від пажитниці багаторічної відрізняється наявністю 

остюків у верхніх квітках колоска. Коренева система 

мичкувата і глибоко Проникає у ґрунт. Стебла гладкі, прямі, 
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під колосом. Листки довгі, вузькі (1,5-2 мм), зверху і по краях 

шорсткуваті. Маса 1000 насінин — 2,10 г. 

Характеризується високою поживністю. Досить широко 

використовується у західних областях України для створення 

короткотермінових сіножатей та на зелений корм, у польових 

сівозмінах. При зрошенні та удобренні забезпечує до 100 ц/га 

і більше сіна. Характеризується високою врожайністю насіння 

(до 10-15 ц/га). 

  Пажитниця однорічна (вестервольдська) (Lolium 

multiflorum L.)  В рік сівби дає 2-3 укоси і часто 

використовується як покривна культура для багаторічних трав 

при залуженні. Висівають її не дуже рано, бо сходи 

з'являються при достатній кількості тепла і можуть 

пошкоджуватися весняними приморозками. Тривалість 

морфогенезу (від сівби до дозрівання насіння) — 70-90 днів. 

Сорти: Гібридний (Ярослав), Коломийська, Лагідна; Еней 

(однорічна різновидність), Ореол (одн.), Передкарпатська 1 

(одн.), Росавій (одн.). 

Райграс високий (Arrhenatherum elatius L.) рис.10 —  

Середньорічний верховий нещільнокущовий злак, ярого типу 

розвитку, посухо - та холодостійкий, невибагливий до грунтів, 

висотою 50-200 см ранньостиглий (поступається щодо цього 

лише китнику лучному). Рослина багатих ґрунтів, але страдає 

від весняних заморозків і не переносить холодних 

малосніжних зим і затоплення ( більше 10-12 днів випадає з 

травостою). В рік сівби за безпокривної культури забезпечує 

повноцінний перший укіс. Після цвітіння швидко грубіє і стає 

солом'яно-жовтим. Максимальна урожайність сіна (60- 90 

ц/га) буває на другий рік життя. Дуже добре реагує на 
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внесення азотних добрив. Після скошування добре відростає, 

в отаві переважають вегетативні пагони. Відрізняється 

добрими ґрунтозахисними властивостями. 

Створює міцний добре облистяний кущ з численними 

прямими гладкими стеблами висотою 80-120 см і більше. 

Корені сягають глибини 1,5-2 м. Листки лінійні, плоскі, 

гострошорсткі, шириною 3-7 мм. Суцвіття — волоть 

довжиною до 25 см, більш або менш розлога з короткими 

гілочками. Колоски зеленувато-білі з колінчастим остюком до 

15-20 мм. 

У чистих посівах поїдається гірше інших злаків, 

оскільки має гіркуватий смак. У сумішках з іншими травами 

як на пасовищі, так і в сіні поїдається добре. 

Для вирощування на луках у сінокісних та сінокісно-

пасовищних сумішках з люцерною, еспарцетом. Для 

одержання високопоживного сіна райграс високий доцільно 

скошувати перед цвітінням або на його початку. Урожайність 

сіна — 60- 80 ц/га. Норма висіву насіння у сумішках — 6-10 

кг/га. 

Сорти: Дронго, Полтавський 521. 

Мітлиця біла, велетенська (Agrostis alba gigantea 

Roth.) рис.11 — Багаторічний коротко-кореневищний 

низовий, озимий, вологолюбний та холодостійкий 

пізньостиглий злак, витримує затоплення (40-45 днів). 

Повільно розвивається в рік посіву, особливо у 

травосумішках. На весні  відростає слабо, а після відчуження 

травостою — досить швидко. Повного розвитку досягає на 

другий-третій рік. У посуху значно знижує урожайність. 
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Придатний для сінокісного, сінокісно-пасовищного і 

пасовищного використання, зокрема у системі лучних 

конвеєрів на вологих, заплавних луках, особливо в заплавах 

великих річок та осушених торфовищах. Урожайність сіна — 

до 70 ц/га. Для пізньостиглого використання висівати в 

сумішці з тимофіївкою лучною та пізньостиглими сортами 

конюшини лучної. Норма висіву насіння в сумішках — 4-5 

кг/га 

Сорти: Галичанка, Сарненська місцева. 

Тонконіг лучний (Poa pratensis L.) рис.13  — 

Багаторічний, низовий кореневищний, рідко нещільно 

кущовий, ранньостиглий, ярий, морозостійкий, витримує 

затоплення 30-45 днів. Найкраще росте на вологозабезпечених 

родючих ґрунтах. Добре переносить посуху, проте на сухих 

луках та еродованих схилах різко знижує продуктивність та 

погіршує отавність. У екологічно сприятливих умовах, 

зокрема на родючих добре зволожених ґрунтах за 

пасовищного використання у травостоях утримується довго 

понад 10 років). У рік сівби росте дуже повільно, особливо в 

травосумішках, і повного розвитку досягає на 3-4-й рік. 

Навесні відростає рано і вже наприкінці травня — на початку 

червня зацвітає. При спасуванні швидко відростає. Добре 

переносить надмірне тимчасове поверхневе зволоження. 

Поживна цінність висока і вважається однією з кращих 

пасовищних трав. Проте добре поїдається на пасовищі в 

молодому стані (до колосіння), а потім грубішає і навіть при 

домінуванні в травостоях спасується худобою далеко не 

повністю. У травосумішках поїдається краще, особливо з 
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конюшиною повзучою. На луках, зокрема осушених 

торфовищах, ( у травосумішках часто з'являється самосівом. 

Рекомендується для травосумішок при створенні 

довгорічних культурних пасовищ з великим навантаженням 

худоби. У складі травосумішок підвищує стійкість травостоїв 

до інтенсивного випасу та витоптування худобою. За три-

чотири цикли спасування дає до 150-250 ц/га зеленої маси. 

Дуже негативно реагує на глибоке загортання насіння, 

тому висівати його слід не глибше 0,5-1,5 см. Норма висіву 

насіння у травосумішках — 4-8 кг/га. 

Сорти: Лімаги, Приєкульський, а для газонів — Альпіна, 

Валін, Еска, Конні, Компакт, Лімузине, Ліли, Лімерік, 

Лінкольншір, Макс 1, Меркурій, Міракле, Орфео, Парсіфал, 

Сирецький 27, Собра, Тачдаун, Удич. 

Тонконіг болотний (Poa palustris L.) рис.13  — Довго-

річний, верховий, коротко-кореневищний-нещільнокущовий, 

ярий, середньостиглий, морозостійкий, вологолюбний злак. 

Стійкий до витоптування та випасання, витримує затоплення 

35-40 днів. Добре росте й на луках середнього рівня 

зволоження. Якість корму дуже висока. На відміну від 

тонконога лучного, краще поїдається худобою в пізніші 

строки вегетації. 

Придатний для вирощування у сумішках на заплавних та 

низинних сіножатях і пасовищах з досить родючими 

ґрунтами, а також на недостатньо осушених болотах і 

заболочених луках, зокрема з торфовими ґрунтами. 

Урожайність сіна — 70-90 ц/га. 

Рекомендується висівати з тимофіївкою лучною, 

мітлицею велетенською та іншими видами, що добре 
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витримують підвищену вологість ґрунту. Невитримує глибоке  

загортання насіння, не глибше 0,5-1,5 см. Норма висіву 

насіння у травосумішках — 4-8 кг/га. 

Сорти: Приєкульський  

Китник лучний (лисохвіст) (Alopecurus pratensis L.) 

рис.14  - Багаторічний короткокорщевшшшй і 

нещільнокущовий, ранньостиглий, морозостійкий, 

вологолюбний верховий злак заввишки 70-120см. Непогано 

росте на луках середнього рівня зволоження. Витримує 

затоплення 40 і більше днів, але не витримує поверхневих 

застійних вод, страждає від посухи та спеки. 

 Розвивається дуже повільно в рік сівби, максимальну 

урожайність забезпечує на 3-4-й рік, у травостої в невеликій 

кількості до 10 років. Навесні відростає рано, але повільно.  В 

отавах, витримує витоптування. Має високу кормову цінність 

і належить до кращих видів лучних трав. 

На вологих низинних і заплавних луках та осушених 

торфовищах придатний для сумішок при створенні 

культурних сіножатей і пасовищ. Непридатний для сівби на 

сухих луках. Великим недоліком китника лучного є його 

легке, дуже волохате, з довгим тонким остюком насіння, яке 

швидко осипається, слабо очищається (багато летить у 

полову), зовсім не текуче, і тому дуже незадовільно ви-

сівається. Це є однією з причин, його менш  широкого 

розповсюдження у виробничих умовах. Урожайність сіна до 

60 ц/га. Норма висіву насіння в сумішках — 6-7 кг/га. 

Сорти: Дністровський, Хальяс. 
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БОБОВІ ТРАВИ 

На території України з родини бобових трапляється 58 

родів, близько 320 видів з дебільшого багаторічних трав. Вони 

відзначаються високим вмістом білкових речовин і здатністю 

збагачувати грунт азотом. 

Конюшина лучна (Trifolium pratense L.) рис.15 —  

Багаторічна (але не довговічна), вологолюбна, невибаглива до 

тепла, 40-70 см висотою, середньо - і пізньостигла бобова 

трава. Добре росте на суходільних, а також на низинних і за-

плавних луках. Має ярі та озимі різновиди. Стебла мають в 

середньому 8-9 міжвузлів, морозостійка. Негативно 

впливають на неї  кислі ґрунти. Не витримує перезволоження 

ґрунту і затоплення понад 10 днів. 

Має добре розвинені стержневі чи стержне-мичкуваті 

корені, які проникають у ґрунт до 100-150 см. Проте основна 

їх маса зосереджена на глибині до 20 см.  Максимальну 

врожайність усумішках забезпечує в перший рік 

використання, на другому році  сильно зріджується, а на 

третій — майже повністю випадає з травостою. Щоб запобігти 

захворюванню на тимпаніт (здуття шлунка), не випускати 

голодної худоби на конюшинове чи конюшино-злакове 

пасовище, не пасти по росі або після дощу, поступово 

привчати тварин до такого пасовища. 

Характеризується високою урожайністю. При 

нормальному догляді на високому агрофоні чи при внесенні 

фосфорно-калійних добрив за сприятливих екологічних умов 

забезпечує 50-80 і більше ц/га сіна. 

Конюшина лучна добре поїдається всіма видами худоби 

як у сіні, так і зеленій масі. Характеризується високою 
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отавністю,  і може забезпечувати одержання дві-три отави. Не 

зважаючи на свою недовговічність, її майже завжди 

включають до складу укісно-пасовищних і навіть пасовищних 

травосумішок із злаками. Норма висіву насіння у 

травосумішках 5-10, у чистих посівах — 18- 20 кг/га. 

Сорти: Агрос 12, Анітра, Атлас, Дарунок, Кварта, 

Красуня, Маруся, Миронівська 5, Миронівська 45, Мільвус, 

Носівська 4, Носівська 5, Передкарпатська 6, Полтавська 75, 

Поліс, Полянка, Спарта, Темпус, Тернопільська 4, Фалкон. 

Конюшина гібридна (рожева, шведська) (Trifolium 

hibridum L.) рис.16  – Середньо- і багаторічна, вологолюбна, 

стрижнекоренева, зимостійка, чутлива до посухи, 

напівверхова пасовищно-укісна середньостигла, ярого типу 

рослина заввишки до 100см. Краще інших бобових росте на 

болотних, важких і кислих ґрунтах. Витримує затоплення 

15—20 днів. Тривалість морфогенеизу - 90 днів. Від конюшин 

лучної відрізняється блідо-рожевими квітами, менш 

розвиненою кореневою системою, яка не так глибоко про 

никає у ґрунт, гіршим відростанням після стравлювання чи 

скошування, гіркуватістю на смак та гіршим поїданням 

худобою. У в сумішках із злаками поїдається добре як у сіні, 

так і в пасовищній масі. Повного розвитку досягає на другий 

рік і може триматись у травостої до 3-4 років після залуження. 

Після збирання насіння або навіть при скошуванні у фазі 

повного цвітіння часто гине. Краще інши конюшин росте на 

осушених, важких глинистих, сирих- холодних і кислих 

ґрунтах. 

 Залуження проводять як на низинних заплавних луках у 

складі сінокісно-пасовищних травосумішок так і осушених 
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болотах та достатньо зволожених суходолах. Використовують  

на зелений корм,  сіно, сінаж, трав'яне борошно. Урожайність 

сіна — 40-60,  іноді до 70 ц/га. 

Висівають у сумішках із злаками або із злаками та 

конюшиною лучною чи повзучою (для пасовищного 

використання). Норма висіву насіння — 4-6 кг/га. 

Сорти: Левада, Придністровська, Панфільська 5, Рожева 

27. 

Конюшина повзуча (Trifolium repens L.) рис.17 — 

Багаторічна, але залежно від умов вирощування може бути 

малорічною (в умовах недостатнього зволоження та 

сінокісного використання) і довгорічною (на 

вологозабезпечених пасовищах, де вона утворює довгі повзучі 

зимуючі вкорінюючі пагони, цьому сприяє затоптування цих 

пагонів копитами худоби), холодостійка, ранньо- й 

середньостигла рослина. Витримує більшу кислотність 

ґрунту, ніж конюшина лучна. Розвивається найкраще на 

помірно вологих і родючих ґрунтах. Не витримує пересихання 

ґрунту й затінення. Переносить нетривале весняне 

затоплення. Коренева система розгалужена, але не глибока і 

скупчена у верхньому шарі ґрунту. На пасовищах за 

сприятливих умов часто є домінуючим компонентом. Але 

після довгих посух вигорає і може в наступному році 

повністю випадати з травостою. Краще інших видів бобових 

витримує ннизьке залягання ґрунтових вод. Проте найкраще 

розростається на пасовищах, де рівень ґрунтових вод залягає 

на глибині 60- 100 см, та на вологих луках, але не дуже 

перезволожених. 
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На вологих луках,  з весни розвивається повільно і часто 

домінує у травостоях в отавах. На помірно вологих 

природних луках у ґрунті міститься багато живого насіння 

конюшини повзучої. За сприятливих умов це насіння 

проростає, і на сіяних пасовищах часто з'являється у 

травостоях навіть тоді,  коли її не висівали. 

В умовах достатнього зволоження ця бобова трава для 

створення багаторічних культурних пасовищ найцінніша. 

Добре переносить випас і швидко відростає після 

стравлювання. Протягом літа її може давати 4-6 відчужень. 

Для сінокосіння малопридатна, оскільки основна надземна 

маса розміщена в приземному шарі. Але є високорослі сорти 

(Ювілейна, Гігант білий), придатні для універсального 

призначення (перший укіс скошують, і отаву випасають). 

Отже, конюшина повзуча цінна трава як для пасовищ так 

і для багатоукісного використання. На суходільних луках у 

травостої утримується 1-2, до 3 років, а на зволожених 

пасовищах або при зрошенні — 3-6 і більше років, добре 

поїдається всіма видами худоби і не спричиняє тимпаніт. 

Зеленої маси одержують 150-200 а при зрошенні 200-300 

ц/га. Насіння збирають небагато— 1-2 ц/га, а за високої 

агротехніки урожайність його досягає 5-6 ц/га і більше. 

Висівають у сумішках із злаками або із злаками та коню-

шиною лучною чи лядвенцем рогатим. Норма висіву насіння 

3-4 кг/га. 

Сорти: Гігант білий, Даная, Лішнянська, Міло, Муравка, 

Рівсндел, Юра, Передкарпатська 1, Ювілейна 

Люцерна посівна (синя) (Medicago sativa L.) рис.18 — 

Багаторічна, досить посухостійка рослина, зимостійка, ярого 
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типу, з розгалуженим стеблом висотою 60-170 см. 

Переносить слабозасолені ґрунти, не витримує кислі. Не-

гативно реагує на тривале затоплення, заболочення і навіть 

близьке (до 100 см) залягання ґрунтових вод. Має глибоку 

(до 3-5 м) добре розвинену кореневу систему з головним 

стрижневим коренем. Розвивається дуже швидко. Вже в 

перший рік життя при весняній сівбі безпокривній забезпечує 

високу врожайність зеленої маси. Повного розвитку досягає 

на другий-третій рік життя і тримаєтьс на одному місці без 

пересіву — до 7-8 років. Але, як правило, у на четвертий рік 

дуже зріджується, на лучних угіддях у травосумішках і 

раніше. Навесні і в отавах швидко відростає і може 

витримувати за літо 3—4 укоси, в умовах зрошення а то і 

більше. 

Люцерна посівна — це цінна бобова трава, яка широко ви 

користовується у польовому травосіянні та для поліпшення 

природних кормових угідь, переважно у зонах Лісостепу і 

Степу. Пр сівбі в Поліссі на дерново-підзолистих ґрунтах 

потребує удобрення органічними добривами та вапнування. 

Тут її доцільно висівати в угіддях, зокрема на луках з досить 

родючими і добре дренованим ґрунтами для сінокісного, 

рідше пасовищного використання. Характеризується вищою 

отавністю та зимостійкістю порівняно з конюшиною лучною. 

Кормова цінність її дуже висока, особливо багато в ній 

міститься білка і вітамінів, її охоче поїдають усі види худоби 

як у сіні, так і в зеленій масі. Проте при використанні на 

пасовищах слід пам'ятати, що при поїданні люцерни з росою 

та без привчання у великої рогатої худоби може виникнути 

захворювання на тимпаніт. Погано витримує пасовищне 
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використання, але в сприятливих екологічних умовах після 

хорошого розвитку рослин з другого - третього року життя 

вона мириться й з пасовищним системним використанням. 

Урожайність сіна  на дренованих добре родючих не кислих 

карбонатних ґрунтах — 40-50, а може бути 100 і більше ц/га. 

Збір насіння 1,5-2 ц, а в сприятливих умовах південних 

регіонів України — до 10-12 ц/га. 

На кислих ґрунтах потрібне вапнування з розрахунку 1-1,5 

норми за гідролітичною кислотністю. На лучних угіддях її 

доцільно висівати у сумішках із багаторічними злаковими 

травами, зокрема зі стоколосом безостим, а на пасовищах — й 

із конюшиною повзучою та низовими злаками. Норма висіву 

насіння у сумішках — 10-15 кг/га. 

Сорти: Анді, Вінничанка, Власта, Верко, Владислав, Віра, 

Єва, Владислава, Зайкевича, Любава, Мрія одеська, Надєжда, 

Ольга, Планет, Плато, Полтавчанка, Роксолана, Регіна, 

Радуга, Серафіма, Ярославна. 

Люцерна жовта (серповидна) (Medicago falkata L.) 

рис.19  - Довгорічна, дуже посухостійка і морозостійка, 

висотою 45-100 см рослина. Від люцерни посіної відрізняється 

не тільки жовтими квітами і серпоподібними бобиками, а й 

більшою довговічністю та терпимістю до несприятливих 

екологічних умов. За морфологічними ознаками має багато 

форм, серед яких сінокісного використання більш придатні 

прямостоячі, а для пасовищного — висхідні коренепаросткові 

форми. Не витримує близького стояння рівня ґрунтових вод 

(ближче 1 м). З весни в отавах відростає повільно, але добре 

витримує випасання худоби.  Кормова цінність її набли-

жається до люцерни посівної. 
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Люцерна серпоподібна більш зимостійка, посухостійка, 

заплавні її форми витриваліші до затоплення, менше 

потерпають від низького спасування, ніж люцерна посівна. 

Але через меншу врожайність кормової маси, гіршу отавність, 

меншу врожайність насіння вона не знайшла широкого 

розповсюдження в культурі травосіяння. 

На Поліссі придатна для посіву в травосумішках на сухих 

і довгозаливних з некислими ґрунтами луках. Норма висіву 

насіння у сумішках  - 8-10 кг/га. 

Сорти: Наречена Півночі. 

Лядвенець рогатий (Lotus corniculatus L.) рис.20 - 

Середньорічна, зимостійка, помірно посухостійка, 

солевитривала ярого типу, ранньо- і середньостигла, висотою 

30-40 (в культурі до 100 см) рослина. Добре поїдається всіма 

видами худоби і не спричиняє тимпаніт. Добре відростає з 

весни та після стравлювання чи після скошування. До ґрунтів 

не вибагливий, витримує весняне затоплення до 30 днів і 

більші. У травостоях утримується 5-6 і більше років. Поживна 

цінність його висока, у ранніх фазах вегетації добре поїдається 

худобою хоча і гіркуватий на смак. Після утворення бобів 

поїдається гірше 

У культурі відомий давно, але широкого розповсюдження 

не отримав. Порівняно з конюшиною лучною рослина більш 

зимостійка та посухостійка, більш пластична до кислотності 

ґрунт; (витримує й кислу й лужну реакцію ґрунтового 

розчину), характеризується кращою отавністю, проте 

забезпечує трохи меншу продуктивність зеленої маси. З 

успіхом культивується в Закарпатті. 
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Рекомендується переважно для створення травостоїв на 

суходільних, низинних і заплавних луках високого та 

середнього рівня води для сінокісно-пасовищного 

використання.  На луках висівають переважно у сумішках з 

нормою висіву насіння 4-5 кг/га. 

У Поліссі і Карпатах зустрічаються місцеві екотипи 

лядвенцю польового. 

Сорти: Ант, Аякс, Лотос, Монастирецький 2. 

Буркун білий (Melilotus albus L.) рис.21  -  Дворічна і 

однорічна, посухостійка, дуже солевитривала, ярого типу, 

середньо - і пізньостигла рослина, висотою 150-200 см. Із 

введених у культуру багаторічних трав, це одна з 

посухостійких і солевитривалих рослин. Добрий медонос. 

Виносить затоплення до 12 днів. Поширений в усіх зонах 

України, але найбільше в Лісостепу і Степу. На перелогах та 

високих частинах заплав часто є основною рослиною. Добре 

росте на легких піщаних, чорноземних, лучних солончакових 

ґрунтах. 

За поживною цінністю поступається люцернам та 

конюшинам, але в молодому вигляді кількість поживних 

речовин дуже висока  і не поступається вищеназваним 

бобовим. У буркуні міститься до 1,5% кумарину, внаслідок 

чого він має специфічний запах та гіркий смак, тому в перші 

дні випасання поїдається гірше. Тільки через 2-3 дні худоба 

починає його поїдати досить охоче, але після фази бутонізації, 

пізніше худоба об'їдає лише листочки. Як і люцерна, він досить 

часто у тварин спричиняє тимпаніт. Тому випасати худобу слід 

обережно. При заготівлі сіна листочки, як правило, опадають, 

але не зважаючи на це сіно з нього добре поїдається худобою. 
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Силосується також задовільно, силос худобою поїдається 

добре. 

Урожайність природних травостоїв буркуну становить 10-

20 ц/га сіна, в культурі — 40-60, а в сприятливих умовах — до 

140 ц/га і більше. На Поліссі може з успіхом 

використовуватись як пасовищна рослина, сидерат, а головним 

чином на силос, як у чистому вигляді, так і в сумішках із 

злаками. При залуженні висівають рано навесні під покрив чи 

без покриву, пізно навесні чи влітку — без покриву рядовим чи 

широкорядним способом, у сумішках із злаками суцільно чи 

широкорядно черезрядно. Норма висіву насіння розкидним 

способом — 13, рядовим — 18 кг/га. 

Сорти: Еней. 

Певне поширення має й буркун жовтий (Melilotus 

officinalis L.) він росте в тих самих умовах, що й буркун білий, 

але характеризується меншою чутливістю до засолення, але, 

очевидно, більшою посухостійкістю. Внаслідок різкого 

кумаринового запаху в травотої непоїдається а всіні добре. 

Козлятник східний (галега східна) (Galega orientalis L.) 

рис.22  -  Малопоширена, багаторічна, зимостійка, 

вологолюбна рослина.  Стійка до літніх посух, 

коренепаросткова, ярого типу розвитку, багатоукісна, 

середньоранньостигла бобова трава, з тривалістю 

морфогенезу 100-120 днів, перспективна для луківництва на 

некислих чи добре провапнованих ґрунтах рослина висотою 

до 80-130 см. Затоплення витримує до 18 днів. 

 У ґрунт проникає стрижневий корінь на глибину 60-70 

см, на якому формується 50-100 бульбочок і майже 

горизонтально створюються кореневі паростки, на яких із 
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зимуючих бруньок з'являються нові пагони. Стебла прямі, 

стоячі порожнисті, гіллясті, розгалужені,  шорсткуваті. 

Суцвіття зібрані в рідкі китиці довжиною 20-30 см. Листки 

складні, непарноперисті, складаються з 5-6 пар овальних 

листочків. Міжвузлів 8-14. Суцвіття складається з 30-50 

синьо-фіолетових квіток. Запилюється перехресно комахами. 

Плід — біб, довжиною 2-4 см, містить 3-7 брунькоподібних 

жовтуватих насінин. 

У дикому вигляді поширений на Кавказі. В культурі 

досить добре росте на різних типах ґрунтів від чорноземів до 

дерново- підзолистих супіщаних і суглинкових. 

У рік сівби розвивається повільно, забезпечуючи один 

укіс з урожайністю сіна 20-40 ц/га. З другого-третього років 

досяє повного розвитку і протягом наступних семи років 

забезпечує урожайність сіна близько 100 ц/га, зеленої маси 

від 170 до 800 ц/га.  У сприятливих умовах у суцільних 

посівах, а на луках куртинами на одному місці, може 

утримуватись 10-15 і більше років. Може розмножуватись 

частинами коренів. 

  Здатний до раннього і швидкого відростання, завдяки 

чому у пасовищному чи укісному конвеєрах на весні може 

бути використаним одним з перших. Забезпечує два 

повноцінних укоси. Отаву після другого укосу можна 

скошува чи стравлювати в пізньоосінній період, що дуже 

важливо для продовження укісного чи пасовищного 

конвеєрів. Сіно добре поїдає велика рогата худоба, коні , 

вівці, кози. Після тривалого випасу велика рогата худоба 

звикає до цієї культури і добре поїдає зелену масу. 

Найкраще згодовувати цю культуру після пров'ялення. 
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Високі кормові якості козлятнику східного зумовлені 

високою облистяніст (60-75%). За вмістом кормових 

одиниць і протеїну не поступається конюшинам та 

люцернам. 

Непоганий медонос, одночасно декоративна культура, 

перспективна для вирощування в зоні Полісся України. 

Помітно поліпшує структуру і родючість ґрунту, є цінним 

попередником для багатьох культур. Кращий строк сівби — 

весна, а спосіб сівби — безпокривний (не витримує затінення) 

суцільний в чистому виді або черезрядно В сумішках із 

лучними злаками. Норма висіву насіння на 1 га: в чистому 

виді — 25-30 кг, в сумішках із злаками - 18-20 кг, 

широкорядно з міжряддями 45 см на насіння - 14-16 кг. Але 

слід пам'ятати про твердокаменість насіння,через що перед 

сівбою його слід  стратифікувати та інокулювати розчином 

протертих бульбочок, узятих із старих рослин чи штучно 

створеними препаратами бульбочкових бактерій цієї 

культури. 

Сорти: Кавказький бранець, Салют. 

Еспарцет виколистий (виколистий) (Onobrychis 

vicifolia Scop.) рис.23 - Багаторічна, коренепаросткова, 

озимого типу розвитку трава, посухостійка, 

середньозимостійка, середньоранньостига, висотою 30-50 см, 

у культурі 70-100 і більше см. Не витримує солонцюватих, 

торфових і важких глинистих ґрунтів, а також близького 

залягання ґрунтових вод. За великої посухи урожайність 

суттєво знижується. 

Стебла численні прямі добре облистяні. Плід — 

однонасінний біб до 9 см довжиною і 6 мм шириною. Корінь 
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товстий, дерев'янистий, випускає кілька простих стебел, 

проникає у ґрунт  глибину 100-120 см. 

У рік сівби розвиває головним чином кореневу систему, 

дає лише розетку листків. На другий рік  відростає рано (на 

5—10 днів раніше люцерни посівної), цвіте в кінці травня — 

на початку червня. Максимальну урожайність дає на другий 

рік життя. 

При скошуванні у фазі цвітіння отави майже не дає. При 

ранньому скошуванні або стравлюванні дає 1-2 отави. 

Його задовільно й добре їдять усі види худоби. Сіно 

тварини поїдають гірше, ніж траву. 

При поїданні еспарцетової трави і сіна тварини не 

хворіють на тимпаніт. Цінний для сівби на схилах з метою 

попередження ерозії. 

Порівняно з іншими бобовими травами менше потерпає 

від річних шкідників і дає сталу вражайність насіння.  

Сорти: Аметист донецький, Інгульський, Костянтин, Кіров, 

градський 27, Кіровоградський 22, Смарагд, Пі 
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Рис1. Костриця лучна 
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Рис. 2 Костриця східна 
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Рис. 3 Костриця червона 
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Рис. 4 Тимофіївка лучна 

Рис. 5 Стоколос безостий 
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Рис. 5 Стоколос безостий 
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Рис. 6 Грястиця збірна 
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Рис. 7 Очеретянка звичайна 
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Рис.8 Пажитниця багаторічна 
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Рис.10 Райграс високий 
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Рис.11 Мітлиця велетенська 
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Рис.12 Тонконіг лучний 
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Рис.13 Тонконіг болотний 
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ѐРис.14 Китник тростинний і лучний 
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Рис.15 Конюшина лучна 
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Рис.16 Конюшина гібридна 
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Рис.17 Конюшина повзуча 
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Рис.18 Люцерна посівна 
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Рис.19 Люцерна серповидна 

Рис.20 Лядвенець рогатий 



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
79 

Рис.20 Лядвенець рогатий 
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Рис.21 Буркун жовтий і білий 
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Рис.23 Еспарцет піщаний 



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
83 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ 

СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ 

ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ 

Зміна форм господарювання в Україні вимагає розробки нової 

стратегії природокористування, яка сприяла б поліпшенню стану нав-

колишнього середовища. 

Лучні угіддя як своєрідний і невіддільний елемент сучасних ланд-

шафтів позитивно впливають на інші типи екосистем і біосферу за-

галом та одночасно слугують важливим джерелом рослинних і пе-

редусім кормових ресурсів, виконують ґрунто-водоохоронну функ-

цію [29, 30]. 

Вчені давно виявили існування тісного звязку біогеоценозів 

поля і біогідроценозів, між якими в перехідній зоні розміщені лучні, 

болотні й лісові біогеоценози [31–33]. 

Лучні біогеоценози, які перебувають в ерозійно найнебезпеч-

нішій зоні, також відіграють природоохоронну роль. Це своєрідні 

біофільтри, що затримують поверхневий стік. Їх рослинний покрив 

навіть на крутих схилах оберігає ґрунти від ерозії й разом із лісами та 

чагарниками захищає береги річок від замулення й забруднення [34]. 

Проте агроландшафти зазнали значної трансформації внаслі-

док освоєння людиною під інтенсивне господарське використання 

лучних угідь. Великі зміни відбулися і в Україні, де розораність те-

риторії сягнула чималих розмірів (81% сільськогосподарських угідь). 

Зараз завдання відтворення природних кормових угідь, насамперед у 

рекреаційних зонах [35] на малопродуктивних землях і вилучених з об-

робітку, має важливе значення для підвищення родючості ґрунтів [36–

38]. В економічно розвинених країнах Західної Європи співвідно-

шення між розораними і непорушеними (зайнятими луками і лісами) 

площами становить приблизно 50:50, що, як вважають відомі еко-

логи, є оптимальним. На непорушеній території залуження повинно 

сягати 70%, заліснення – 30% [39]. Значна розораність території Укра-

їни спричинила деградацію 28% орних земель, а в окремих районах 

– навіть 60–70%, через що замулилося понад 50% малих річок. Укра-

їнські вчені, зокрема В. Ф. Сайко, рекомендують скоротити площу 

орних земель на 10 млн га [5]. 
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Серед багатьох напрямів поліпшення навколишнього середо-

вища, що виникає внаслідок розорювання території, найважливішим 

є відновлення лучних угідь у басейнах малих річок. Ці угіддя най-

краще виконуватимуть свою позитивну функцію, коли не порушу-

вати їх структурно-функціональної організації [13, 40–42]. Але лучні 

угіддя в Україні, що перебували донедавна під впливом інтенсивного 

та нераціонального використання, дуже деградовані, малопродук-

тивні і тому повністю виконують своє природоохоронне й кормове 

призначення. Продуктивність їх у середньому в декілька разів ниж-

ча, ніж у країнах з розвиненим луківництвом [43–45]. Після оцінки 

потреби змін структури агроландшафтів та переорієнтації стратегії 

користування земельними ресурсами стає зрозуміло, що це 

диктується не тільки екологічною доцільністю, але й соціально-

екологічними вимогами для переходу лучного кормовиробництва на 

енергозберігаючі технології [46–48].  

Про те, що в Україні лучні угіддя не повною мірою виконують 

свої кормовиробничі та природоохоронні функції, свідчать наведені 

нижче дані. Якщо у світі на особу припадає 0,83 га, а в економічно 

розвинених країнах – 0,75–1,22 га лучних угідь, то в Україні за 

найбільш високої забезпеченості земельними угіддями – лише 0,14 га, а 

пасовищ – лише 0,09 га. За відомостями професора В. Г. Кургака [49], 

високу протиерозійну стійкість лучних травостоїв виявлено дослі-

дженнями після спеціального розмивання рівномірним струменем 

води монолітів ґрунту розміром 20 х 20 см, які відібрано в першій 

половині листопада на посівах озимої пшениці і луці. Моноліт луч-

ного травостою розмивався за 6,30–9,52 хв, а з посівів озимої пше-

ниці у фазі кущіння – за 1,15 хв, або в 5–8 разів швидше. 

Лучна дернина поліпшує і родючість ґрунту завдяки нагро-

мадженню в коренях та кореневих залишках поживних елементів 

азоту, фосфору, калію тощо. Особливо збільшується нагромадження 

азоту, коли в травосуміші є бобові компоненти [50]. Найбільше 

азоту нагромаджується в коренях люцерно-злакового травостою (183–

224 кг/га) і найменше – у корінні та залишках злакового травостою 

(87–161 кг/га) [51, 52].  

На лучних травостоях дернина здатна акумулювати азот доб-

рив і запобігати вимиванню його в нижні горизонти ґрунту. Одно-
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часно лучні трави піднімають азот із нижніх шарів, забезпечуючи 

його іммобілізацію, що зменшує міграцію та шкідливу дію азоту на 

навколишнє середовище [53]. 

Перед аграрною наукою постає невідкладне завдання – інтен-

сифікація розробок і широке впровадження у практику ефективних 

ресурсо- й енергозбережувальних, екологічно безпечних технологій 

виробництва кормів. У лукопасовищному господарстві є великі мож-

ливості застосовувати такі заходи у створенні високопродуктивних 

травостоїв. 

У західних областях України за попередні роки проведено 

велику кількість дослідів з удосконалення технологій поверхневого і 

корінного поліпшення природних кормових угідь. У лісостепових і 

поліських районах ефективність різних способів поліпшення лук ви-

вчали Дублянська і Сарненська торфоболотні станції, Інститут зем-

леробства і тваринництва західного регіону, обласні сільськогоспо-

дарські дослідні станції. 

Ряд технологічних операцій, рекомендованих раніше, зараз не 

застосовуються через свою низьку ефективність. Так, боронування в 

більшості дослідів знижувало продуктивність поліпшених лук, що під-

тверили своїми дослідами Чернігівська сільськогосподарська дослід-

на станція, Київська дослідна станція луківництва. Боронування лише 

пошкоджувало кореневища і вегетативні пагони та цінні пасовищні 

рослини. Негативні наслідки боронування й інших способів розпу-

шення дернини отримано і в різних гірських умовах [54]. 

Поверхневий обробіток (дискування, фрезування) дернини лук 

з участю кореневищних чи рихлокущових злаків, як правило, дає по-

зитивні наслідки. Проте в низці дослідів він знижував продуктив-

ність угідь. Розрізання дернини при внесенні аміаку в ґрунт також 

негативно впливало на урожайність луки [49]. 

Одним із заходів поверхневого поліпшення є і підсів трав. У 

більшості випадків прямий підсів трав у дернину природних лук ра-

ніше був малоефективний. Підвищення його ефективності можна 

досягти, створивши сприятливі умови для приживання підсіяного 

насіння трав шляхом часткового розпушення дернини, пригнічення 

росту старих трав частим їх підкошуванням, внесенням гербіцидів. 

Щільна дернина дуже часто є основною причиною поганого росту 
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конюшини лучної, оскільки в ній коренева система не може нор-

мально розвиватись. Знаряддя (борона, дискова борона, фреза), роз-

пушуючи верхній шар ґрунту, сприяють кращому росту коренів 

підсіяних бобових і проникненню їх у глибші шари ґрунту. Разом з 

тим, пошкоджуючи деякою мірою травостій на луці, боронування 

послаблює і затримує ріст старого травостою, а отже, знижує нега-

тивну його дію на молоді рослини підсіяних бобових [55]. 

Посів трав у нерозроблену дернину заплавних лук Чернігівщи-

ни не вплинув на додаткову урожайність. Найвищі урожаї одержано 

внаслідок дискування дернини до ―чорного стану‖ і застосування 

повного мінерального добрива [56]. 

У дослідах М. В. Хомика на Передкарпатті дискування у два 

сліди і фрезування в один слід короткозаплавних лук викликало зни-

ження продуктивності. Лише боронування не впливало на урожайність. 

Підсів трав у нерозроблену і бороновану дернину підвищив урожай-

ність луки в середньому за 5 років на 2,0–3,4 ц/га сіна. На дискова-

них і фрезованих ділянках приріст від підсіву був вищий, але він не 

покривав недобору урожаю, спричиненого зниженням рослинності 

природної луки. Низька урожайсність підсіяних у дернину трав пояс-

нюється слабкою конкурентною здатністю молодих рослин у бо-

ротьбі за воду, поживу, світло. Вони масово гинули невдовзі після 

появи сходів. На дискованих і фрезованих ділянках пригнічення мо-

лодих рослин було менше, однак половинна норма висіяних насінин 

трав не змогла забезпечити нормального урожаю (частка бобових 

підвищилась на 2,9–3,9% за прямого підсіву в дернину і на 12,6–

17,9% на дискованих і фрезованих ділянках) [57]. 

З метою послаблення конкурентоздатності старого травостою 

в рік підсіву багато хто з дослідників скошує його якомога раніше, 

але не пізніше початку виколошування, або ж проводить сильне по-

загінне спасування. Підсів і прямий посів злакової травосуміші на 

суходільних луках, які проводили в нашій країні і за кордоном, 

давав невисокий ефект порівняно з підсівом після різних способів 

обробітку ґрунту (дискування, фрезування і оранка). Урожайність при 

цьому була на 26,2–81,9% нижчою. Максимальний урожай – 113,9 ц/га 

сухої маси одержано внаслідок комбінованого обробітку (дискуван-

ня + оранка + дискування). При цьому підсіві трав після знищення 
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старого травостою гербіцидом уталом формувались чисті від бур’я-

нів високопродуктивні фітоценози з урожайністю 60–70 ц/га сухої 

маси [58]. 

Варто зауважити, якщо нема досконалих машин і технологій, 

прямий підсів трав потрібно проводити насамперед на луках із зрі-

дженим травостоєм.  

На зріджених сильно покритих мохом гірських луках Карпат 

найвищий урожай сіна і високий вміст бобових одержано після під-

сіву конюшини гібридної – 33,8 ц/га. Це на 20,8 ц/га більше, ніж на 

контролі. Бобові в урожаї займали 32% проти 8% на контролі. Цей 

підсів був ще ефективнішим, коли його проводили одночасно із вне-

сенням фосфорно-калійних добрив і коли йому передувало борону-

вання, знищення купин [59].  

Якщо врахувати, що при корінному поліпшенні знищується 

стара дернина, деякий час надходить корм, а що молоді травостої 

піддаються ризику випадання від вимерзання, снігової плісені, ви-

топтування тваринами тощо, то в останні роки дедалі більше уваги 

приділяються поліпшенню лук шляхом прямого підсіву трав у дер-

нину за новою технологією. Так, в Англії при щілинному підсіві ко-

нюшини лучної нормою 9 кг/га і глибиною заробки 3 см (між щі-

линами 30 см) першого року одержали 64,0 ц/га, другого – 131,6 ц/га 

сухого корму. Для одержання такого уражаю без підсіву потрібно 

внести 228 кг/га азоту [60, 61]. Подібну технологію застосовують у 

ФРН. Проте в дослідах на осушених торф’яно-перегнійно-глеюватих 

ґрунтах Панфільської дослідної станції з освоєння боліт прямий під-

сів трав у дернину сівалкою типу Бетинсон ДД у весняний період із 

внесенням гербіциду і після скошування травостою був малоефек-

тивний. Урожайність сухої маси трав підвищилась на 2,0–4,9 ц/га. 

Підсів після попереднього триразового дискування забезпечив на 10,3–

10,4 ц/га більше [62]. 

Але навіть застосовуючи сучасні агрегати для прямого підсіву 

трав у дернину, у низці випадків потрібно буде здійснювати періо-

дичне докорінне поліпшення. На основі багаторічних досліджень у 

Прибалтиці рекомендують щорічно поновлювати 15% культурних 

пасовищ і 10–15% сіножатей [63]. Потреба перезалуження бобово-

злакових травостоїв через 4–5 років, злакових через 7–8 років пояс-
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нюється зміною ботанічного складу, частим зниженням урожайності 

на 40–50%, а також ефективнішим використанням органічної речо-

вини дернини (під травостоєм 5-го року використання нагромаджу-

ється часто понад 100 ц/га коренів). Корінне поліпшення потрібно 

проводити також на вироджених луках, у травостоях яких бур’яни і 

різнотрав’я займають 40–45% [64]. 

За корінного способу поліпшення – прискореного чи з польо-

вим періодом, стару дернину знищують плугами, ротаційними чи 

дисковими знаряддями. Правильний вибір типу знаряддя може віді-

грати неабияку роль у збереженні енергетичних витрат. Слабко за-

дернілі луки орють звичайними плугами на глибину 30–35 см. На 

сухих луках Передкарпаття вищу урожайність отримано після оранки 

з подальшим фрезуванням і меншу – після дворазового фрезування. 

У той же час великої різниці в урожаї сіна на вологих луках за різ-

них способів обробітку дернини не виявлено [65].  

У багатьох дослідах прискорене залуження в перші два роки 

давало досить високий урожай (260–320 ц/га зеленої маси) і без вне-

сення мінеральних добрив, за рахунок розкладу кореневих залишків. 

Однак згодом без добрив урожайність знижувалась до початкового 

рівня. Через це чимало дослідників твердить про безпідставність ко-

рінного поліпшення природних кормових угідь без внесення міне-

ральних добрив [16]. 

Враховуючи те, що багаторазовий проїзд машинно-тракторних 

агрегатів при корінному поліпшенні класичними способами призво-

дить до значного ущільнення, знищення структури ґрунту і можливо-

го зниження урожайності на 30–35% [68], а у вологі роки – на 50% [67], 

застосування мінімізації обробітків – найперспективніший спосіб. В 

останні роки важливого значення надають комплектуванню багато-

операційних агрегатів, створенню машин, що поєднували б операції. 

Так, агрегатом АЗ-2,4, АЗ-3,6 в один прохід проводять фрезування і 

коткування ґрунту, посів насіння трав і коткування [69]. Але і в цих 

випадках не вдається вирішити головну суперечність – розпушення і 

подальше ущільнення ґрунту. 

У ФРН перезалуження чистих від рослинних купин лук почи-

нають із проведення початкової борозни буртовкривачем із двома 

дисковими лемішами, оранки, а вслід за цим спеціальним плугом з 
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полицею Мо-30, який забезпечує повне обертання пласта на 180
о
, за 

умови коткування важким лучним котком, передпосівного обробітку 

комбінованим агрегатом (дискова борона – шлейф – коток чи легкий 

культиватор – борона – рифлений коток). У цій технології нема опе-

рацій роздрібнення дернини перед оранкою, незалежно від її потуж-

ності. Це дає змогу добитися повної заробки дернини (глибина 20–

30 см). Якщо заробка буде неповною, то передпосівний обробіток 

утруднюватиметься і зі старої дернини проростатимуть рослини [70].  

За цією технологією для підготовки рівного пухкого верхнього 

шару і добре осілого насіннєвого ложа в більшості випадків достат-

ньо провести обробіток дисковою бороною із причіпним шлейфом. 

Додатковий обробіток цими знаряддями проводять перед посівом і 

то тільки на мінеральних ґрунтах при утворенні великих груд і при 

можливому запливанні. 

В Україні оранка з перевертанням скиби на 180
о
 застосовуєть-

ся в основному на лучно-болотних ґрунтах як первинний обробіток. 

У всіх інших випадках рекомендована культурна оранка, але їй пе-

редує дискування чи фрезування з метою розробки дернини і кращої 

заробки її плугом із культурною полицею. Для повного обороту 

пласта трав С. С. Сдобников радить двоярусні плуги (ПЯ-3-35, ПЯ-

4-35, ПНЯ-4-40), які працюють за тим самим принципом, що й зви-

чайні, розділяючи пласт на два шари. Верхній шар, який знімається, 

можна залишити мінімальним (до 8 см), його заробляють, переверта-

ючи майже на 180
0
. При цьому знижуються затрати праці і пального 

на 15–20%, забезпечується економія витрат на 74% і не зменшується 

продуктивність луки [71]. 

Перевагу культурної оранки над оранкою з обертанням дерни-

ни конюшини довів ще в 1911–1915 роках російський професор 

А. Г. Дояренко (Тімірязєвська сільськогосподарська академія). Тоді 

обробіток ґрунту проводили кінними плугами, отже, з меншим ущіль-

ненням. У цих умовах лише весняна культурна оранка і оранка з 

обертанням скиби виявились рівноцінними. Із способів осінніх обробіт-

ків культурна оранка забезпечила на 22% більше льонопродукції [72]. 

Ця різниця пояснюється більшою інтенсивністю подрібнення оброб-

люваного шару ґрунту, розкладу дернини, кращими умовами зволо-

ження. У західному регіоні України з достатнім зволоженням спо-
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вільнений розклад дернини може впливати лише позитивно. Крім 

того, що менше операцій з розробки дернини до оранки, то більша 

економія енергетичних витрат. 

Дослідники вважають, що обов’язковою умовою ресурсо- й енер-

гозбережувальних технологій є збереження родючості ґрунту. Через це 

глибоку оранку полицевими знаряддями потрібно проводити пе-

ріодично через 4–5 років і поєднувати із внесенням високоякісних 

органічних та мінеральних добрив разом з вапнуванням. Тільки в 

цих умовах може нагромаджуватись гумус, який добре поглинає і 

мінеральні добрива, й отруйні речовини. 

Для успішного залуження важливо створити добрі умови для 

одержання дружних сходів насіння лукопасовищних трав. Як пока-

зали досліди Т. К. Зеленчука, С. О. Гелемея, оптимальною для про-

ростання насіння більшості лучних трав є глибина заробки 1 см. На-

сіння тимофіївки лучної мало найбільшу польову схожість без загор-

тання ґрунтом (85–90%), тоді як із глибини 1 см зійшло 57–63%, а з 

2 см – 37,0–40,5%. Схожість насіння конюшини повзучої з поверхні 

ґрунту була іноді в 2-3,5 раза нижчою, ніж із глибини 1–2 см. Мало 

або й зовсім не змінювалась схожість насіння пажитниці багаторіч-

ної і з поверхні ґрунту, і з глибини 1–2 см [73]. Насіння грястиці 

збірної найбільшу схожість мало з глибини 2 см на легких ґрунтах і 

на важких з 0,5 см [206]. Як зауважує І. П. Мініна, точним встанов-

ленням норми висіву для кожного компонента і всієї суміші насіння 

трав до прийнятого агрофону і режиму використання можна уникну-

ти даремного витрачання насіння трав і запобігти проникненню в 

травостій польових бур’янів і місцевої дикої рослинності. На сухо-

дільній луці із слабкоокультуреними суглинками на фоні N60P60K60 

оптимальна густота дорослих вкорінених рослин на 1 м
2
 тимофіївки 

лучної і костриці лучної становить 100–110 шт. Щоб отримати таку 

густоту, висівають 1600 схожих насінин на 1 м
2
 (16 млн/га), врахо-

вуючи низьку польову схожість. Отже, лише 6% схожих насінин 

тимофіївки утворюють повноцінні рослини. Проте висіву великої 

кількості насінин слід дотримуватись, оскільки чимало життєздат-

них схожих насінин зовсім на проростає, а ще частина не проростає 

через інтенсивне виділення першими проростками вуглекислоти та 

інших речовин. Густі сходи насіння на першому етапі краще конку-
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рують з численними сходами бур’янів. Значна частина уже пророс-

лих насінин трав не може подолати шар ґрунту і гине, не досягнув-

ши поверхні. І через це польова схожіть крупнонасінних злаків вища, 

ніж дрібнонасінних. Навіть за оптимальної заробки втрати насінин і 

проростків дрібних злаків завжди вищі. Але що густіші сходи, то 

більше рослин відмирає в перший рік життя, а від надмірної густоти 

знижується урожайність [75]. 

На схожість впливає і спосіб посіву. Рядковий посів травосу-

міші не завжди оптимальний, бо посилює конкуренцію між компо-

нентами в рядку і сприяє підвищенню частки надармо втрачених 

насінин. Особливо це шкодить співвідношенням бобових і злакових, 

які, незважаючи на різні ―смаки‖ (злакам потрібний азот, бобовим – 

фосфор і калій), гостро конкурують за вологу і світло. Через це в 

низці випадків при посіві бобових і злаків смугами, а іноді навіть 

клітками (1 х 1 м), конкуренція послаблюється і бобові утримуються 

у травостої значно довше. 

Мініна І. П. довела, що при роздільній заробці великих і дріб-

них насінин трав на оптимальну для кожного з них глибину підви-

щується польова схожість. Відповідно до цих досліджень, можливим 

стає зниження норм висіву на 25–30%. При розкидному посіві без 

заробки насіння у ґрунт у травостої панувала тимофіївка лучна (80% 

від загальної кількості рослин), при рядковому – костриця лучна 

(насіння тимофіївки найкраще сходить із поверхні, а костриці – при 

глибокій заробці). Усі види суміші, яка висівалась, найповніше були 

представлені при розкидно-рядковому посіві (стоколос безостий з 

кострицею лучною висівали в рядки, конюшину з тимофіївкою – у 

міжряддя з насіннєпроводів без сошників) [75].  

Можливість зниження норми висіву вдвічі доведено також в 

умовах Нечорноземної зони Росії (Б. Н. Коротков провів дослід). У 

цих несприятливих для люцерни умовах знижувалась конкуренція 

злаків за роздільного способу посіву. Чергування рядків люцерни і 

костриці лучної як 3:1 забезпечило в травостої 82% люцерни, а за 

посіву в один рядок – 75% при близьких урожаях сіна (191 і 

197 ц/га) [76]. 

Використовуючи наявну технологію перезалуження, хорошої 

польової схожості різних за величиною насінин травосуміші можна 
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досягти при неглибокій їх заробці і тільки після багатократного 

коткування до і після посіву. Проте, як показали дослідження, 

застосування в обробітках важких тракторів, сільськогосподарських 

машин, а також багатьох агротехнічних операцій веде до посиленого 

ущільнення ґрунту. Для більшості злаків на луках оптимальна щіль-

ність ґрунту – у межах 1,1–1,25 г/см
3
 [47]. Підвищення щільності на 

0,1–0,2 г/см
3
 порівняно з оптимальною знижує урожайність. У низці 

випадків щільна дернина стала причиною викривлення головного 

кореня конюшини в його основі, що зумовило розміщення найбіль-

шої маси коріння у верхньому шарі ґрунту [78]. Найменшою щіль-

ністю характеризуються чорноземи (1,0–1,1 г/см
3
). Дерново-підзо-

листі та сірі лісові ґрунти важкого механічного складу мають щільність 

1,3–1,4 г/см
3
. У Передкарпатті оранка і фрезування слабко розпушу-

вали ґрунт природної луки (0,97–0,93 проти 1,08 г/см
3
). Причому на 

вологих луках швидко повторювалося ущільнення ґрунту і вже на 

другому році її щільність була вищою, ніж без обробітків [57]. Дов-

готривалі дослідження показали, що на 13-й рік наставала рівновага 

у нагромадженні і розкладі кореневої маси. На 33-й рік використан-

ня травостою виявлено 184 ц/га кореневої маси із щільністю ґрунту 

1,14 г/см
3
, а при удобренні по 120 кг/га азоту на фоні РК кількість ко-

ріння збільшилась до 263 ц/га і об’ємна маса знизилась до 1,08 г/см
3
. 

В Естонії після чотириразового коткування ґрунту урожай яч-

меню знизився від 38,4 до 17,1 ц/га, вівса – від 33,3 до 23,6 ц/га [79]. 

А при посіві лучних травосумішок без багаторазового коткування 

неможливо заробити насіння у відповідності біологічним вимогам 

(0,5–1 см). Отож, визначаючи технологію посіву трав, потрібно пе-

редбачати застосування удосконалених і знарядь для обробітку ґрун-

ту, і сівалок. 

В останні роки виробництву запропоновано низку комплекс-

них агрегатів, які в один прохід поєднують підготовку ґрунту і посів 

травосумішей. Найпростіший агрегат для посіву трав застосовується 

в Німеччині і складається із сівалки, яка висіває врозкид, і двох риф-

лених котків перед сівалкою та після неї, ребра яких зміщені. Насіння 

попадає на закотковану ребристої форми поверхню ґрунту, а задній 

коток ці гребені руйнує і так заробляє насіння. Втім, такий посів не 

може заробити насіння різної величини на будь-яку глибину [80]. 
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Економію матеріальних ресурсів можна одержати, зменшивши 

норму висіву. До прикладу, зниження її на 50% порівняно з прийня-

тою не призвело до зниження продуктивності луки в дослідах Не-

чорноземної зони Росії [81]. 

У західних областях України пасовищні травосумішки висівають 

з конюшини повзучої, пажитниці багаторічної, костриці лучної, тимо-

фіївки лучної і грястиці збірної. Згідно з дослідженнями нашого інсти-

туту, складні травосумішки не мали переваг над простішими [82]. Так, 

травосумішка із пажитниці багаторічної (8 кг/га), мітлиці білої (4 кг/га), 

грястиці збірної (4 кг/га), конюшини повзучої (6 кг/га) забезпечили 

урожайність у межах 36,8 ц/га кормових одиниць, а травосумішка із 

пажитниці багаторічної (10 кг/га), костриці лучної (4 кг/га), мітлиці 

білої (3 кг/га), тимофіївки лучної (3 кг/га), грястиці збірної (4 кг/га), ко-

нюшини повзучої (8 кг/га), конюшини лучної (3 кг/га) – 38,4 ц/га. Дво-

видова травосумішка із пажитниці багаторічної (15 кг/га) і конюшини 

повзучої (10 кг/га) і чотиривидова із пажитниці багаторічної (15 кг/га), 

костриці лучної (8 кг/га), райграсу багатоукісного (5 кг/га), конюши-

ни повзучої (10 кг/га) дали однаковий урожай – 51,9 цг/га в дослідах 

Передкарпатської сільськогосподарської дослідної станції. За дани-

ми Івано-Франківської сільськогосподарської дослідної станції, уро-

жайність травостою мало залежала від видового складу травосуміш-

ки, а більше – від рівня удобрення (двочленні – конюшина повзуча із 

пажитницею багаторічною, тричленні – плюс костриця червона та 

чотиричленні – зі згаданих трьох видів із тонконогом лучним). Коли 

до травосумішки вводили сильнорослі очеретянку звичайну і грясти-

цю збірну, кількість зібраних кормових одиниць підвищувалася на 

15,4 ц/га і становила 114 ц/га. У гірських умовах Карпат найвищі 

врожаї одержали, ввівши до складу пасовищної травосуміші, окрім 

конюшини повзучої, конюшину гібридну і лядвенець рогатий. Із зла-

кових трав до складу травосуміші входили костриця лучна, тимофі-

ївка лучна і грястиця збірна [83]. 

З метою вивчення шляхів мінімізації при обробітку ґрунту ста-

росіяного травостою у 1986–1987 роках ми провели лабораторно-по-

льовий дослід, а пізніше польовий із посівом травосумішки після 

традиційного обробітку (культурної оранки плугом НЛН-5-35, якій 

передувало дискування до і після, дискування до ―чорного стану‖ 
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дисковою бороною (БДТ-3), фрезування (КФГ-3,6), а також імітації 

оранки з оборотом пласта на 180
0
). У всіх варіантах до і після посіву 

провели коткування (3 КВГ-1,4). Попередні визначення щільності 

ґрунту на горизонтах 0–10, 10–20 і 20–30 см показали, що вона за-

кономірно знижувалась і відповідно становила 1,14, 1,06 і 0,98 г/см
3
. 

При обороті пласта на 180
0 

на поверхні луки ми мали оптимальну 

щільність без додаткових обробітків.  

У польовому досліді з вивчення способів корінного і поверх-

невого поліпшення виявлено також істотний вплив різних способів 

підготовки ґрунту на урожайність культурних пасовищ на фоні вне-

сення N60P60K60 (табл. 4). 

Таблиця 4 

Вплив різних способів корінного і поверхневого поліпшення 

старосіяних травостоїв культурних пасовищ, 

збір сухої речовини, ц/га (середнє за 1986–1989 рр.) 

Спосіб посіву 

Норма висіву насіння, 

кг/га 
Середнє за 

способом 

посіву 16 24 32 

Посів після дискування до  

―чорного стану‖ 
46,8 46,7 46,1 46,5 

Посів після культурної оранки 

до і після оранки 
55,0 54,5 54,2 54,6 

Посів після культурної оранки 

з розробкою дернини 

дискуванням і пласта 

фрезуванням 

51,9 56,1 57,6 55,2 

Посів після дворазового 

фрезування 
53,6 55,7 59,4 56,2 

Посів після імітації оранки з 

повним оборотом пласта (180
0
) 

з виключенням розробки 

дернини і пласта трав 

49,0 49,9 52,8 50,6 
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Посів після неглибокого 

фрезування (1,5–2 см) 
48,0 51,2 55,0 51,4 

Прямий підсів трав щілюватою 

сівалкою ―Лука 2,8‖ 
- - - 54,7 

Середнє за нормою висіву 50,8 52,3 54,0 - 

НІР05 

за способом посіву 
   4,4 

за нормою висіву    2,3 

Від посіву після традиційного обробітку (дискування + оранка + 

дискування) одержано за 4 роки 54,6 ц/га абсолютно сухої маси. Різ-

ниця за нормами висіву виявилася не істотною. Аналогічні резуль-

тати були і при посіві після традиційного обробітку (культурної 

оранки) з подальшою розробкою пласта фрезуванням.  

Найвищу урожайність (56,2 ц/га) одержано при дворазовому 

фрезуванні, що пояснюється значним відновлюванням старих коре-

невищних трав, в основному пирію кореневищного за умови сильного 

подрібнення фрезою. Дуже сильне відновлення трав спостерігалося 

в першому укосі першого року життя трав, коли збір сухого корму 

був удвічі вищим (20 ц/га проти 10–12 ц/га без дворазового фрезу-

вання). У цьому ж варіанті одержано й істотне зниження урожайнос-

ті при нормі висіву до 24 кг/га. 

Неглибоке фрезування (1,5–2 см), як спосіб поверхневого по-

ліпшення, значно послабив ріст старих трав і забезпечив порівняно 

добру густоту сходів сіяних трав. 

Враховуючи зменшення затрат на розробку дернини до і після 

оранки, у найвигіднішому становищі виявився посів після імітації 

оранки з оборотом пласта. У середньому за три роки одержано такий 

самий урожай, як і за традиційного обробітку дернини та ґрунту. На 

четвертий же рік досліджень урожайність виявилась найнижчою, що 

пояснюється густотою сходів основних ботанічних груп (табл. 5). 

Таблиця 5 
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Вплив різних способів корінного і поверхневого поліпшення 

на густоту сходів трав на 1 м
2
 

Спосіб посіву 

Віднов-

лення 

старих трав 

Норма висіву, кг/га* 

32 24 16 

Посів після дискування 

до ―чорного стану‖ 
180 

1575 

162 

1375 

175 

1050 

137 

Посів після культурної 

оранки із дискуванням 

до і після неї 

45 
2299 

235 

1387 

216 

1200 

187 

Посів після культурної 

оранки з розробкою 

дернини дискуванням і 

пласта фрезуванням 

48 
3224 

327 

1962 

285 

1437 

246 

Посів після дворазового 

фрезування 
516 

2375 

296 

1680 

281 

1550 

265 

Посів після оранки з 

обертанням пласта 
104 

1610 

152 

1350 

160 

815 

130 

Посів після неглибокого 

фрезування (1,5-2 см) 
220 

1575 

106 

1375 

98 

815 

86 

Примітка. *
 
У чисельнику – злакові, у знаменнику – бобові трави. 

Відновлення старої дернини спостерігалося у всіх варіантах, 

але найменше на посіві після оранки і ретельної розробки дернини та 

пласта. У найбільшій кількості відновився старий травостій при по-

сіві після дворазового фрезування. Виявлено велику кількість сходів 

на варіанті після культурної оранки та розробки дернини і пласта 

трав, а також після дворазового фрезування. Густих сходів досяг-

нуто при посіві з максимальною нормою висіву насіння (1575–

3224 шт./м
2
). За посіву з мінімальною нормою насіння (16 кг/га) 

кількість сходів пропорційно зменшувалась. 

Істотно зменшувалася кількість сходів при поверхневих обро-

бітках (137–175 при дискуванні до ―чорного стану‖ і ще менше – при 

неглибокому фрезуванні – 86–106). У такій же кількості зійшло 

насіння трав і при повному обороті пласта, хоча у цьому випадку 
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деяка частина насіння потрапляла в щілини між окремими пластами. 

Несприятливими виявились умови для сходів бобових після негли-

бокого фрезування, що пов’язано з недостатньою розробкою верх-

нього шару ґрунту. 

За ботанічним складом травостій сформувався в основному бо-

бово-різнотравно-злаковий (злаки 67,9–90,4%, бобові 1,8–19,7% і 

різнотрав’я 5,7–25,7%). На третій рік при щорічному внесенні по 60 кг/г 

азоту, фосфору і калію збільшилась кількість бобових (конюшини 

повзучої), найбільша частка яких у варіанті з дворазовим фрезу-

ванням дорівнювала 19,7% в урожаї третього циклу проти 1,8% у 

варіанті з дискуванням до ―чорного стану‖ і 10,2% при обороті плас-

та. За прямого підсіву насіння трав в дернину бобових компонентів 

майже не було у весняному урожаї 1987 року. 

Густота травостою у третій-четвертий рік досліджень менше 

змінювалася залежно від норм посіву і способів підготовки ґрун-

ту (табл. 6). 

Таблиця 6 

Густота травостою третього циклу залежно від різних способів 

поліпшення, пагони на 1 м
2
 (середнє за 1988–1989 рр.) 

Спосіб посіву 
Норма 

висіву* 
Злаки Бобові 

Різно-

трав’я 
Усього 

Посів після дискування 

до ―чорного стану‖ 

І 

ІІ 

ІІІ 

618 

702 

624 

12 

67 

39 

157 

156 

146 

787 

925 

809 

Посів після культурної 

оранки з розробкою 

пласта дискуванням 

І 

ІІ 

ІІІ 

865 

735 

849 

48 

72 

99 

104 

81 

91 

1017 

888 

1039 

Посів після культурної 

оранки з розробкою 

дернини дискуванням і 

пласта фрезуванням 

І 

ІІ 

ІІІ 

688 

847 

764 

119 

40 

181 

91 

54 

88 

898 

941 

1033 

Посів після дворазового 

фрезування 

І 

ІІ 

ІІІ 

770 

677 

639 

36 

176 

406 

83 

80 

64 

889 

933 

1109 
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Посів після повного 

обороту пласта 

І 

ІІ 

ІІІ 

754 

834 

770 

12 

8 

23 

13 

33 

52 

779 

875 

845 

Посів після неглибокого 

фрезування на 1,5–2 см 

І 

ІІ 

ІІІ 

869 

878 

681 

16 

55 

72 

70 

60 

58 

955 

993 

811 

Прямий підсів насіння 

щілинною сівалкою 
І 824 8 64 896 

Примітка. * 
 
І норма висіву – 16 кг/га, ІІ – 24 кг/га, ІІІ – 32 кг/га. 

Порівняно більше бобових компонентів було у варіантах з до-
корінним поліпшенням (культурна оранка і дворазове фрезування). 
У травостої третього циклу найменша кількість бобових – за посіву 
трав після дискування до ―чорного стану‖ і після повного обороту 
пласта. Густота травостою у варіантах із різними нормами висіву від-
різнялась незначно, але все ж вона була більшою при максимальній 
нормі за рахунок більшої кількості бобових. 

Варто зауважити, що у всіх варіантах досліду густота вияви-
лась достатньою для формування високих зборів корму. Найменше 
бобових прижилось у варіанті з прямим підсівом у дернину, що свід-
чить про недосконалість способу і машини для його здійснення і 
вимагає подальшого удосконалення. 

Значення деяких показників родючості ґрунту свідчать про те, 
що урожайність пасовища суттєво залежала від щільності ґрунту і 
пористості, що впливає на умови розкладу дернини, інтенсивності 
мікробіологічних процесів (табл. 7). 

Таблиця 7 

Вплив різних способів обробітку ґрунту 

на біологічну активність ґрунту 

Спосіб посіву Рік 

Виділення 

СО2 за 

24 години, 

кг/га 

Щільність 

ґрунту в 

природ-

ному 

стані, г/см 

Порис-

тість,

% 

Розклад 

лляної 

тканини, 

% 

Посів після диску- 1986 - - - 96,5 
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вання до ―чорного 

стану‖ 

1987 

1988 

297,3 

- 

1,34 

1,41 

45 

42 

- 

60,1 

Посів після 

культурної оранки з 

подальшою 

розробкою пласта 

дискуванням 

1986 

1987 

1988 

290,9 

317,8 

- 

1,18 

1,21 

1,23 

54 

50 

49 

97,9 

94,5 

84,2 

Посів після 

дворазового 

фрезування 

1986 

1987 

1988 

- 

- 

- 

- 

1,23 

1,23 

- 

49 

45 

72,5 

59,0 

59,0 

Посів після повного 

обороту пласта без 

його розробки 

1986 

1987 

1988 

242,7 

310,4 

- 

1,20 

1,09 

1,35 

52 

55 

44 

93,2 

92,3 

41,1 

Посів після 

неглибокого 

фрезування – 1,5–2 см 

1986 

1987 

1988 

- 

- 

- 

- 

- 

1,33 

- 

- 

44 

- 

74,6 

49,8 

Прямий підсів трав 

щілинною сівалкою 

1986 

1987 

1988 

- 

- 

- 

- 

1,14 

1,23 

- 

52 

48 

28,3 

59,3 

69,0 

Щільність твердої фази ґрунту або питома маса становила 2,44–
2,36 г/см

3 
і не змінювалась ні за варіантами, ні за роками, а щільність 

ґрунту в природному стані вагомо залежала від способу його обро-
бітку при перезалуженні. 

У перший рік після перезалуження деякі агрофізичні показ-
ники вивчали за варіантом із традиційним обробітком і посівом після 
повного обороту пласта. Умови для виділення СО2 виявились кращи-
ми при культурній оранці (317,8 кг/га СО2) і дещо гіршими при посіві 
після обороту пласта на 180

0
/310,4 кг/га, що свідчить про повільні-

ший розклад дернини. За підрахунками Б. Н. Макарова [84], добова 
потреба коренів у кисні становить від 114 до 500 кг/га, а коренева 
система може виділяти 150–1000 кг СО2, причому на багаторічних 
травах найбільше. За нестачі кисню чи підвищеного вмісту вугле-
кислого газу у ґрунтовому повітрі надходження поживних речовин у 
рослину може суттєво знижуватись. 

У варіанті без обробітку ґрунту (прямий підсів трав у дернину) 
умови для біологічного розкладу лляної тканини були найменш спри-
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ятливі. Проте на третій день проведення досліду і внаслідок повтор-
ного підсіву щілювання дернини покращило аерацію, а відповідно й 
умови поліпшилися. Об’ємна маса ґрунту свідчить, що при оранці та 
дворазовому фрезуванні значно розпушується ґрунт і при багатора-
зовому дискуванні до ―чорного стану‖ має найбільшу щільність. У ва-
ріанті з корінним поліпшенням на третій рік ґрунт повторно ущільнився. 

При обороті пласта і без додаткової розробки дернини і пласта 
у 1987 році виявлено більше кореневої маси, ніж в умовах традицій-
ного обробітку – 61,5 ц/га проти 40,6 ц/га, що свідчить про інтен-
сивний розклад кореневих залишків при оранці. 

Щільність (твердість) дернини змінюється також від способу ви-
користання травостою і пори року. У 1969–1971 роках ми визначили 
щільність дернини щільноміром Голуб’єва на дослідах із випасанням та 
імітацією випасання (ґрунт – лучний глейовий середньосуглинковий 
багатий гумусом (8–9%), а також залежно від удобрення (табл. 10). 

У процесі випасання худоби за пасовищний сезон ґрунт ущіль-
нився майже вдвічі порівняно з періодом до початку вегетації. У до-
сліді з імітацією випасу щільність ґрунту на початку вегетації вияви-
лась дуже низькою – 8–9 кг/см

3
.  

Таблиця 8 

Щільність (зв’язність) дернини сіяного злакового травостою 
залежно від способу використання й удобрення, 

кг/см
3
 (середнє за 1969–1971 рр.) 

Період 

досліджень 

Спосіб 

викори-
стання 

Удобрення 

без 

добрив 

РК- 

фон 

Ф + 

N180 

Ф + 

N240 

Ф + 

N360 

Початок 
вегетації 

Імітіція 
Випас 

8 
12 

9 
11 

9 
11 

9 
12 

9 
- 

Кінець 
пасовищно-
го сезону 

Імітація 
Випас 

14 
21 

14 
21 

14 
4 

14 
21 

15 
- 

До кінця вегетації ґрунт ущільнився, але не в такій мірі, як при 
випасанні худоби. Це сталося головно завдяки опадам, господарсь-
кій діяльності людини. Зниження щільності дернини протягом зими 
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зумовлено тим, що лучні ґрунти досить сильно саморозпушуються 
під впливом морозу і, як вважає Е. Клапп, будучи більш пухкими, 
ніж ґрунти ріллі, не потребують додаткового розпушення [15]. Про-
те, на нашу думку, таке саморозпушення більше характерне для луч-
них високогумусових ґрунтів і менше для дернових і сірих лісових. 

Результати досліджень щільності (твердості) дернини були пе-
редумовою для вивчення можливостей мінімізації операцій з обро-
бітку ґрунту при перезалуженні травостоїв. Високою пухкістю від-
значаються торф’яні ґрунти і через це щодо них застосовують навіть 
хімічний (нульовий) обробіток. 

Мінімізація операцій за перезалуження матиме перспективне 
значення і на мінеральних ґрунтах при оранці фронтальним плугом, 
як, наприклад, ―ПФН-2‖ з оборотом пласта на 180

0
 (розробник – Ін-

ститут інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Го-
рячкіна в Росії). Принципово новий за конструкцією плуг перебуває 
на етапі доробки і випробування. Він не утворює роз’ємних борозен 
і водночас з оборотом пласта дернини на 180

0
 частково її розпушує. 

Ми у своїх дослідженнях застосовували двоярусний плуг ПЯ-3-35, 
який також дає оборот пласта. У 1987–1990 роках за допомогою цьо-
го плуга проведено перезалуження 60 га старосіяних пасовищ у 
селянській спілці ―Прибужани‖ Кам’янка-Бузького району Львівсь-
кої області (табл. 9). 

Таблиця 9 

Виробнича перевірка технології перезалуження 

старосіяних пасовищ (1990) 

Спосіб посіву 
Урожайність 

зеленої маси, ц/га 

Збір 

кормових 

одиниць, ц/га 

Посів після культурної оранки 
із розробкою дернини дис-
куванням до і після оранки 

185 33,3 

Посів після оранки ярусним 
плугом із розробкою дернини 
пласта лише дисковою бороною 
– БДН-3 

199 35,8 
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Оранку проведено на глибину 20–22 см. У випадку з оранкою 
ярусним плугом досягнуто повної заробки дернини і на поверхню 
вивернуто шар із дрібногрудочкуватою структурою. Єдиною опе-
рацією передпосівної підготовки ґрунту було боронування дисковою 
бороною з нульовим кутом атаки. Посів здійснено після коткування 
гладким водоналивним котком. Завдяки цьому обійшлися без дво-
разового дискування дернини до оранки. 

З метою удосконалення технології посіву трав у 1987–1989 ро-
ках ми провели лабораторно-польовий дослід (табл. 10). 

При посіві на добре розробленому ґрунті (культурна оранка з 
розробкою дернини і пласта) внаслідок сильного його розпилення 
зійшла найменша кількість насіння. Після обороту пласта і без ба-
гаторазових обробітків, що зменшило розпилення й ущільнення 
ґрунту, сходів було більше на 33,1%. Посів врозкид по поверхні не-
розпиленого ґрунту з присипанням землею шаром 0,5–1 см забез-
печило найбільшу кількість сходів (на 73% більше). 

Таблиця 10 

Вплив способу заробки насіння лучних трав на густоту сходів 

та урожайність травостою (середнє за 1987–1988 рр.) 

Спосіб посіву 

Сходи, шт./м
2
 Збіль-

шення 

сходів до 

контро-

лю,% 

Збір 

сухої 

маси, 

ц/га 
злаки бобові 

різно-

трав’я 
усього 

Контроль-посів 

після традиційного 

обробітку сівал-

кою з анкерним 

сошником 

2028 556 48 2632 - 62,1 

Посів після обо-

роту пласта без 

розробки дернини 

і пласта сівалкою з 

анкерним сош-

ником 

2628 860 16 3504 33,1 64,7 
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Посів після обо-

роту пласта без 

розробки дернини 

і пласта сівалкою 

поверхнево з при-

сипанням землею 

на 0,5–1 см 

3320 1196 40 4556 73,1 65,2 

Отже, сильне розпилення й ущільнення ґрунту, заробка насін-

ня через сошники в ґрунт призводять до значного зрідження сходів. 

Тому ми застосовували спосіб посіву із присипанням землею, яку 

піднято безпосередньо перед сівалкою. 

Результати дослідження підтвердили переваги наявних техно-

логій корінного і поверхневого поліпшення вироджених травостоїв 

при суцільному посіві (дискування-оранка-дискування і дискування 

до ―чорного стану‖), але разом із тим досліджена можливість засто-

сування технології оранки з оборотом пласта на 180
0
, як найбільш ре-

сурсозбережувальної (плуг ПЯ-3-35). Перспективною, хоч і досі проб-

лемною, є заробка насіння присипанням шаром ґрунту необхідної 

глибини, що дає змогу зменшити норму висіву на 50% і більше. 

У 1990–1994 роках порівнювали технологію перезалуження ста-

росіяних травостоїв із застосуванням оранки двоярусним та звичай-

ним плугом із культурною полицею. 

Обробіток і посів проведено навесні 1990 року, а в 5-му варі-

анті посів провели після зяблевої оранки. Передпосівним обробітком – 

дискуванням, фрезуванням заробляли вапняк – 0,5 н. г. к. Перед посівом 

і щорічно весною вносили по 90 кг/га фосфору і 120 кг/га калію. Бобово-

злакову травосумішку в складі пажитниці багаторічної (12 кг/га), кост-

риці лучної (10 кг/га), тимофіївки лучної (6 кг/га), конюшини повзу-

чої (3 кг/га), конюшини лучної (3 кг/га) висівали навесні безпокрив-

но сівалкою СЗТ-2,8 (табл. 11). 

Таблиця 11 

Урожайність бобово-злакового травостою 

залежно від способів обробітку ґрунту 

Спосіб обробітку Рік* Сере-
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1990 1991 1992 1993 1994 днє 

Оранка двохярусним 

плугом + фрезування 

47,0 

9 

65,9 

10 

88,0 

48 

72,4 

46 

42,2 

10 

63,1 

25 

Дискування в 4 сліди + 

оранка двохярусним плу-

гом + фрезування 

46,6 

12 

64,0 

15 

86,6 

45 

67,4 

44 

39,6 

13 

60,8 

26 

Дискування в 4 сліди + 

оранка двохярусним плу-

гом + 4-разове дискування 

39,6 

15 

70,6 

22 

77,6 

43 

61,9 

28 

35,5 

14 

57,0 

24 

Дискування в 4 сліди + 

оранка звичайним плугом + 

4-разове дискування 

43,2 

16 

66,3 

26 

77,8 

42 

54,6 

34 

31,3 

4 

54,6 

24 

Оранка двоярусним плу-

гом + дискування в 1 слід 

43,9 

13 

61,2 

19 

71,6 

41 

46,3 

25 

30,5 

6 
50,7 

НІР05 8,1 7,4 12,5 4,4 5,0 7,5 

Примітка. * У чисельнику – ц/га сухої маси, у знаменнику – частка 

бобових, %. 

Застосування оранки двоярусним плугом дало змогу провести 

посів травосуміші без попереднього подрібнення дернини старосія-

ного травостою, а ретельний обробіток пласта фрезерним культива-

тором забезпечив задовільну передпосівну підготовку ґрунту під по-

сів. При цьому в чотирьох із п’яти років отримано найвищі урожаї 

корму. Найнижчий урожай одержали при зяблевій оранці, коли не 

розробляли дернини, а передпосівний обробіток складався лише з 

одного дискування. 

Технологія, рекомендована раніше (розробка дернини до і піс-

ля оранки чотириразовим дискуванням та оранка плугом із культурною 

полицею), не тільки є найбільш енергозатратною, але й призводить до 

значного розпилення ґрунту, а тому урожайність цього варіанта се-

ред весняних строків обробітку була найнижчою в усі роки. Хоча за 

участю бобового компонента в урожаї перших двох років ця техно-

логія мала деяку перевагу, все ж таки насіння лукопасовищних трав 

вимагає заробки у добре розроблений утрамбований ґрунт. Частка бо-

бових у наступних роках вища була при оранці двоярусним плугом. 
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Про більшу розпиленість ґрунту засвідчили підрахунки наявних 

дернинок розміром 2,5 см/м
2
, а також об’ємна маса ґрунту (табл. 12). 

Таблиця 12 

Вплив способів обробітку ґрунту на його об’ємну масу 

Спосіб обробітку 

Кількість 

дернинок 

розміром 

2–5 см/м
2
, 

од. 

Об’ємна маса дернини, 

г/см
3
 

1990 1991 1992 середнє 

Оранка двоярусним плугом + 

фрезування 
5,8 1,02 1,01 1,19 1,07 

Дискування в 4 сліди + оранка 

двоярусним плугом + фрезу-

вання 

4,2 1,02 1,03 1,19 1,08 

Дискування в 4 сліди + оранка 

двоярусним плугом + 4-разове 

дискування 

4,5 1,05 1,05 1,13 1,08 

Дискування в 4 сліди + оранка 

плугом з культурною полицею 

+ 4-разове дискування 

3,9 1,12 1,06 1,19 1,12 

Зяблева оранка двоярусним 

плугом + дискування в 1 слід 
2,3 1,11 1,03 1,18 1,11 

Уже на третій рік після оранки ґрунт ущільнився і майже не 

відрізнявся за варіантами обробітку. Варіанти з двоярусною оран-

кою навесні мали перевагу над традиційною за об’ємною масою в 

перші два роки. 

Про позитивний вплив двоярусної оранки при перезалуженні 

старосіяних травостоїв свідчать деякі показники зміни агрохімічних 

властивостей ґрунту (табл. 13). 

Таблиця 13 

Вплив способів обробітку ґрунту на зміну його агрохімічних 

властивостей (середнє за 1991–1992 рр.) 
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Спосіб обробітку 
Глиби-

на, см 

Гумус, 

% 

Азот, за 

Корн-

філдом 

Р2О2 К2О рН, 

КСl 

мг/100 г ґрунту 

Оранка двоярусним 

плугом + фрезування 

0–10 

10–20 

3,89 

4,34 

19,30 

17,78 

12,8 

7,9 

7,2 

3,6 

6,1 

5,8 

Дискування + оранка 

двоярусним плугом + 

фрезування 

0–10 

10–20 

3,60 

3,76 

18,97 

17,60 

11,8 

8,4 

6,1 

4,3 

6,3 

5,5 

Дискування + оранка 

двоярусна + диску-

вання 

0–10 

10–20 

3,80 

4,48 

17,90 

16,45 

11,7 

7,9 

5,8 

4,4 

6,5 

5,5 

Дискування + оранка 

культурна + диску-

вання 

0–10 

10–20 

3,43 

3,30 

18,35 

17,71 

9,7 

7,9 

5,7 

4,1 

6,0 

5,5 

Зяблева двоярусна 

оранка + одноразове 

дискування 

0–10 

10–20 

3,13 

3,20 

16,75 

16,35 

12,8 

10,0 

6,0 

4,7 

6,2 

5,6 

Вміст гумусу при двоярусній оранці помітно підвищився в го-

ризонті 10–20 см, що пояснюється кращою заробкою багаторічної 

дернини і її роллю у процесі гумусоутворення. Вміст рухомого 

азоту, за Корнфілдом, слабко залежав від способу обробітку. Вища 

його кількість у верхньому горизонті свідчить про сприятливіші 

умови його розкладу мікроорганізмами. Вища рН ґрунтового роз-

чину пояснюється тим, що під передпосівний обробіток внесено по 

3 т/га вапна у вигляді вапнякового борошна. 

Отож, застосування оранки двоярусним плугом має переваги 

перед культурною оранкою не лише як енергозбережувальний фак-

тор, але й як такий, що поліпшує родючість ґрунту. 

Цілим рядом наших попередніх досліджень доведено, що 

високі урожаї якісного бобово-злакового корму можна отримувати 

не застосовуючи азоту добрив. Але для цього потрібні сприятливі 

гідротермічні умови, фосфорні і калійні добрива, мікроелементи та 

оптимальна кислотність ґрунту, завдяки яким можна досягнути 

високого вмісту бобового компонента у травостої. 
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Таблиця 4.5 

Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від 

внесення кальцієвмісних матеріалів та частоти використання,  

середнє за 2004 – 2006 рр. 

Варіанти 

удобрення 

Збір з 1га, т Приріст до контролю, % 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

кормових 

одиниць 

перетравного 

протеїну 

двокра-

тне 

три-

кратне 

двокра-

тне 

три-

кратне 

двокра-

тне 

три-

кратне 

двокра-

тне 

три-

кратне 

Без добрив 

(контроль) 
4,69 5,50 0,43 0,56 - - - - 

Глауконіт 

(5 т/га) у ґрунт, 

Р60К90 щорічно 

5,38 6,22 0,59 0,70 15 13 37 25 

Р120К240 у ґрунт, 

Р60К90 щорічно 
5,75 6,80 0,61 0,86 22 24 42 54 

Глауконіт (5 т/га) 

поверхнево, 

Р60К90 щорічно 

6,44 7,64 0,71 0,97 37 39 65 73 

Р120К240 + 1,2 т/га 

вапняку + 

мікросол 

поверхнево, 

Р60К90 щорічно 

6,64 8,20 0,76 1,02 42 49 77 82 

 

Аналізуючи одержані дані за виходом з 1 га кормових одиниць 

і перетравного протеїну можна засвідчити, що продуктивність 

бобово-злакового травостою, за використання кальцієвмісних 

матеріалів, залежала не лише від добрив, а й від способу їх внесення 

та інтенсивності скошування. 



М. Т. Ярмолюк, У. О. Котяш, Н. Б. Демчишин 

 

 

 
108 

Із застосуванням агротехнічних та окремих біологічних 

факторів спостерігали зростання продуктивності травостою проти 

контрольного варіанта (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від 

окремих агротехнічних та біологічних факторів, середнє за 2004 

– 2006 рр. 

Варіанти удобрення 

Збір з 1 га, т Приріст до контролю, % 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного 

протеїну 

Бобово-злаковий травостій 

Без добрив 

(контроль) 
2,08 0,17 - - 

Р60К90 - фон 2,98 0,31 43 82 

N30Р60К90  3,31 0,37 59 118 

Фон + 

інокуляція 

насіння 

ризобофіто

м 

3,46 0,38 66 124 

Фон + 

інокуляція 

насіння 

ризобофіто

м + ФМБ 

3,71 0,43 78 153 

N30Р60К90 + 

інокуляція 

насіння 

3,77 0,37 81 118 
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КБД  

N30Р60К90 + 

вапнування 

3 т/га 

3,83 0,46 84 171 

N30Р60К90 + 

вапнування 

3т/га + КБД 

+ ПМРД 

4,0 0,46 92 171 

N30Р60К90 + 

інокуляція 

насіння 

КБД + 

вапнування

, 3 т/га + 

мікросол 

4,18 0,48 101 182 

Злаковий травостій 

Р60К90 2,07 0,17 - - 

N120(60+60)Р60К90 4,71 0,57 127 235 

 

Так, на фоновому варіанті відзначено зростання збору 

кормових одиниць на 43% та перетравного протеїну на 82% 

порівняно з контролем. На варіантах, де проводили штучне 

заселення ґрунту корисною мікрофлорою, прирости кормових 

одиниць і перетравного протеїну до контролю були майже 

однаковими і становили 59 та 118% відповідно з застосуванням 

лише азотфіксуючих бактерій та 66 і 124% – при об'єднаній 

інокуляції азотфіксуючими і фосформобілізуючими 

мікроорганізмами. 
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Погодні умови мають значний вплив на життєдіяльність 

мікрофлори, чим і пояснюється несуттєва різниця у приростах 

продуктивності між вказаними варіантами. Дещо більше зібрали 

кормових одиниць (81%) на варіанті, де обробляли посівний 

матеріал комплексним біологічним добривом (КБД), до якого 

входять описані вище мікроорганізми та біофунгіцид від кореневих 

гнилей. При цьому збір перетравного протеїну дещо знизився 

(118%). Це пояснюється підвищенням урожайності сінокосу 

внаслідок додаткового внесення нітроамофоски. 

Обробка насіння полімінеральним рідким добривом (ПМРД) 

та КБД, внесення нітроамофоски як стартового азоту та вапнування 

ґрунту зумовили зростання продуктивності сіножаті та підвищили 

збори кормових одиниць до 92%, тоді як при застосуванні 

фосфорно-калійних добрив та 3 т/га вапняку цей показник становив 

84%. Приріст перетравного протеїну на цих двох варіантах був 

однаковим – 171%. Найпродуктивнішим за збором кормових 

одиниць і перетравного протеїну був сінокіс, на якому засівали 

насіння, оброблене КБД, проводили вапнування ґрунту (3 т/га), 

вносили мікроелементи та нітроамофоску, – 101 та 182% відповідно. 

На злаковому травостої найурожайнішим був варіант із 

внесенням N120 на фоні Р60К90. Тут зібрали 4,71 т/га кормових 

одиниць та 0,57 т/га перетравного протеїну. 

Таким чином, для того, щоб одержувати високі врожаї 

якісного сіна і при цьому обмежити застосування мінеральних 
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добрив, потрібно в перший рік використання внести підвищені дози 

макро- та мікродобрив, провести вапнування ґрунту для зниження 

його гідролітичної кислотності і цим самим зберегти в травостої 

бобові трави, які є джерелом біологічного азоту, основою урожаю та 

якості корму. Збільшення кількості скошувань за сезон з 2 до 3 разів 

підвищує урожайність з 8,87 до 10,66 т/га. Це дає можливість 

збільшити збір кормових одиниць з 6,64 до 8,20 т/га. 

Комплексне застосування біологічних та агротехнічних 

факторів на бобово-злакових травостоях підвищує урожайність 

сінокосу з 2,52 т/га (контроль) до 5,25 т/га та зростання збору 

кормових одиниць з 2,08 до 4,18 т/га. 

 

4.3. Вплив бобових трав та погодних умов на рівень 

фіксації симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями 

 

Азот є не лише основним біогенним елементом, а й головним 

компонентом живої матерії, що відіграє одну з найважливіших 

ролей у житті рослин [12]. 

Одним із шляхів зниження дефіциту азоту в ґрунті, який виник 

внаслідок винесення цього елементу з ґрунту рослинами, 

недостатнім застосуванням азотних мінеральних добрив, процесів 

денітрифікації тощо, є пошук засобів інтенсифікації рівня 

біологічної азотфіксації. Це, в першу чергу, внесення фосфорно-

калійних добрив та бактеріальних препаратів, які створено на основі 
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мікроорганізмів, виділених із природних біоценозів, тому вони 

безпечні для людей, не забруднюють довкілля, відновлюють 

природну родючість ґрунтів і сприяють одержанню екологічно 

чистого врожаю [138]. 

Для вивчення впливу технологічних факторів на збереження 

продуктивного довголіття бобових трав у бобово-злакових 

травосумішках і визначення рівнів компенсації азоту мінеральних 

добрив біологічним протягом 2004 – 2006 рр. ми проводили 

дослідження з вивчення питання фіксації азоту природними расами 

бульбочкових бактерій ґрунту. 

Результати досліджень із вивчення кальцієвмісних матеріалів 

на бобово-злаковому травостої свідчать, що з двох режимів 

використання найбільш сприятливим для нагромадження 

біологічного азоту був 2004 р. (табл. 4.9).  

Як свідчать дані таблиці, найменшу кількість азоту 

зафіксовано травостоєм на варіанті з ґрунтовим внесенням 5 

т/га глауконіту (34,6 кг/га за двократного та 45,4 кг/га за 

трикратного скошування).  

Найвищим цей показник був на варіанті, де проводили 

вапнування ґрунту, вносили фосфорні, калійні та мікродобрива 

(220 кг/га симбіотичного азоту при двохукісному та 233 кг/га – 

при трьохукісному використанні).  

Поверхневе внесення 5 т/га глауконіту сприяло фіксації 

183 кг/га азоту, а от із застосуванням фосфорних та калійних 
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добрив в ґрунт зумовило зниження його нагромадження до 51,5 

кг/га. При трикратному скошуванні, навпаки, внесення 

фосфорно-калійних добрив виявилося більш ефективним, 

оскільки рівень використання азоту на цьому варіанті був 

вищим (170,7 кг/га) від показника, отриманого на варіанті з 

поверхневим внесенням глауконіту (124,6 кг/га). 

На нагромадження симбіотичного азоту одночасно впливає 

багато факторів, однак основними з них, на думку таких 

науковців, як В.В. Волкогон, Е.П. Старченков, М.Т. Ярмолюк 

[12, 179, 222], є погодні умови та вміст у травостої бобових 

компонентів.  

Таблиця 4.9 

Рівень компенсації азоту мінеральних добрив симбіотичним залежно 

від застосування кальцієвмісних матеріалів, кг/га 

Варіанти удобрення 

Роки 

2004 2005 2006 Середнє  

Двократне використання 

Без добрив (контроль) - - - - 

Глауконіт (5 т/га) у ґрунт, Р60К90 

щорічно 
34,6 41,7 39,4 38,5 

Р120К240 у ґрунт, Р60К90 щорічно 51,5 55,4 51,8 52,9 
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Глауконіт (5 т/га) поверхнево, 

Р60К90 щорічно 
183,0 75,7 72,6 110,4 

Р120К240 + 1,2 т/га вапняку + 

мікросол у поверхнево, Р60К90 

щорічно 

220,0 71,7 100,6 130,8 

Трикратне використання 

Без добрив (контроль) - - - - 

Глауконіт (5 т/га) у ґрунт, Р60К90 

щорічно 
45,4 34,3 26,2 35,3 

Р120К240 у ґрунт, Р60К90 щорічно 170,7 67,7 50 96,1 

Глауконіт (5 т/га) поверхнево, 

Р60К90 щорічно 
124,6 106 100,3 110,3 

Р120К240 + 1,2 т/га вапняку + 

мікросол поверхнево, Р60К90 

щорічно 

233,0 110 130 157,6 

 

Судячи з коефіцієнта детермінації, взаємозв’язок між 

нагромадженням симбіотичного азоту, погодними умовами та 

кількістю бобових у 2004 р. є високим як за двократного так і за 

трикратного використання (R
2 

y.xz=0,72), тобто ці дві змінні на 

72% впливали на нагромадження біологічного азоту. Відповідно 

рівняння множинної лінійної регресії за двократного 

скошування має вигляд:  

y = 7,1x + 0,1z - 192 

та за трикратного використання: 

y = 13,3x + 0,1z – 532, 

де 
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у - біологічний азот; 

х - бобові трави; 

z - погодні умови.  

Другий рік проведення досліджень (2005) виявився менш 

сприятливим для нагромадження та використання азоту 

травостоєм. Це пов’язане в більшій мірі з несприятливими 

погодними умовами, оскільки в липні – вересні випала мала 

кількість опадів (додаток А), внаслідок чого бобові трави 

знаходилися у пригніченому стані. 

При двократному скошуванні найкраще проявив себе 

поверхнево внесений глауконіт. Травостій на цьому варіанті 

використав найбільшу кількість атмосферного азоту (75,7 кг/га) 

для наростання вегетативної маси. Дещо меншим цей показник 

був при проведенні хімічної меліорації та застосуванні 

фосфорних, калійних і мікродобрив (71,7 кг/га). За трикратного 

використання, навпаки, травостій на варіанті з вапнуванням 

ґрунту, внесенням фосфорних, калійних та мікродобрив 

відзначився здатністю до підвищення рівня фіксації 

симбіотичного азоту (до 110 кг/га) проти варіанта з 

застосуванням глауконіту поверхнево (106 кг/га). 

Коефіцієнт множинної детермінації показує, що в 2005 р. 

погодні умови та бобові трави мали вищий вплив (R
2 

y.xz = 0,98) 

на нагромадження симбіотичного азоту, за дворазового 

скошування ніж за триразового (R
2
 y.xz = 0,60). Відповідно і 
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рівняння множинної регресії для двократного використання 

записуються так: 

у = 5,3х + 0,1z – 28 

та за трикратного: 

у = 4,9 + 4,5х + 0,1z. 

Третій рік досліджень (2006) був більш сприятливим для 

процесів симбіотичної фіксації азоту атмосфери азотфіксуючими 

мікроорганізмами. Як за двохукісного, так і за трьохукісного 

використання найкращим був варіант з проведенням хімічної 

меліорації та внесенням фосфорних, калійних і мікродобрив – 

відповідно 100,6 та 130 кг/га симбіотичного азоту. Дещо меншим 

рівнем фіксації відзначився травостій з поверхневим внесенням 

глауконіту (72,6 кг/га за двократного використання та 100,3 

кг/га за трьохукісного). Найнижчий рівень нагромадження азоту 

спостерігали на травостої з заробкою у ґрунт 5 т/га глауконіту – 

39,4 кг/га, а за трикратного ще менше – 26,2 кг/га.  

На третій рік досліджень як за двократного, так і 

трикратного використання сукупний вплив вмісту бобових у 

травостої та погодних умов на нагромадження симбіотичного 

азоту був високим (R
2 

y.xz = 0,96 і R
2 

y.xz = 0,98 відповідно). 

Множинна кореляційна залежність описується таким рівнянням 

для дворазового скошування: 

у = 3,0х + 0,1z – 101 

та для триразового: 
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у = 4,1х + 0,17z – 147. 

У середньому за три роки досліджень тенденція щодо 

факторів впливу на фіксацію симбіотичного азоту збереглася за 

двох режимів використання. При двохукісному множинна 

кореляційна залежність між нагромадженням симбіотичного 

азоту, погодними умовами та вмістом бобових трав є досить 

високою. Судячи із коефіцієнта множинної детермінації (R
2

y.xz = 

0,71), 29% варіації симбіотичного азоту не залежить від впливу 

двох даних змінних. Рівняння регресії матиме вигляд:  

у = 7,7х + 0,1z – 212. 

При трикратному використанні коефіцієнт множинної 

детермінації є дещо вищим (R
2
y.xz = 0,96), що свідчить про 

значний вплив погодних умов та бобових трав на рівень фіксації 

біологічного азоту, оскільки, лише 4% варіації досліджуваного 

показника залежить від інших змінних. Відповідно рівняння 

множинної регресії набуває вигляду: 

у = 9,7х + 0,1z – 274. 

У досліді, де вивчали продуктивність бобово-злакового 

травостою залежно від застосування окремих агротехнічних і 

біологічних факторів, з проведенням інокуляції насіннєвого 

матеріалу біопрепаратами відзначено високий рівень фіксації 

симбіотичного азоту вже у рік (2004) закладання досліду (табл. 

4.10).  

Таблиця 4.10 
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Компенсація мінерального азоту симбіотичним сіяним бобово-

злаковим травостоєм залежно від рівнів інтенсифікації технологій, 

кг/га 

Варіанти удобрення  

Роки 

2004 2005 2006 Середнє  

Бобово-злаковий травостій 

Без добрив 

(контроль) 
- - - - 

Р60К90 - фон 72,3 39,1 46,8 52,7 

N30Р60К90  90,8 67,7 52,0 70,1 

Фон + інокуляція 

насіння 

ризобофітом 

89,2 47,7 83,5 73,5 

Фон + інокуляція 

насіння 

ризобофітом + 

ФМБ 

86,9 54,0 112,6 84,5 

N30Р60К90 + 

інокуляція 

насіння КБД  

77,7 61,1 84,1 74,3 

N30Р60К90 + 

вапнування, 3 

т/га 

94,6 71,1 107,6 91,1 

N30Р60К90 + 

вапнування 3т/га 

+ КБД + ПМРД 

103,8 78,3 109,1 97,1 

N30Р60К90 + 

інокуляція 

насіння КБД + 

вапнування, 3 

т/га + мікросол 

94,6 86,9 115,3 98,9 
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Злаковий травостій 

Р60К90 - - - - 

N120(60+60)Р60К90 - - - - 

 

Спільна інокуляція азотфіксуючими та фосформобілізуючими 

бактеріями позитивно вплинула на фіксацію азоту атмосфери та 

використання його травостоєм (86,9 кг/га). На варіанті з інокуляцією 

насіння ризобофітом травостій використав 89,2 кг/га біологічного 

азоту. Комплексне застосування макро- і мікродобрив, препаратів 

біологічної дії та незначної кількості стартового азоту забезпечувало 

дещо вищу фіксацію біологічного азоту (103,8 – 94,6 кг/га). 

Коефіцієнт множинної детермінації показує, що на 

нагромадження симбіотичного азоту сумарний вплив бобових трав 

та погодних умов становив R
2

y.xz = 0,94 і тільки 6% варіації залежало 

від інших факторів. Відповідно і рівняння регресії набуває вигляду: 

у = 1,2х + 250z – 435. 

Несприятливі погодні умови 2005 р. призвели до зниження на 

варіантах з інокуляцією насіннєвого матеріалу рівнів фіксації азоту 

повітря. За інокуляції насіння бобових трав азотфіксуючими 

бактеріями і за спільного їх застосування з фосформобілізуючими 

рівень використання азоту травостоєм був невисоким і становив 

відповідно 47,7 та 54,0 кг/га. Застосування біологічних препаратів 

(варіанти 7, 8, 9) з додатковим внесенням мінеральних добрив і 
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вапнякового борошна цього року більш позитивно вплинуло на 

рівень компенсації азоту (71,1; 78,3 та 86,9 кг/га).  

У 2005 р. дещо зріс вплив інших факторів порівняно з першим 

роком, оскільки коефіцієнт детермінації (R
2

y.xz = 0,67) показав, що 

досліджувані змінні мали 67% загального впливу. Рівняння 

множинної регресії виглядає так: 

у = 1,7х + 737z – 1162. 

Як зазначено вище, метеорологічні умови 2006 р. були більш 

сприятливими для наростання вегетативної маси трав та 

використання біологічного азоту. На варіанті з застосуванням 

інокуляції азотфіксуючими бактеріями рівень фіксації збільшився до 

83,5 кг/га з подальшим зростанням до 112,6 кг/га при спільному 

застосуванні азотфіксуючих та фосформобілізуючих 

мікроорганізмів. Слід також відзначити варіанти 7, 8, 9, де 

використовували біологічні (КБД) і мінеральні (ПМРД, мікросол) 

препарати та додатково вносили мінеральні добрива і вапняк. 

Травостої цих варіантів використали на формування врожаю від 

115,3 до 107,6 кг/га симбіотичного азоту.  

У третьому році досліджень відсоток впливу інших факторів 

становив 29%, а на досліджувані фактори припадало R
2

y.xz = 0,71. 

Рівняння множинної регресії можна записати: 

у = 2,9х + 2462z – 4759. 

У середньому за три роки досліджень на варіантах з 

використанням біологічних і мінеральних препаратів та добрив 
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показник застосування симбіотичного азоту був найвищим (від 98,9 

до 91,1 кг/га). 

Інокуляція насіння тільки азотфіксуючими бактеріями дала 

можливість використати 73,5 кг/га біологічного азоту. Спільне 

застосування азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій 

підвищило рівень компенсації до 84,5 кг/га.  

За роки досліджень погодні умови та бобові трави, згідно 

коефіцієнта множинної детермінації, впливали на нагромадження 

біологічного азоту у середньому на R
2

y.xz = 0,85, а 15% – це вплив 

інших змінних. Рівняння регресії можна записати так: 

у = 2621 + 3,3х + 1425. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ 

ТРАВОСТОЇВ ПІД ВПЛИВОМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ 

Ботанічний та видовий склад різновікових лучних травостоїв 

Урожайність, якість корму, довголіття травостою та інші влас-
тивості сіяних лучних угідь залежать в основному від ботанічного та 
видового складу. 

Як вважає луківник Р. І. Тоомре, потенційна продуктивність, 
тобто здатність травостою повніше використовувати поживні речо-
вини ґрунту, добрив і весь комплекс сприятливих умов росту та 
розвитку лучних трав, залежить від сформованої рослинності [85]. 

Серед багатьох чинників, які впливають на ботанічний і видо-
вий склад та структурно-функціональну організацію рослинного по-
криву важливе місце посідає забезпеченість рослин основними по-
живними елементами [86, 87].  

Проте, як свідчать численні досліди, під дією внесення незба-
лансованих елементів добрив хоч і одержують збільшення врожаю, 
але при цьому збіднювався ботанічний склад рослинних угруповань, 
травостої не наповнювалися новими видами трав [88]. Причиною 
цього є конкуренція окремих видів рослин за елементи мінерального 
живлення та пригнічення більш витривалими травами інших. 

Відповідно до біологічних особливостей трав потреба в по-
живних речовинах у кожного виду різна, що залежить від будови 
кореневої системи. Злакові трави, із мичкуватою кореневою систе-
мою, вимогливіші до вологи і незалежно від режиму використання 
(скошування чи випасання) з часом утворюють щільну дернину, 
завдяки якій при поверхневому внесенні повних мінеральних добрив 
повніше забезпечуються елементами мінерального живлення. У цих 
умовах пришвидшується ріст злаків, які затінюють інші трави. І, 
крім цього, створюються умови калійного та фосфорного голодування 
для бобових і відбувається їх витіснення з травостоїв [89, 90]. 

Забезпеченість трав кожним із цих елементів (азотом, фосфо-
ром і калієм) має фітоценотичне значення, що зумовлюється зміною 
і продуктивністю кількісного співвідношення компонентів лучних 
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фітоценозів. При цьому мусить бути врахований і екологічний ас-
пект надходження значних кількостей азоту, фосфору і калію в 
біологічний і геологічний кругообіг [10, 91]. Із недостачею калію 
випадають цінні види і залишаються такі, що здатні засвоювати його 
з важкодоступних форм (костриця східна) [92]. Недостатнє забезпе-
чення фосфором призводить до збільшення росту кореневої маси і 
зменшення надземної частини трав, до різних форм реутилізації фос-
фору й склерофітизації надземних органів [93]. 

Бобові трави завдяки наявності на кореневій системі бульбо-
чок з азотфіксуючими бактеріями потребують внесення передусім 
фосфорно-калійних добрив. Азотом вони забезпечують і себе, і зла-
кові компоненти. Тому, якщо у травостої лучних угідь бобові за-
ймають 40–50%, а в західному регіоні не менше ніж 25–30%, то для 
одержання 40–50 ц/га кормових одиниць достатньо вносити лише 
фосфор і калій добрив [94–96]. 

Азотні добрива для бобово-злакових травостоїв малоефектив-
ні. Це зумовлено різною здатністю злакових і бобових трав до мобі-
лізації та використання поживних речовин із ґрунту і добрив. Азот 
бобові і злаки використовують у змішаних травостоях майже одна-
ковими темпами, а калій і фосфор поглинає швидше злакова група 
трав. Це пояснюється тим, що злакові трави мають більш розвинену 
і розгалужену кореневу систему, яка за темпами росту у 25 разів, 
особливо в початковий період вегетації, випереджує кореневу систе-
му бобових [97]. Така перевага злаків у використанні фосфору і ка-
лію є однією із причин випадання бобових із змішаних травостоїв, 
особливо коли ґрунт бідний на макроелементи [93]. 

Крім фосфорно-калійних добрив, бобово-злаковому травостою 
потрібні також добре забезпечення окремими мікроелементами, 
слабкокислою реакцією ґрунтового розчину, достатньо світла, тепла 
і вологи [98–100]. 

Без повернення поживних речовин у ґрунт неможливо підтри-
мувати родючість лук, їх довголіття на потрібному рівні. Проте 
внесення мінеральних азотних добрив не завжди економічно вигідно 
з огляду на високу енергоємність виробництва мінеральних азотних 
добрив (86,8 МДж на 1 кг азоту), що перевищує енергоємність ка-
лійних і фосфорних добрив у 7–10 разів [101]. 
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Вважається, що пасовищний травостій найбільше відповідає 
потребам худоби, коли в ньому є не лише злакові й бобові трави, а 
також їстівне різнотрав’я (кульбаба лікарська, деревій, подорожник 
тощо), яке в кількості до 15% не погіршує якості корму. Проте іноді 
несприятливі умови, такі, як вимерзання, надмірні опади, часте від-
чуження, можуть змінювати видове співвідношення рослинного по-
криву в несприятливий бік [49, 102]. 

У багатьох рослинних угрупованнях представники різних ви-
дів одного й того ж роду впливають на ріст і розвиток один одного. 
Трави безперервно, хоч і нерівномірно відмирають, але завдяки від-
ростанню нових пагонів кормове угіддя весь час поновлюється. За 
даними Т. А. Работнова [103], протягом року відмирає 1–2%, нерід-
ко 5–10% рослин. Рослини, які випали, замінюються за рахунок про-
рослого насіння, пагонів або ювенальних рослин. Якщо випадання 
видів не перевищує відтворення, травостій може розвиватися трива-
лий час. 

Спостереження за ботанічним складом травостоїв протягом 15 ро-
ків підтверджують позитивний вплив мінеральних добрив на стійкість 
видової структури довговікових травостоїв і здатність упродовж ба-
гатьох років підтримувати їх кормову цінність (табл. 14). 

Таблиця 14 

Вплив тривалого застосування інтенсивного удобрення 
на зміну ботанічного складу сіяних лучних травостоїв, 

% до загальної ваги зеленої маси (1990–1995) 

Удобрення 

Режим 

викорис-
тання*

 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

Без добрив 1 58 9 33 59 14 27 

Р90К120 – фон 1 58 24 18 48 35 18 

Фон + 
N240 (60+60+60+60) 

1 97 - 3 93 - 7 
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Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

1 95 - 5 92 - 8 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

2 95 - 5 94 - 6 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

3 97 - 3 95 - 5 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

4 96 - 4 93 - 7 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

5 97 - 3 91 - 9 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 
24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 
18 днів; 3 – 1- укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24,24 дні; 4 
– 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 1-й 
укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Частка злакових у формуванні травостоїв 1990–1995 роках най-
вища у випадках із повним мінеральним удобренням і становить 92–

97% від загальної зеленої маси залежно від періоду відчуження. 
Фосфорно-калійні добрива підтримують досить високий рівень засе-
лення травостою представниками родини бобових (до 35%), знижу-

ючи кількість менш кормового цінного різнотравя. У контрольному 
варіанті, де відбувається постійне збіднення ґрунту поживними ре-

човинами за рахунок виносу їх із врожаєм, відсоток різнотравя 
порівняно з удобреними травостоями набагато вищий. 

На фоні середніх доз мінеральних добрив (табл. 15) у період 
1996–2000 років співвідношення основних ботанічних груп у траво-
стої дещо змінилося, але поваріантні тенденції збереглися. 

Таблиця 15 

Вплив тривалого застосування інтенсивного удобрення 
на зміну ботанічного складу сіяних лучних травостоїв, 

% до загальної ваги зеленої маси (1996–2000) 

Удобрення 
Режим 

викорис-
1-й укіс 3-й укіс 



М. Т. Ярмолюк, У. О. Котяш, Н. Б. Демчишин 

 

 

 
126 

тання*
 

зла-

ки 

бобо

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

зла-

ки 

бобо

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

Без добрив 1 71 8 21 67 5 28 

Р60К90 – фон 1 70 14 16 58 19 23 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 95 - 5 93 - 7 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 93 3 4 89 1 10 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 88 3 9 91 - 9 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 97 - 3 93 - 7 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 94 - 6 84 - 16 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 87 - 13 88 - 12 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 

дні; 4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 

– 1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

У всіх варіантах досліду відзначено зростання кількості злако-

вих. Зменшилася також частка бобових в порівнянні з попереднім пе-

ріодом. Очевидно, це пов’язано з несприятливими погодними умовами 

1999 і 2000 років, коли недостатність зволоження протягом літніх мі-

сяців посилювалася високою температурою повітря. Нестача ґрунтової 

вологи знижує конкурентоспроможність бобових у бобово-злакових 

травостоях, і в них зберігається більше посуховитривалих злаків. 

За менш інтенсивного удобрення довготривалого травостою 

ботанічний склад травостою залишався різнотравно-злаковим, особ-

ливо із внесенням повних мінеральних добрив. У контрольних варі-

антах він сформувався як бобово-різнотравно-злаковий (табл. 16). 
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На старосіяному травостої із внесенням повного мінерального 

удобрення бобові компоненти в урожаї мали незначну частку. На фос-

форно-калійному фоні кількість бобових становила 14–15%. Більше 

різнотрав’я було у 5-му варіанті – 15–19%, що також пояснюється не-

гативним впливом частішого відчуження травостою. У варіанті із вне-

сенням повних мінеральних добрив бобових і компонентів в урожаї не було. 

Таблиця 16 

Вплив тривалого застосування інтенсивного удобрення 
на зміну ботанічного складу старосіяного травостою, 

% до загальної ваги зеленої маси (2001–2004) 

Удобрення 

Режим 

викорис-
тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-
в’я 

Без добрив 1 69 14 17 77 5 18 

Р60К90 – фон 1 70 14 16 72 15 13 

Фон + 

N140 

(35+35+35+35) 

2 92 - 8 91 - 9 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 90 - 10 93 - 7 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 81 - 19 85 - 15 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 87 - 13 87 - 13 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 87 - 13 89 - 11 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 82 1 17 83 - 17 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1 укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 1 укіс 
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– кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок виходу в 

трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування злаків, отави 

– через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 36 днів. 

Без ранньовесняного підживлення знизилася частка злаків за 
першим укосом, і дещо вищою вона була у третьому. Найвищий 
відсоток злаків був у варіанті, де травостій використовували перший 
раз у фазі кущіння з наростаючим азотним удобренням з весни до 
осені, а наступні – через 24, 30, 36 днів. Найбільше різнотрав’я від-
значено на контролях, а також тоді, коли використовували травостій 
у ранній фазі вегетації (кущіння злаків) та в наступній – через 18 
днів (варіант 5). 

На новому травостої, створеному шляхом прискореного залу-
ження бобово-злаковою травосумішкою, частка бобових в урожаї 
проти контролю (без добрив) зростала на фоновому варіанті і в пер-
шому, і в третьому укосах (табл. 17). Значну частину бобових в уро-
жаї (в середньому 4–13%) виявлено і на варіантах із внесенням 
повного мінерального удобрення, особливо у 2002 році, коли частка 
бобових становила від 8 до 32%. Проте вже 2003-го значна частина 
бобових випала через промерзання ґрунту. Найбільше бобових трав 
виявлено на контрольному варіанті (без добрив) і за умови фосфор-
но-калійного удобрення. Після вимерзання бобових в урожаї 2003 ро-
ку зросла частка різнотрав’я. 

Таблиця 17 

Вплив тривалого застосування інтенсивного удобрення на зміну 

ботанічного складу новоствореного травостою, % до загальної 

ваги зеленої маси (2002–2004) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-

в’я 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-

в’я 

Без добрив 1 85 5 10 68 15 17 

Р60К90 – фон 1 73 14 13 61 28 11 
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Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

2 74 5 21 75 7 18 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

2 76 4 20 78 11 22 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

3 59 4 37 61 13 26 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 74 7 19 64 11 25 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 78 5 17 65 11 24 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 73 5 22 66 12 22 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

У середньому за роки досліджень у всіх варіантах, особливо у 

контрольному (без добрив), основну частку в урожаї займали злаки. 

На фосфорно-калійному фоні відсоток бобових у травостої становив 

14% у першому укосі і 28 – у третьому, а різнотрав’я було дещо менше. 

Із внесенням повного мінерального удобрення бобових у пер-

шому укосі була невелика кількість (4–7%) і найбільше – у третьому 

укосі (7–13%). Проте такий відсоток бобових не міг суттєво вплину-

ти на продуктивність травостою. У 2002 році на варіантах із повним 

мінеральним удобренням бобових в урожаї було значно більше, а 

2003-го їх спостерігали лише на контролях.  

Найбільше різнотрав’я виявлено у 5-му варіанті (26–37%), ко-

ли травостої відчужували через менші періоди відростання (18 днів). 

Поширення різнотрав’я в цьому випадку пояснюється частковим ви-

паданням із травостою сіяних злакових і бобових компонентів через 

затінення покривною культурою, а також вимерзанням взимку 2002-го, 

і особливо 2003 року. Із різнотрав’я поширювалися любочки осінні, 

кульбаба лікарська, подорожник ланцетовидний, деревій, які швидко 
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грубіли і погіршували якість корму, а також нечуйвітер волохатий, 

який виявлено майже у всіх варіантах. 

Важливим питанням зміни лучних фітоценозів при внесенні 

добрив є з’ясування механізму змін видового складу, кількісних і 

якісних його характеристик. Як відомо, склад фітоценозів не є по-

стійним: по-перше, він змінюється в межах окремого року вегетації 

і, по-друге, – за роками. Але при цьому мінливість не змінює фіто-

ценозу загалом, цей процес вписується в рамки флуктуаційних змін, 

тобто сезонних і річних.  

Крім злакових багаторічних трав, що є основними компонен-

тами складних фітоценозів на сіяних культурних травостоях, важли-

вими складниками є бобові і різнотрав’я. Поява і розвиток бобових 

дуже тісно пов’язані з гідротермічними умовами. За достатньої зво-

ложеності ґрунту і сприятливій сумі денних та нічних температур 

створюються оптимальні умови для проростання і росту рослин ро-

дини бобових. Як правило, такі умови з’являються періодично, і 

бобові культури поширюються на травостої спалахоподібно. 

У складі травостою завжди є різнотрав’я, яке здатне поліпшу-

вати якість корму за рахунок підвищення поїдання трав’яної маси, 

якщо його кількість становить 5–10%. 

Видовий склад травостою залежить від багатьох природних й 

антропогенних факторів. Особливу увагу під час вивчення видового 

складу травостою приділяють його віковій ознаці. Часові видові змі-

ни сіяного травостою пов’язані з появою дикоростучих видів у пер-

ші роки життя травостою і збільшення їх частки через витіснення 

видів сіяних трав. 

За час досліджень ми проводили аналіз динаміки трансформа-

ції видового складу досліджуваних травостоїв (видовий склад траво-

стою 1995 року подано в табл. 18). 

Великою різноманітністю видів вирізняються травостої конт-

рольного варіанта, де відбувається природний процес поширення 

видів, і варіанта з внесенням фосфорно-калійних добрив. На контро-

лі 38% від загальної зеленої маси забезпечують бобові і різнотрав’я, 

де бобовим належить 12%, а різнотрав’ю – 23%, решту 62% станов-

лять злаки. 
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У варіанті з внесенням фосфорно-калійних добрив частка не-
злакових рослин становить 39%, з них 24% бобові, решта – різно-
трав’я. При обмежених запасах азоту в ґрунті, але надходженні до-
статньої кількості калію і фосфору між бобовими та злаковими вста-
новлюється рівновага і вони можуть тривалий час брати участь у 
формуванні врожаю. Незважаючи на те, що бобові здатні забезпе-
чувати себе азотом унаслідок симбіозу з бульбочковими бактеріями, 
вони, як правило, у польових умовах менш конкурентоспроможні, 
ніж злаки, у боротьбі за доступний калій і фосфор, воду і світло. Це 
пояснюється меншою кількістю бобових і довжиною їх кореневих 
волосків порівняно зі злаками. Можливо, є відмінність і в катіо-
нообмінності коренів бобових та злаків (перевагу віддають останнім). 

Таблиця 18 

Видовий склад 20-річного травостою (1995) залежно від 

інтенсивності удобрення і використання, % до загальної ваги 

Вид трави 

Удобрення 

без доб-

рив* 

Р90К120

– фон* 

фон + N240 

(60+60+60+60) * 

фон + N240 

(0+30+90+120) * 

фон + N240 

(0+30+90+120) ** 

Костриця лучна 6 10 15 15 14 

Костриця східна 3 3 2 2 2 

Тимофіївка 
лучна 

5 7 13 10 12 

Пажитниця ба-
гаторічна 

4 7 16 16 14 

Грястиця збірна 5 6 7 7 8 

Мітлиця веле-
тенська 

11 8 17 17 16 

Костриця чер-
вона 

12 11 13 12 10 

Тонконіг луч-
ний 

5 4 9 10 12 

Медова трава 1 2 2 3 2 
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шерстиста 

Зинглинія ле-
жача 

6 1 - - - 

Житняк гребін-
частий 

1 1 1 2 1 

Пирій корене-
вищний 

3 1 1 1 2 

Разом злакові 62 61 96 95 93 

Конюшина 
повзуча 

2 10 - - - 

Конюшина чер-

вона 
2 3 - - - 

Лядвенець ро-

гатий 
2 1 - - - 

Горошок ми-

шачий 
2 1 - - - 

Люцерна хме-

леподібна 
4 10 - - - 

Конюшина се-

редня 
- - - - - 

Разом бобові 12 14 - - - 

Ожика рівнинна 2 1 1 - 1 

Осоки 1 1 - - - 

Різнотрав’я 23 13 3 5 6 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 36 

днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні. 

Рослини з родини бобових не так ефективно використовують 

воду на формування врожаю, як злаки, і, на відміну від останніх, не 

мають здатності досконало регулювати транспірацію [104]. Крім то-

го, бобові трави менш тіньовитривалі. На основі низки досліджень 

було виявлено, що рослини, які сильніші за конкурентоздатністю, 

дають більший врожай, посилено поглинаючи елементи живлення, і 
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сприяють появі численних грибів і бактерій в ризосфері й ризоплані. 

При цьому також зростає кількість кореневих виділень [105].  

Урожай варіантів, удобрюваних азотом, формувався в абсо-

лютній більшості за рахунок злакових (93–96%). На початку споте-

режень на цих варіантах бобових не було зовсім. За високого рівня 

запасів азоту в ґрунті формуються найсприятливіші умови для росту 

і поширення злаків, вони майже повністю займають травостій. Саме 

завдяки кращому засвоєнню поживних речовин, порівняно з різно-

трав’ям, добрій пластичності щодо гідротермічних умов та режимам 

використання частка злаків стає найбільшою. 

Поряд із видами верхнього ярусу травостою, які висівали (кост-

рицею лучною, тимофіївкою лучною), самосівом з’явилися представ-

ники родини злакових, які займають нижній (тонконіг лучний, міт-

лиця велетенська, костриця червона) і середній яруси (житняк гре-

бінчастий). 

За період 1996–2000 років видовий склад досліджуваних діля-

нок трансформувався залежно від системи удобрення, використання 

та під впливом погодних умов. Частку різних видів у врожаї 2000 ро-

ку подано в таблиці 19. У контрольному варіанті зменшилася кіль-

кість тимофіївки лучної до 2%, грястиці збірної – до 2%, костриці 

східної – до 2%. Проте зросла частка мітлиці велетенської (14%), 

костриці червоної (15%), тонконогу лучного (9%), пирію корене-

вищного (5%). Більшого поширення (8%) набуває такий маловимог-

ливий до поживних речовин вид, як зинглинія лежача. Частка тонко-

ногових у цьому варіанті в загальному становила 70%. У цей період 

відмічено випадання бобових трав, як на контрольному варіанті, так 

і з внесенням фосфорно-калійних добрив, що пояснюється сухими 

погодними умовами, порівняно з 1990–1995 роками. Так, на траво-

стої з внесенням фосфорно-калійних добрив у 2000 році люцерни 

хмелевидної залишилося 3%, конюшини повзучої – 2%, конюшини 

червоної – 1%. Зміни видового складу відбувалися й за умови удоб-

рення травостою повними мінеральними добривами.  

Таблиця 19 
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Видовий склад 25-річного травостою (2000) залежно від 

інтенсивності удобрення і використання, % до загальної ваги 

Вид трави 

Удобрення 

без доб-

рив* 

Р60К90 

– фон* 

фон + N180 

(45+45+45+45) * 

фон + N180 

(0+30+60+90) * 

фон + N180 

(0+30+60+90) ** 

Костриця лучна 6 8 13 14 10 

Костриця східна 2 2 1 2 1 

Тимофіївка луч-

на 
2 6 12 6 10 

Пажитниця ба-

гаторічна 
3 6 13 12 13 

Грястиця збірна 2 4 5 4 5 

Мітлиця веле-

тенська 
14 13 18 21 17 

Костриця чер-

вона 
15 13 11 14 11 

Тонконіг лучний 9 7 11 11 13 

Медова трава 

шерстиста 
1 - - 2 2 

Зинглинія ле-

жача 
8 3 - - - 

Житняк гребін-

частий 
1 1 4 5 4 

Пирій корене-

вищний 
5 5 1 2 1 

Разом злакові 70 68 93 93 92 

Конюшина пов-

зуча 
3 2 - - - 

Конюшина чер-

вона 
1 1 - 1 - 
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Лядвенець ро-

гатий 
1 2 - - - 

Горошок миша-

чий 
2 1 - - - 

Люцерна хмеле-

подібна 
2 3 - - - 

Конюшина се-

редня 
- 1 - - - 

Разом бобові 9 10 - - - 

Ожика рівнинна 2 1 2 - 1 

Осоки 1 1 - - - 

Різнотрав’я 18 19 5 6 7 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 36 

днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні. 

За наростаючого розподілу азоту й використання травостою у 
фазі кущіння злаків кількість костриці лучної зменшилася до 14%, 
тимофіївки лучної – до 6%, грястиці збірної – до 4%, а у фазі 
початку трубкування –до 14, 10, 5% відповідно. За рівномірного роз-
поділу азоту відсоток костриці лучної становить 13%, тимофіївки 
лучної – 12%, грястиці збірної – 5%. 

За період 2001–2005 років відбувалися подальші зміни видо-
вого складу травостоїв на всіх дослідних ділянках.  

Видовий склад 30-річного травостою подано в таблиці 20. 

Таблиця 20 

Видовий склад 30-річного травостою (2005) залежно від 

інтенсивності удобрення і використання, % до загальної ваги 

Вид трави 

Удобрення 

без доб-

рив* 

Р60К90 

– фон* 

фон + N140 

(35+35+35+35) * 

фон + N140 

(0+30+40+70) * 

фон + N140 

(0+30+40+70) ** 

Костриця лучна 4 3 10 8 9 

Костриця східна 2 2 1 2 3 
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Тимофіївка лучна 2 1 11 10 10 

Пажитниця ба-
гаторічна 

2 3 10 7 7 

Грястиця збірна 2 3 6 7 7 

Мітлиця веле-
тенська 

16 17 21 22 20 

Костриця червона 14 14 15 16 15 

Тонконіг лучний 11 10 12 12 13 

Медова трава 
шерстиста 

1 1 1 1 3 

Зинглинія лежача 10 5 - - - 

Житняк гребін-
частий 

1 2 2 2 2 

Пирій корене-
вищний 

3 5 4 5 4 

Разом злакові 68 66 93 92 93 

Конюшина пов-

зуча 
3 2 - - - 

Конюшина чер-

вона 
1 2 - 1 - 

Лядвенець рога-

тий 
2 1 - - - 

Горошок ми-

шачий 
1 2 - - - 

Люцерна хмеле-

подібна 
4 11 - - - 

Конюшина се-

редня 
1 2 - - - 

Разом бобові 12 20 - - - 

Ожика рівнинна 4 2 1 - 1 

Осоки 2 - 1 -  
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Різнотрав’я 14 12 5 7 6 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні. 

У довготривалому травостої після 30 років використання від-

булося виродження сіяного злакового агроценозу в бік його стабі-

лізації за рахунок самосівних низинних злаків (мітлиці велетенської, 

костриці червоної, тонконогу лучного, пирію кореневищного та ін.). 

Висіяні трави, такі, як костриця лучна, тимофіївка лучна, па-

житниця багаторічна, на 25–30% залишилися у варіантах із повним 

мінеральним удобренням. Низові самосівні злаки займали травостій 

за рівномірного розподілу азоту в таких відсотках: мітлиця велетен-

ська – 21, костриця червона – 15, тонконіг лучний – 12, за наро-

стаючого розподілу азоту з використанням у фазі кущіння –22, 16, 

12% відповідно, а з використанням у фазі виходу в трубку – 20, 15, 

18%. Пирій кореневищний поширився тому, що ґрунт періодично роз-

пушували мишовидні гризуни, кроти не ущільнювала худоба. Частка 

самосівних бобових на контролі без добрив становила 11%, а у ва-

ріантах із фосфорно-калійним удобренням – 22%. Люцерна хмеле-

подібна появляється в окремі вологі теплі роки, а частка її у 30-

річному неудобрюваному травостої становила 4%, а у варіанті з фос-

форно-калійним удобренням – 11%. У кількості 1–3% у фоновому й 

контрольному варіантах поширювалися конюшина повзуча, коню-

шина червона, горошок мишачий, лядвенець рогатий, конюшина се-

редня. В неудобрюваному варіанті зросла частка ожики рівнинної 

(4%) і осок (2%), у фоновому їх було по 2%. Із внесенням азотних 

добрив частка ожик та осок не перевищувала 1%.  

На травостої залуження 2001 року зовсім не було таких мало-

цінних трав, як медова трава, щучник дернистий, гребінник звичай-

ний тощо (табл. 21). 

Таблиця 21 

Видовий склад новоствореного травостою залежно від 

удобрення та використання, % до зеленої маси (2005) 

Вид трави Варіант досліду* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мітлиця велетен-

ська 
29 12 7 8 - 12 8 8 

Костриця червона 10 9 2 8 8 5 - 4 

Костриця лучна 7 11 3 2 6 1 7 - 

Тимофіївка лучна 14 14 26 51 37 23 13 26 

Грястиця збірна - - 7 2 - 9 1 2 

Тонконіг лучний - 3 13 4 4 7 7 6 

Пажитниця бага-

торічна 
6 6 13 7 16 10 10 10 

Медова трава - - - - - - 3 - 

Щучник дернистий - - - - - - 1 - 

Зинглинія лежача 3 2 - - - - - - 

Гребінник зви-

чайний 
- - - - - - - - 

Пирій кореневищ-

ний 
- - 15 7 5 9 15 21 

Разом злакові 69 57 86 89 25 76 65 77 

Конюшина повзуча 9 1 - - - - - - 

Конюшина лучна - 20 - - - - - - 

Лядвенець рогатий - 2 - - - - - - 

Мишачий горошок - 4 - - - - - - 

Люцерна хмеле-

видна 
3 1 - - - - - - 

Разом бобові 12 28 - - - - - - 

Ожика волосиста 1 1 1 1 - - - - 

Осока дворядна 1 - 2 - 1 - - 1 

Осока заяча - - - - 2 - 5 2 

Різнотрав’я 17 14 11 10 21 24 20 20 
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Примітка. * 1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон, 3 – фон + 

N140 (35+35+35+35), 4–8 – фон + N140 (0+30+40+70). 

Із сіяних злакових трав найбільшу частку займали тимофіївка 

лучна, костриця лучна, пажитниця багаторічна. Проте поширилися і 

несіяні види злаків: костриця червона, тонконіг лучний, мітлиця ве-

летенська. Пирій кореневищний займав значну частку у варіантах із 

внесенням повних мінеральних добрив, що можна пояснити порів-

няно невисокою щільністю ґрунту, наявністю кротовин. 

Частка бобових компонентів в урожаї новоствореного траво-

стою представлена конюшиною повзучою, конюшиною лучною і 

самосійними лядвенцем рогатим, люцерною хмелевидною, мишачим 

горошком, чиною лучною. У фоновому варіанті найбільше було ко-

нюшини лучної (20%).  

Після чотирирічного удобрення в стаціонарному досліді на 

контролі (без добрив) злаки були представлені 5 видами трав. Серед 

них суттєву частку становлять мітлиця велетенська (29%) і незначну 

кількість (6–14%) – пажитниця багаторічна, костриця лучна, кост-

риця червона та тимофіївка лучна. Коли ж травостій цього варіанта 

не удобрювали, чималий відсоток займали конюшина повзуча (9%) і 

люцерна хмелевидна (3%). 

Внесення фосфорно-калійних добрив збільшило кількість різно-

видів лучних трав до 14%, що суттєво змінило ботанічний склад уро-

жаю. Це удобрення сприяло потрійному збільшенню частки бобо-

вих, зокрема конюшини лучної (20%), мишачого горошку (4%), ляд-

венцю рогатого (2%). Спостерігалося незначне витіснення різнотра-

в’я (із 17 до 14%). 

Повне мінеральне удобрення з рівномірним розподілом азоту 

під кожний укіс протягом вегетації сприяло збільшенню частки зла-

кових трав за майже повної відсутності бобових трав. 

В умовах наростаючої системи розподілу азоту від весни до 

осені N140 (0+30+40+70) спостерігалося зростання частки тимофіївки луч-

ної на 25%, костриці червоної – на 2–6%, удвічі зменшився відсоток 

пирію повзучого порівняно із N140 (35+35+35+35). За такої системи удоб-

рення випали бобові і дещо зменшилася кількість різнотрав’я. У 
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міру збільшення періодів відростання частка різнотрав’я зростала (із 

10–11 до 24–30%). 

Отже, систематичне застосування мінеральних добрив підтри-

мує високий рівень кормовоцінних видів у складі травостою. 

Щільність і структура врожаю лучних травостоїв 

за систематичного удобрення 

Важливим показником стану рослинного покриву кормового 

угіддя, який пов’язаний з активністю пагоноутворення, є його щіль-

ність. Травостоям культурних пасовищ властива висока щільність рос-

линного покриву. Кількість пагонів на 1 м
2
 може коливатися в ме-

жах 2000–25 000. Густий травостій є суттєвою передумовою отри-

мання високих врожаїв з одиниці площі, а його щільність впливає на 

важливі процеси у травостої. Зі збільшенням кількості пагонів роз-

ширюється асиміляційна поверхня. За даними С. М. Дональда [106], 

урожай травостою залежить від величини асиміляційної поверхні, 

причому кількість асимілянтів максимальна, якщо співвідношення лист-

кової поверхні до площі землі становить 5:1. При густому травостої 

добові коливання температури і випаровування вологи відчуваються 

рослини менше, ніж при рідкому [103]. 

Підрахунки щільності травостою за весь час досліджень пока-

зали, що інтенсивне його використання сприяє зростанню його гус-

тоти (табл. 22). 

Таблиця 22 

Щільність травостою залежно від удобрення, 

пагони на 1 м
2
 (1990–1995) 

Удобрення 

Режим 

вико-

рис-

тання*
 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-

в’я 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-

в’я 

Без добрив 1 665 43 45 712 112 95 
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Р90К120 – фон 1 1286 275 151 1262 184 98 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
1 2105 - 63 2843 - 51 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
1 2756 - 51 2962 5 70 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
2 1793 1 46 1816 2 46 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
3 1835 - 32 1758 - 45 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
4 1651 - 39 1826 - 47 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
5 1720 - 41 1987 - 67 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 

4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 

1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 
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Таблиця 23 

Щільність травостою залежно від удобрення, 

пагони на 1 м
2
 (1996–2000) 

Удобрення 

Режим 

вико-

рис-

тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різно

тра-

в’я 

зла-

ки 

бобо

ві 

різно

тра-

в’я 

Без добрив 1 845 26 121 830 33 91 

Р60К90 – фон 1 1508 409 162 1455 125 120 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 2414 5 81 2459 7 69 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 2186 26 95 2894 - 153 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 2081 83 120 2278 12 67 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 1954 - 44 2632 - 109 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 2128 - 95 2894 - 153 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 2238 - 117 2770 - 104 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні через 24, 24, 24, 24 дні; 

4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 1-й 

укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 
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Таблиця 24 

Щільність старосіяного травостою залежно від удобрення 

та режимів використання, пагони на 1 м
2
 (2001–2004)

 

Удобрення 

Р
еж

и
м

 в
и

к
о

-

р
и

ст
а

н
н

я
*

 

1-й укіс 3-й укіс 

злаки бобові 
різно-

трав’я 
злаки бобові 

різно-

трав’я 

Без добрив 1 1237 63 198 965 10 108 

Р60К90 – фон 1 2101 156 222 1810 73 104 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 3910 - 73 4661 2 148 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 3212 - 87 4607 2 140 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 2868 - 196 3755 1 299 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 3948 7 150 3802 2 131 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 2802 - 143 3876 3 164 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 3635 28 211 3535 - 279 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Зміни показників щільності старосіяного травостою в наших 

дослідженнях наведено в таблиці 24. Як видно з даних цієї таблиці, 

кількість пагонів зростала в міру підвищення доз мінеральних доб-

рив і частоти відчужень. 
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На старосіяному травостої в першому укосі використання щіль-

ність злакових компонентів в середньому за три роки при фосфорно-

калійному удобренні становила 2101 шт./м
2
, а за додаткового за-

стосування азотних добрив у кількості 140 кг/га при рівномірному їх 

розподілі – 3910 пагонів на 1 м
2
. 

В умовах наростаючої системи розподілу азотного добрива, коли 

трави в першому укосі весною не підживлювали азотним добривом, 

кількість злакових пагонів знижувалася (3212 шт./м
2
). Проте за цього 

розподілу азоту найвища щільність (3948 шт./м
2
) травостою виявилася 

при використанні в першому укосі у фазі виходу в трубку злаків. 

Це пов’язано з післядією азотного добрива, внесеного під ос-

танній укіс попереднього року, яка сильніше проявилася за вищої 

температури ґрунту, бо посилювався розклад органічної маси. 

Бобових компонентів, як і слід було чекати, найбільше вияви-

лося у фоновому варіанті (156 за першим укосом, 73 – за третім 

проти 63 і 10 на контролі без добрив). Густота травостою в сумі за 

всіма господарськими групами найвища у варіанті 6 і становила 

4105 пагонів на 1 м
2
. Дещо нижча щільність злакових трав виявилася 

на новоствореному травостої проти старосіяного через негативний 

вплив покривної культури – пажитниці однорічної (табл. 25). 

Основна частка у формуванні щільності травостою належить 

злакам завдяки особливій біологічній властивості – кущінню. На 

неудобрених ділянках близько 80% становили пагони злакових куль-

тур, решта – пагони різнотрав’я, окрім кількох відсотків, які припа-

дали на бобові рослини. 

Фосфорно-калійні добрива підвищували щільність травостою 

порівняно з контрольним варіантом на 69–97%. При цьому значно 

збільшився відсоток пагонів бобових рослин, частково внаслідок змен-

шення пагонів злакових, а також – за рахунок різнотрав’я. Найспри-

ятливіші умови для кущіння злаків відзначено у 2001–2005 роках. 

Порівняно з попереднім періодом насиченість травостою пагонами 

зросла в першому укосі контрольного варіанта на 34%, у варіанті з 

фосфорно-калійним удобренням – на 38%, за рівномірного розпо-

ділу азоту – на 58%, за наростаючого – на 48%. Наростання пагонів 

залежить не тільки від удобрення. Відчуження травостою стимулює 

вегетативний процес кущіння, тому третій укіс був продуктивнішим 
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щодо формування стебел порівняно з першим укосом. Зіставлення 

показників щільності на удобрених азотом дослідних ділянках 

продемонструвало перевагу наростаючого розподілу азоту при фор-

муванні отав. Збільшення кількості внесеного азоту до осені спричи-

нило активніше наростання пагонів в отавах. Порівняно з першим 

укосом у варіанті з рівномірним розподілом азоту кількість пагонів у 

третьому укосі збільшилася лише на 21%, тоді як за наростаючого – 

на 40%. При цьому щільність травостою у третьому укосі з рівномір-

ним розподілом азоту все ж була найвищою і становила 4594 пагони 

на 1 м
2
.
 
 

Таблиця 25 

Щільність новоствореного травостою залежно від удобрення та 

режимів використання, пагони на 1 м
2
 (2002–2004)

 

Удобрення 

Режим 

вико-

рис-

тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різ-

но-

тра-

в’я 

зла-

ки 

бобо-

ві 

різно-

трав’я 

Без добрив 1 888 32 50 1122 100 358 

Р60К90 – фон 1 1996 156 159 1577 109 191 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 2354 67 318 3977 62 185 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 2653 53 226 3692 122 254 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 2629 64 341 2931 149 265 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 2222 53 186 2729 98 195 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 2814 69 219 3175 109 183 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 2175 86 214 3182 130 251 
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Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Від внесення фосфорно-калійних добрив щільність злаків но-

воствореного травостою проти контролю (без добрив) зросла на 

1108 шт./м
2
 в першому укосі використання і становила 1996 шт/м

2
. Із 

застосуванням повного мінерального удобрення за рівномірного 

розподілу азоту у фазі кущіння злаків через 24, 30, 36 днів найвища 

густота виявилася при використанні травостою у третьому укосі 

(3977 шт./м
2
), що свідчить про позитивний вплив внесених азотних 

добрив. 

Бобові компоненти були наявні в травостої і за рівномірного 

розподілу азоту, і за альтернативного. Найвищою їх кількістю траво-

стої відзначалися при повному мінеральному удобренні з викорис-

танням через 18 днів, що пояснюється слабшою конкуренцією зла-

ків. Від цього залежить і найвища частка в травостої різнотрав’я. 

Його відсоток узгоджується з ботанічним складом урожаю і старосі-

яного, і новоствореного травостоїв. Але щільність бобових у варіан-

тах із внесенням повного мінерального удобрення свідчить про те, 

що вони перебувають у пригніченому стані і мало впливають на 

урожайність травостою. 

Розвиток рослинності на новостворених ділянках залежав не 

лише від вихідного травостою, системи удобрення і ґрунтово-кліма-

тичних умов у роки досліджень, але й від режимів їх використання. 

Так, відчуження травостою через 18 днів зменшило кількість пагонів 

злаків на 761 на 1 м
2
, дещо зросла кількість різнотрав’я і бобових – 

на 11 і 27 на 1 м
2
. 

Отже, щільність старосіяного травостою була вищою, ніж но-

воствореного, що пояснюється більшою кількістю низових злаків. 

Структура врожаю також є досить істотним показником якості 

травостою, оскільки оптимальне розміщення в просторі надземних і 

підземних органів рослин дає змогу формувати високий урожай із 
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хорошою якістю. Структура врожаю залежить від складу компонентів 

травостою, фази розвитку на час використання, умов середовища [107]. 
Основними органами синтезу органічних речовин, які вико-

ристовуються для формування урожаю, є зелені листки, а внесенням 
азотних добрив можна регулювати наростання листкової поверхні. 
Інтенсивне азотне живлення пришвидшує появу нових листків, збіль-
шує їх асиміляційну поверхню і продовжує життєвий цикл, стиму-
люючи пробудження пазушних бруньок і перетворення їх на бокові 
пагони [108]. Кількість вкорочених пагонів у кожного виду, як пра-
вило, зростає від першого циклу використання до останннього [103]. 

Спостереження за станом травостою на дослідних ділянках 
включало також вивчення їх листково-стеблової структури.  

Структуру врожаю за періодами досліджень подано в таблиці 26. 

Таблиця 26 

Вплив тривалості періодів відростання та інтенсивності 

удобрення на структуру урожаю злакових компонентів, 

% до загальної маси (1990–1995 рр.) 

Удобрення 

Режим 

використа-

ння* 

1-й укіс 3-й укіс 

листя стебла листя стебла 

Без добрив 1 78 22 89 11 

Р90К120 – фон 1 71 29 89 11 

Фон + 
N240 (60+60+60+60) 

1 79 21 87 13 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

1 81 19 87 13 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

2 80 20 87 13 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

3 79 21 89 11 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

4 81 19 90 10 

Фон + 5 80 20 92 8 
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N240 (0+30+90+120) 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 
24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 
18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 
24 дні; 4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 
днів; 5 – 1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Як видно з наведених даних, найвища активність листкоутво-

рення характерна для першого етапу (1990–1995). Порівняно з на-

ступними етапами досліджень у всіх варіантах зафіксовано найшир-

ше співвідношення кількості листків до кількості стебел. Відсоток 

листя в загальній зеленій масі на всіх ділянках був майже однако-

вий. На одне стебло в першому укосі контрольного варіанта припа-

дало 3,5 листка, у варіанті з фосфорно-калійними добривами – 

2,4 листка. На варіанті з наростаючим розподілом азоту ця величина 

була найвищою – 4,2 листка на одне стебло, що свідчить про най-

більші запаси поживних речовин у ґрунті, які утворилися за рахунок 

іммобілізації кореневою системою найбільшої кількості азоту, яку 

вносили восени минулого року.  

Цей період характеризувався і найкращою структурою уро-

жаю у третьому укосі. Скошування сприяло посиленню вегетатив-

ного відтворення і наростанню більшої кількості листків. Найкращі 

показники якості структури рослинного покриву в цей період пов’я-

зані з найвищими дозами добрив, які вносили протягом періоду у 

вигляді N240Р90К120. 

У період 1996–2000 років, коли доза внесених добрив зменши-

лася до N180Р60К90, відзначали і зниження кількості листків порівняно 

зі стеблами (табл. 27). 

Таблиця 27 

Вплив тривалості періодів відростання та інтенсивності 

удобрення на структуру урожаю злакових компонентів, 

% до загальної маси (1996–2000) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

листя стебла листя стебла 
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Без добрив 1 63 37 62 38 

Р60К90 – фон 1 69 31 64 36 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 66 34 79 21 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 68 32 77 23 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 70 30 87 13 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 62 38 77 23 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 56 44 79 21 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 54 46 82 18 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 

18, 24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 

18, 18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 

дні; 4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 

– 1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

У контрольному варіанті листки становили 63% від врожаю, у 

варіанті з фосфорно-калійними добривами – 69%. Також підтвердив-

ся ефект весняної післядії внесених восени азотних добрив у най-

більшій кількості. Співвідношення листків до стебел за нароста-

ючого розподілу азоту було вище від аналогічного показника на ва-

ріанті з рівномірним внесенням азоту. Кращою структурою врожаю 

порівняно з першим укосом відзначалися отави, але тільки в тих 

варіантах, де вносили мінеральний азот. Контрольний варіант за цим 

показником залишався на рівні першого укосу. 

Аналіз даних останніх років (2001–2004) досліджень підтвер-

див дію основних чинників, які впливають на формування структури 

врожаю (табл. 28). 

Таблиця 28 
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Вплив тривалості періодів відростання та інтенсивності 

удобрення на структуру урожаю злакових компонентів 

старосіяного травостою, % до загальної маси (2001–2004) 

Удобрення 

Режим 

використа-

ння* 

1-й укіс 3-й укіс 

листя стебла листя стебла 

Без добрив 1 68 32 80 20 

Р60К90 – фон 1 63 37 81 19 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 59 41 84 16 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 57 43 83 17 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 59 41 80 20 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 64 36 82 18 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 51 49 84 16 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 54 46 86 14 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Порівняння даних польових досліджень щодо структури уро-

жаю в контрольному варіанті протягом трьох етапів досліджень 

виявило фактори, які регулюють цей процес протягом вегетації. 

Вплив погодних умов, а саме сприятливість гідротермічного ре-

жиму за період 2001–2004 років, проявився у вищій якості струк-

тури врожаю у контрольному варіанті порівняно з попереднім 

періодом. Достатня зволоженість липня, червня 2001 і 2002 років 
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за помірних температур повітря сприяли посиленню метаболічних 

процесів у ґрунті і вивільненню доступних для рослин елементів 

живлення. Рослини трансформували цей вміст поживних речовин 

у приріст листової маси. Тому кількість листя в отаві другого уко-

су становила 80%.  

Аналіз структури врожаю злакових компонентів новостворе-

ного травостою свідчить, що в першому укосі листя і стебла наявні 

майже в однаковій кількості (табл. 29). 

Таблиця 29 

Вплив тривалості періодів відростання та інтенсивності 

удобрення на структуру урожаю злакових компонентів 

новоствореного травостою, % до загальної маси (2002–2004) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

1-й укіс 3-й укіс 

листя стебла листя стебла 

Без добрив 1 42 58 83 17 

Р60К90 – фон 1 49 51 83 17 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 58 42 75 25 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 58 42 74 26 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 53 47 76 24 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 52 48 74 26 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 46 54 72 28 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 45 55 80 20 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 
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виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування зла-

ків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – че-

рез 36 днів. 

Виняток становили лише контрольний варіант (без добрив) і 

наростаючий розподіл азотних добрив із використанням через 30 і 

36 днів, це пояснюється повільнішим відростанням і дещо пізнім ско-

шуванням трав. За третім відчуженням в урожаї значно переважали 

листки, бо трави скошували в умовах повільнішого розвитку. 

Найбільше в структурі урожаю злакових компонентів листя в 

першому укосі було у варіанті з внесенням повних мінеральних доб-

рив, коли травостої відчужували у фазах кущіння – початку виходу в 

трубку (58%). Найбільше стебел виявлено на контролі без добрив 

через участь низових злакових трав (зинглинії). В міру продовження 

фаз вегетації аж до колосіння частка листків зменшується. У тре-

тьому укосі найбільше листя було на контролі без добрив і фоно-

вому варіанті. Це пояснюється відсутністю дії азоту, бо повні міне-

ральні добрива сприяють не лише росту, але й розвитку трав. 

Формування структури врожаю залежить від видового складу 

травостою за рахунок різного типу листків. Як відомо, за розміщен-

ням листки поділяються на розеткові, напіврозеткові й безрозеткові. 

Якщо рослинний покрив луки складається з рослин із різними типа-

ми облиствленості, тоді його урожай зростає завдяки кращій освіт-

леності кількаярусного розміщення листків. Кількість фотосинтетично 

активного сонячного світла, яка досягає листкової поверхні, залежить 

від її положення щодо стебла. Зі збільшенням освітленості окремого 

горизонтального листка інтенсивність фотосинтезу зростає до пев-

ного максимуму, який досягається при освітленні, значно меншому, 

ніж при повному сонячному освітленні. Тому розміщення верхових 

листків не під прямим, а під гострим кутом відкриває простір для 

потрапляння світла на нижчі яруси. Листки рослин нижнього ярусу, 

які найбільш характерні для розеткових рослин, здатні повністю по-

кривати поверхню землі, оскільки кут нахилу їх до стебла значно 

більший, ніж у вищих ярусах, і часто займає горизонтальне поло-

ження. Більшість поширених на наших луках злакових і частина 
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бобових належать до напіврозеткових, і лише серед різнотрав’я є 

розеткові рослини, серед яких досить поширені кульбаба лікарська, 

подорожник ланцетолистий та інші, які мають добрі кормові якості 

та здатні збільшувати асиміляційну поверхню травостою. 

Тому наявність у контрольному варіанті різнотрав’я збільшує 

кількість пагонів до величин удобрених варіантів. Відзначене в на-

шому досліді зменшення з роками кількості листків порявняно зі 

стеблами наводить на гіпотезу, що вік травостою та активність 

листкоутворення перебувають у від’ємній кореляції. Зі збільшенням 

віку травостою сповільнюються процеси пробудження й ініціації роз-

витку пазушних бруньок. Формування листків загальмовується. 

Біоморфологічна структура 

Рослинний покрив – це складне явище, зумовлене низкою од-

ночасно або різночасно діючих зовнішніх факторів. Серед чинників, 

які впливають на життєві процеси, визначальну роль відіграють: теп-

ло, світло, вода, повітря і живлення. Зовнішнє середовище, у якому 

живе рослина, змінюється подобово й посезенно, залежно від погод-

них умов. 

Зовнішня реакція окремих рослин на зміни водного, сольового, 

теплового, світлового та інших екологічних режимів середовища да-

ють змогу встановити для кожного виду рослин характерні амплі-

туди для проходження циклів життя, його окремих етапів [109]. 

Рослини пластичні. Вони здатні внутрішньо і навіть зовнішньо 

змінюватися відповідно до змін середовища. Тому важливо у ви-

вченні рослинного покриву враховувати особливості екологічної ні-

ші, яку займає вид, і встановлювати взаємозв’язок між рослиною і 

середовищем. 

Внаслідок взаємодії біотичних й абіотичних факторів на пев-

ній території утворюється біоценоз, центральне місце в якому нале-

жить рослинному угрупованню. Життя кожного рослинного угрупо-

вання підтримують дві групи процесів: обмін речовини й енергії 

(процеси живлення, дихання, росту) та відтворення організмів веге-

тативним або генеративним способом. 

Кожне рослинне угруповання характеризується закономірним 

співвідношенням своєї різновидності. Склад і всі особливості рос-
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линних угруповань визначені екологічними режимами займаної те-

риторії, а також впливом на них людської діяльності. Особливо це є 

актуальним для фітоценозів, рослинний покрив яких змінюється зав-

дяки людській діяльності (переорювання, посів, удобрення, випас 

або скошування). Особливості формування такого фітоценозу залежать 

від форми втручання людини в природний процес біогенезу [110]. 

За час багаторічного функціонування травостоїв під час ста-

ціонарного досліду відбулася кількаступенева зміна рослинних угру-

повань, пов'язана зі зміною структури після перезалуження та зі спон-

танним процесом відтворення в результаті дії природних та техноло-

гічних чинників. Тому важливо було провести аналіз біоценоморфо-

логічної структури і удобрюваних, і неудобрюваних ділянок [до-

даток Б].  

За нашими даними, на всіх досліджуваних ділянках форму-

вався покрив, у якому за кількістю видів явна перевага належала 

полікарпикам (табл. 30).  

Таблиця 30 

Тривалість життєвого циклу видів 

на довговікових травостоях (за кількістю видів, 2005 р.) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

Кількість видів, 

од. 

Кількість видів, 

% 

полі-

карпи-

ки 

моно-

карпи-

ки 

полі-

карпи-

ки 

моно-

карпи-

ки 

Без добрив 1 29 4 88 12 

Р60К90 – фон 1 33 2 94 6 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
1 23 1 96 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
1 24 1 96 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 23 1 96 4 
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Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Найбільше видів монокарпиків було у варіанті без добрив – 4, 

на 2 види менше – у варіанті з фосфорно-калійним фоном і наймен-

ше (по 1 виду) – із внесенням азотних добрив. За рахунок більшої 

видової різноманітності у варіантах без удобрення і у фоновому, 

частка монокарпиків за кількістю видів на контрольному варіанті 

становить 12%, тоді як із внесенням азотних добрив – лише 4%. За 

проективним покриттям найбільший відсоток монокарпиків припа-

дає на варіант з додатковим внесення фосфору і калію – 82%.  

 

33. Біоморфологічна структура довговікових травостоїв за 

тривалістю життя (за проективним покриттям), 2005 р 

Варіанти досліду 

 

Проективне покриття,% Те ж , в % 

удобрення 

 

*режими 

викорис- 

тання 

полі-

карпики 

моно- 

карпики 

полі-

карпики 

моно-

карпики 

Без добрив 1 80 8 94 6 

Р60К90-фон 1 74 16 82 18 

Фон+N140 

(35+35+35+35 
1 89 1 99 1 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
1 89 1 99 1 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
2 89 1 99 1 

*Примітка: 1 -  1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 

24, 30, 36 днів,         2 – 1-й укіс у фазі трубкування, наступні - через 

24 дні. 

Відсоток одно- і дворічників на цьому варіанті значно вищий 

за рахунок досить вагомої частки люцерни хмелеподібної. Частка 

полікарпиків у контрольному варіанті становить 94% від загального 
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покриття, а на удобрених повними мінеральними добривами – 99%. 

За час існування травостою багаторічних трав тут сформувався 

жорсткий механізм відбору для заселення новими видами, так що 

монокарпики становили лише 1% від проективного покриття.  

За типом вегетативного розмноження у флористичному складі 

угруповання культурного пасовища розрізняють 5 еколого-морфоло-

гічних типів: короткокореневищні, довгокореневищні, каудексові, 

рослини без спеціалізованих пагонів (одно- і дворічники) та не-

щільнодернисті. За кількістю видів у всіх досліджуваних варі-

антах перевагу мали короткокореневищні рослини, які менш ви-

багливі до аерації ґрунту, однак добре ростуть на родючих 

нещільних ґрунтах (рис. 11). У порядку зменшення кількості ви-

дів, інші типологічні групи розташовуються в такому порядку: 

довгокореневищні, каудексові, рослини без спеціалізованих 

пагонів і нещільнодернисті (рис. 12). Тоді як за проективним по-

криттям після короткокореневищних частка довгокореневищних і 

безкореневищних майже вирівнюється. 

 

Рис. 11. Типи підземних пагонів рослин 

довговікових травостоїв (за кількістю видів, 2005 р.) 
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Рис. 12. Типи підземних пагонів рослин 

довговікових травостоїв (за кількістю видів, %, 2005 р.) 

Рис. 13. Типи підземних пагонів рослин довговікових травостоїв, за 

проективним покриттям, %, 2005р. 
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У варіанті з фосфорно-калійними добривами четверту частину 

проективного покриття займають каудексові, тобто рослини, в яких 

здерев'яніла нижня частина пагонів, на якій формуються бруньки 

відновлення. З’явилися в травостої й рослини, які формують нещіль-

нодернисті корені. Це осоки, які займають лише 1% від проектив-

ного покриття. У таблиці 31 подано розподіл на досліджуваних ді-

лянках видів за типом надземних пагонів.  

Таблиця 31 

Біоморфологічна структура довговікових травостоїв 

за типом надземних пагонів (за кількістю видів) 

Удобрення 

Режим 

вико-

ристан

ня* 

Кількість видів, од. Кількість видів, % 

без-

ро-

зет-

кові 

напів

розет

кові 

розет-

кові 

без-

ро-

зет-

кові 

напів

розет

кові 

розет

кові 

Без добрив 1 8 21 4 24 64 12 

Р60К90 – фон 1 9 21 5 26 60 14 

Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

1 4 17 3 17 70 13 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

1 3 18 4 12 72 16 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

2 7 14 3 29 58 13 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 
36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Основну кількість об’єднаних за цією характеристикою видів 
становлять напіврозеткові. Проте найбільшу кількість напіврозетко-
вих відмічено у контрольному варіанті й за умови внесення фос-
форно-калійних добрив – по 21 виду рослин. За використання 
травостою у фазі кущіння незалежно від способу розподілу азоту 
кількість напіврозеткових майже не змінюється, це завжди 17–18 ви-
дів. Із продовженням періоду першого відчуження до фази трубкуван-
ня кількість безрозеткових знижується до 14 видів. При цьому зрос-
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тає кількість видів рослин, які не утворюють розеток, на відміну від 
варіантів, де травостій використовувався у фазі кущіння. У відсотко-
вому відношенні до загальної кількості напіврозеткові на контроль-
ному варіанті становлять 64%, у варіанті з фосфорно-калійним удоб-
ренням – 60%, із внесенням повних мінеральних добрив із викорис-
танням у фазі кущіння – 70 і 72%, а у фазі трубкування – 58%. 

Незважаючи на те, що кількість безрозеткових і розеткових 
разом становила у відсотковому відношенні майже третину всіх ви-
дів, за проективним покриттям напіврозеткові займали на удобрених 
повними мінеральним добривами ділянках 82–85% (табл. 35). 

35. Біоморфологічна структура  довговікових травостоїв  за 

типом надземних пагонів (за проективним покриттям) 

Варіанти досліду Проективне покриття, % Те, ж в % 

удобрення *режими 

викорис- 

тання 

без- 

розет-

кові 

напів- 

розет-

кові 

розет- 

кові 

без- 

розет-

кові 

напів- 

розет-

кові 

розет- 

кові 

Без добрив 1 6 73 6 7 86 7 

Р60К90-фон 1 24 60 6 27 66 7 

Фон+N140 

(35+35+35+35) 
1 2 84 4 2 94 4 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
1 2 85 3 2 95 3 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
2 2 82 6 2 91 7 

*Примітка: 1 -  1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 

24, 30, 36 днів, 2 – 1-й укіс у фазі трубкування, наступні - через 24 

дні. 

Значно вищий відсоток ґрунтового покриву займають безро-
зеткові за умови внесення фосфорно-калійних добрив порівняно з 
іншими варіантами. Це учетверо більше, ніж на неудобрюваній ді-
лянці та у дванадцятеро більше, ніж коли вносили повні мінеральні 
добрива. Частка розеткових у проективному покритті довготривалих 
травостоїв не зазнавала суттєвих коливань залежно від форми антро-
погенного впливу і була в межах 3–6%. Наявність таких розеткових 
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рослин, як кульбаба лікарська, подорожник ланцетовидний тощо не 
погіршує якості корму, а навпаки робить його більш багатосмаковим 
і поживним, особливо у варіантах зі зрідженим різнотравно-злако-
вим травостоєм. 

Крім будови підземних та надземних пагонів, важливе значен-
ня має і будова кореневої системи трав, як пристосувальна ознака 
рослинних організмів до умов існування. За весь 30-річний період 
активного процесу трансформації видів на досліджуваному траво-
стої перевагу отримали китицеві (табл. 32).  

Таблиця 36 

Типи кореневих систем 

на довговікових травостоях (за кількістю видів, 2005 р.) 

Удобрення 

Режим 

вико-

ристан-
ня* 

Кількість видів, од. Кількість видів, % 

стриж-
нева 

кити-
цева 

стриж-

нево-

кити-
цева 

стриж-
нева 

кити-
цева 

стриж-

нево-

кити-
цева 

Без добрив 1 8 21 4 24 64 12 

Р60К90 – фон 1 8 23 4 23 66 11 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
1 6 17 1 25 71 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
1 5 18 1 20 76 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 6 17 1 25 71 4 

Примітка. * 1 –1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Китицева коренева система, що має велику площу кореневих 

розгалужень та активно адсорбує поживні речовини шляхом високої 

вбирної здатності, виявилася найбільш конкурентоспроможною в 

підземній частині травостою. 
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Наростання підземної органічної маси має важливе значення 

для життя фітоценозу загалом. Особливо агрофітоценозів, таких, як 

культурні пасовища, де відбувається багатократне відчуження над-

земної маси. При цьому коренева система відмерлих рослин слугує 

резервом для активного надходження поживних елементів і є одним 

із чинників стабільності фітоценозу. Попри те, що за умов інтенсив-

ного використання пасовища явного домінування набуває китицева 

коренева система, у рослинному угрупованні мають місце і рослини 

зі стрижневими коренями, і стрижнево-китицевими. Ця різноманіт-

ність у варіанті з фосфорно-калійним фоном забезпечується в основ-

ному участю бобових, де відсоток стрижневих до загальної кількості 

видів становить 23%, а стрижнево-кореневих – 11%. На контролі цю 

різноманітність забезпечувало різнотрав’я і відповідно частка видів 

зі стрижневою кореневою системою становить 24%, а зі стрижнево-

кореневою – 12%. 

Таку саму ж частку і в проективному покритті варіанта з фос-

форно-калійним удобренням займають види зі стрижневою корене-

вою системою, а частка видів зі стрижнево-китицевою зменшується 

до 9%. 

37. Типи кореневих систем видів на довговікових травостоях (за 

проективним покриттям), 2005 р. 

Варіанти досліду Проективне покриття, % Те, ж в % 

удобрення *режими 

вико- 

ристання           

стриж- 

нева 

кити- 

цева 

стриж- 

нево- 

кити- 

цева 

стриж- 

нева 

кити- 

цева 

стриж-

нево-

кити- 

цева 

Без добрив 1 8 72 5 9 85 6 

Р60К90-фон 1 22 60 8 24 67 9 

Фон+N140 

(35+35+35+35) 
1 4 86 + 4 96 + 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
1 5 83 2 6 92 2 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
2 8 82 + 9 91 + 
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*Примітка: 1 -  1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 

24, 30, 36 днів,         2 – 1-й укіс у фазі трубкування, наступні - через 

24 дні. 

На контрольному варіанті проективне покриття видів зі стриж-

невою і стрижнево-китицевою кореневою системою порівняно з від-

сотком кількості видів значно зменшується – 9 і 6% відповідно. Пред-

ставниками групи видів зі стрижневою кореневою системою, які 

становили основну частку у формуванні фітоценозу, були: подорож-

ник ланцетовидний, зірочник злаковидний, дика морква, кульбаба лі-

карська, звіробій звичайний. Стрижнево-китицеві види були представ-

лені конюшиною лучною, конюшиною білою, конюшиною середньою. 

Із ценоморфологічною будовою рослинних угруповань тісно 

пов’язана їх екологічна структура, яка встановлена на основі груп 

рослин різних систематичних одиниць, об’єднаних не тільки за зов-

нішньою формою надземних і підземних пагонів та кореневих сис-

тем як еволюційно відібраних пристосувальних ознак до певних 

умов середовища, а й за генетико-фізіологічними нормами реакції 

рослин на умови існування, насамперед родючості ґрунту і волого-

забезпечення. 

На досліджуваних травостоях відмінності були і в спектрі біо-

логічних форм (за Раунк’єром), які пов’язані з адаптивними зв’язка-

ми рослинності з мікрокліматичними умовами тієї чи іншої терито-

рії (табл. 33). 

В основу класифікації датський учений К. Раунк’єр поклав над-

звичайно важливу ознаку, яка характеризує пристосування рослин 

до перенесення несприятливого періоду року – холодного або сухо-

го, а саме локалізацію багаторічних зимуючих органів – бруньок 

відновлення чи насіння (в однорічників) та їх розташування віднос-

но рівня субстрату і снігового покриву. 

Таблиця 33 

Ценоморфологічна структура 

довговікових травостоїв (за кількістю видів, 2005 р.) 

Удобрення Р е ж и м  в и к о р и с - т а н н я *
 

Кількість видів, од. Кількість видів, % 
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Без добрив 1 27 3 3 82 9 9 

Р60К90 – фон 1 31 3 1 88 9 3 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
1 21 2 1 88 8 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
1 23 1 1 92 4 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 20 2 2 84 8 8 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

В усіх варіантах досліду перевагу мали гемікриптофіти, тобто 

багаторічні трави, бруньки яких містяться на рівні ґрунту. У 

помірних широтах вони завжди вкриваються снігом і тому добре 

захищені від зимових холодів.  

Серед різноманітних життєвих форм певне місце в біогео-

ценозах належить криптофітам, тобто рослинам, бруньки яких зи-

мують у воді або ґрунті, а в лучних трав’яних покривах – їх 

різновидності, геофітам, бруньки яких прикриті землею. Геофітам у 

досліджуваному трав’яному покриві належала значно менша частка, 

ніж гемікриптофітам, і становила в кількісному відношенні 4–9%. 

Постійним компонентом багатовікових травостоїв є терофіти, тобто 

рослини, які стан зимового спокою перебувають у вигляді насіння. 

За кількістю видів їх частка збігалася із часткою геофітів – 3–9%. 
Проективне покриття травостою різними типами життєвих 

форм (за К. Раунк’єром) показує ще більше домінування гемікрип-
тофітів, яке в усіх варіантах наближається до 100% (табл. 39). 

39. Ценоморфологічна структура ( за проективним покриттям), 

2005 р. 

Варіанти досліду Проективне покриття, % Те, ж в % 
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удобрення *режими 

вико- 

ристан- 

ня 

гемі- 

крипто- 

фіти 

гео- 

фіти 

теро- 

фіти 

гемі- 

крипто-

фіти 

гео- 

фіти 

теро-

фіти 

Без добрив 1 83 1 1 98 1 1 

Р60К90 - фон 1 88 2 + 98 2 + 

Фон+N140 

(35+35+35+35) 
1 88 2 + 98 2 + 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
1 87 2 1 97 2 1 

Фон+N140 

(0+30+40+70) 
2 87 2 1 97 2 1 

*Примітка: 1 -  1-й укіс у фазі кущіння, наступні - через  18, 

24, 30, 36 днів,          2 – 1-й укіс у фазі трубкування, наступні - через 

24 дні. 

Розглядаючи зовнішньо однорідну еколого-біологічну групу 
рослин у системі життєвих форм, яку запропонував ще на початку 
ХХ ст. К. Раунк’єр, не можна не помітити її значної гетерогенності. 
Наприклад, серед однотипних гемікриптофітів одні рослини краще 
почуваються у степових біоценозах, інші – у лучних. 

Для поєднання наявних морфологоекологічних форм з умо-
вами існування О. Бельгард запропонував систематизацію, згідно з 
якою враховується пристосованість рослин до певного типу еколого-
фітоценотичних умов. За цим поділом домінантною на сформованих 
угрупованнях досліджуваних травостоїв є група лучних видів (рис. 13). 
За кількістю видів найбільше лучних рослин перебуває на варіанті 
без добрив і у варіанті з фосфорно-калійним удобренням. Кількість 
їх відповідно становить 22 і 24 види. У збіднених на видову різно-
манітність варіантах із повним мінеральним удобренням ця кількість 
зменшується до 15–17 видів. З рисунка 14 видно, що збільшення 
різновидності на досліджуваних травостоях відбувається за рахунок 
саме лучних видів, які найкраще сприймають природні умови саме 
цього типу луки. У варіантах із внесенням повного мінерального удоб-
рення лучним видам належить 60–65%, лучно-степовим – 17–20%. 
Кількість степових видів підтримується на однаковому рівні неза-
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лежно від варіанта досліду і становить 8–10%. Наявність лучно-сте-
пової грястиці збірної, особливо, на варіантах із внесенням азотних 
добрив на фоні фосфорно-калійних, формує від 19–23% проектив-
ного покриття саме цієї групи рослин від загальної кількості всіх 
ценоморфічних груп. 

Оскільки утримання такого багаторічного стаціонару вимагає 
постійного догляду, то в цьому рослинному угрупованні в дуже ма-
лій кількості з’являються рудеранти. Це одно- або дворічні рослини, 
які забур’янюють травостій, займаючи порожні місці там, де трави 
випали, після вимерзання або пошкодження травостою гризунами. 
За проективним покриттям вони становлять лише 1%. 

Серед умов, які суттєво впливають на формування автотроф-
ного блоку фітоценозу, визначальне місце займає рівень забезпече-
ності поживними речовинами. За умови доброго забезпечення до-
ступними поживними елементами рослини не тільки формують ве-
лику вегетативну масу, але й мають високу кормову цінність. Рослини, 
які менш вибагливі до кількості поживних речовин, як правило, не 
нарощують великої вегетативної маси і в шкалі кормової цінності не 
займають високих позицій, зате відрізняються від попередніх вели-
кою витривалістю і стійкістю до перепадів надходження елементів 
живлення. За градаціями забезпеченості ґрунтів поживними речо-
винами життєві форми (трофоморфи) поділяються на такі групи: 
олігомезотрофи, мезотрофи і мегатрофи. 
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Рис. 13. Еколого-ценоморфологічна структура 
довговікових травостоїв (за кількістю видів, 2005 р.) 
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Рис. 14. Еколого-ценоморфологічна структура 

довговікових травостоїв (за кількістю видів, %, 2005 р.) 

Рис. 15.  Еколого-ценоморфологічна  структура довговікових 

травостоїв за проективним покриттям, % , 2005 р. 
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Збіднення ґрунтового профілю внаслідок багаторічного виносу 

поживних речовин з урожаєм спричинило на контрольному варіанті по-

ширення менш вимогливих до ґрунтових умов олігомезотрофів. За про-

ективним покриттям у контрольному варіанті вони заповнювали ґрун-

товий покрив на 45% (рис. 19). Коли ж вносили фосфорно-калійні доб-

рива, олігомезотрофів було вдвічі менше, ніж на контролі, але ще було 

ушестеро більше, ніж на варіантах із внесенням азотних добрив (рис. 16). 

Основу трофоморфної структури рослинних угруповань ста-

новлять мезотрофи, які найкраще ростуть на ґрунтах зі середньою за-

безпеченістю рухомими і доступними елементами живлення (рис. 15). 

Їх фітоценотична роль є вирішальною на всіх дослідних ділянках і 

становить на варіанті без добрив 24 види, на варіанті з фосфорно-калій-

ним фоном – 26 видів і при додатковому внесенні азоту – 20–21 вид. 

Спектр трофоморфів доповнили мегатрофи, які більш вимогливі 

до умов ґрунту, ніж мезотрофи. Залишковий відсоток, який припадає на 

мегатрофи, у проективному покритті фітоценозу становив 2-3%. 

На підстві аналізу фітоценозів за відношенням рослин до во-

логозабезпеченості ми встановили найширший спектр біоморфів на 

всіх досліджуваних ділянках стаціонару. А саме: ксерофіти, мезо-

ксерофіти, ксеромезофіти, мезофіти та гігромезофіти. І на контролі, і 

на удобрюваних ділянках найбільшу групу гігроморфів становлять 

мезофіти, тобто рослини, що ростуть в умовах нормального воло-

гозабезпечення (табл. 40). Вони становлять трохи більше половини 

від переліку всіх груп гідроморфів за кількістю видів. На контроль-

ному та фоновому варіантах прижилося по 18 видів мезофітів, на 

варіанті з внесенням повних мінеральних добрив – 13–15. У відно-

шенні до всіх видів це відповідно становило 52–55 і 51–63% . 

Наступною за кількістю видів була група ксеромезофітів. Зі 

збільшенням антропогенного впливу на агрофітоценоз шляхом вне-

сення азотних мінеральних добрив на фоні фосфорно-калійних зро-

став ступінь його ксерофітизації.  
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Рис. 17. Екологічна структура довговікових травостоїв (за кількістю видів, 2005 р.) 
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Рис. 18. Екологічна структура 

довговікових травостоїв (за кількістю видів, %, 2005 р.) 
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Рис. 19. Екологічна структура довговікових травостоїв, за 

проективним  покриттям, %, 2005 р. 
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Таблиця 40 

Еколого-ценоморфологічна структура довговікових травостоїв 

(за кількістю видів, 2005 р.) 

Варіант 

досліду 

Проективне покриття 

поверхні травами, % 
Проективне покриття, % 
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р
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м
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іт
и

 

Контроль 

(без добрив)* 
21 1 10 18 2 4 4 14 82 6 

Р60К90 – фон* 21 2 11 18 3 3 6 20 76 9 

Фон + 

N140 (35+35+35+35)* 
21 1 6 14 2 4 4 33 65 8 

Фон + 

N140 (0+30+40+70)* 
21 2 7 13 2 4 8 28 69 8 

Фон + 

N140 (0+30+40+70)** 
21 2 6 15 - 4 8 31 66 - 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

За кількістю видів найбільше ксеромезофітів було на фоно-

вому варіанті – 11, на контрольному – 10, а з внесенням повних мі-

неральних добрив – 6–7. У відсотковому відношенні до загальної 

кількості видів ксеромезофіти на контрольному варіанті становили 

найбільше порівняно з іншими варіантами – 31%, у варіанті з вне-

сенням фосфорно-калійних добрив дещо менше – 30% і з внесенням 

азотних добрив найменше – 25–29%. 
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Тоді як за проективним покриттям у варіантах із внесенням 

азотних добрив на фоні фосфорно-калійних частка ксерофітів стано-

вить 28–33%, на варіантах із фосфорно-калійними добривами – 20%, 

а на варіанті без добрив – 14% (табл. 41). Дуже мала частка в про-

ективному покритті ґрунтової поверхні на всіх досліджуваних ділян-

ках мезоксерофітів, так що їх частка на всіх дослідних ділянках є 

меншою ніж 1%. Гігромезофітів лише на контрольному й фоновому 

варіантах є по 2%, а за умови удобрення повними мінеральними 

добривами їх фітоценотична участь становить менше ніж 1%. 

Добре прижився на всіх варіантах досліду представник ксе-

рофітів житняк гребінчастий, і тому спостерігається однакова частка 

ксерофітів на всій площі досліду – 2%. 

Широкий спектр гігроморфів доповнюють гігромезофіти, такі, 

як коронарія зозуляча, перстач гусячий і осока заяча. 

Отже, оптимізація використання довговікових травостоїв запо-

бігає їх виродженню, забезпечує високу частку кормовоцінних видів 

трав, підтримує високий рівень структурної та функціональної орга-

нізації рослинного покриву.  

41. Еколого-ценоморфологічна структура довговікових 

травостоїв (за проективним покриттям), 2005 р 
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фон +N140 

(35+35+35+35)* 
2 + 30 58 - 2 + 33 65 - 

фон +N140 

(0+30+40+70)* 
2 + 26 61 + 2 + 28 69 + 

фон +N140 

(0+30+40+70)** 
2 + 28 59 + 2 + 31 66 + 

Примітка: * - 1-й укіс у фазі кущіння, отави через 24, 30, 36 

днів, ** - 1-й укіс у фазі трубкування, отави через 24 дні. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОВГОТРИВАЛИХ ТРАВОСТОЇВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ РОЗПОДІЛУ АЗОТНОГО 

ДОБРИВА Й ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДІВ ВІДРОСТАННЯ 

Продуктивність довговікових травостоїв залежно від удобрення 

й режимів використання 

Формування врожаю багаторічних трав відбувається при вза-

ємодії двох найважливіших факторів: достатньої кількості поживних 

речовин у ґрунті та наявності умов їх найефективнішого викорис-

тання рослинами. До зовнішніх умов, необхідних для нормального 

проходження фізіологічних й біохімічних процесів у системі ґрунт – 

рослина, відноситься світло, волога і повітря. Уникнути негативних 

впливів природно-кліматичних чинників у сучасних умовах господа-

рювання практично неможливо. Але створити найсприятливішу об-

становку для росту й розвитку польових культур можна, забезпечив-

ши їх необхідними елементами живлення [111]. 

Враховуючи, що в більшості ґрунти природних кормових угідь 

мають низький вміст поживних речовин, для одержання на них ви-

соких і сталих врожаїв потрібно щороку поповнювати запаси азоту, 

фосфору, калію та інших елементів в ґрунті, але основним ліміту-

ючим фактором є забезпеченість азотом [112]. 

Застосування на луках добрив з розрахунку оптимальних доз і 

співвідношень поживних елементів підвищує не тільки продуктив-

ність, а й сприятливо впливає на хімічний склад корму. Як наслідок 

– поліпшується його кормова цінність [113–115].  

Ефективність добрив на культурних угіддях залежить від умов 

кліматичної зони, типу лук, видового складу травостою та способу 

його використання. Одним із впливових чинників є також мінераль-

ні добрива, а саме їх дози, співвідношення у них елементів діючої 

речовини та способи внесення [116, 117]. 

Ґрунти більшості природних кормових угідь, на яких створю-

ються культурні сінокоси і пасовища в західних областях України, 

переважно оглеєні, бідні на рухомі форми азоту, фосфору і калію. 

Без удобрення вони дають лише 14–17 ц/га сухої маси корму [118–
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120]. Ще нижчою родючістю характеризуються низинні луки Перед-

карпаття, сформовані на дерново-підзолистих ґрунтах (6,4 ц/га сухо-

го корму), і з вмістом фосфору 1,3–3 мг, калію – 3,6–6,2 мг на 100 г 

ґрунту. Є великі площі кислих і сильнокислих ґрунтів, які потребу-

ють насамперед вапнякових матеріалів [121, 122]. Низинні і сухо-

дільні луки Полісся забезпечують одержання лише 12–15 ц/га сухого 

корму [123]. Більш родючі заплавні луки малих і середніх річок, де на 

контролі без добрив урожайність сягає 28–30 ц/га сухого корму [124].  

В умовах західного Лісостепу на злакових травостоях низин-

них лук з мінеральними ґрунтами, бідними на рухомі фосфор і калій, 

досить ефективними були повні мінеральні добрива, що навіть у мі-

німальних дозах (N60P30K60) підвищували урожайність у 2,5–3 рази. 

Подвоює урожайність також азот добрив у парних комбінаціях із 

фосфором і калієм. Найнижчі прирости забезпечили самі азотні доб-

рива (60%). Із підвищенням доз азоту до 120, 180, 240 кг/га на фоні 

фосфору і калію урожайність надалі зростала, хоча й непропорційно 

дозі (у 3,2, 4,2, 4,5 раза). Вищі дози (300 і 360 кг/га) були ефективні 

лише в сприятливих гідротермічних умовах в окремі роки. Самі фос-

форно-калійні добрива підвищували урожайність бобово-злакових 

травостоїв проти контролю без добрив також у два-три рази, що рів-

ноцінне внесенню 90–120 кг/га азоту [125, 126]. 

Продуктивність лучного угіддя чималою мірою залежить від по-

годних умов [127, 102], рівня забезпеченості поживними елементами 

ґрунту, а також від співвідношення їх у мінеральних добривах. Ро-

сійський академік-луківник М. Г. Андреєв вважає, що річна норма 

поживних елементів у добривах має відповідати вмісту їх у річному 

врожаї травостоїв [128]. При цьому одержують нібито 100% вико-

ристання добрив. На основі багаторічних досліджень (1961–1972). 

Є. Є. Любімова рекомендує, що розрахунок за вмістом елементів в 

урожаї може бути прийнятним у тому випадку, коли ця норма від-

повідає кількості опадів [129]. Проте це не завжди доцільно, бо ви-

сокі дози фосфору і калію витрачаються нераціонально. При цьому 

калію може бути в кормі в надлишку, що призведе до погіршення 

якості корму і здоров’я тварин [130, 131]. Водночас достатнє калійне 

живлення охороняє рослини від багатьох шкідливих наслідків одно-

стороннього постачання азоту, посилює фотосинтез, сприяє зміцнен-
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ню клітинних стінок, запобігаючи виляганню й ураженню грибко-

вими захворюваннями. При підземному внесенні калію трави краще 

переносять морози [132, 97]. 

Як констатує Е. Клапп, в умовах вологого клімату всієї земної 

кулі лучні трави терплять від нестачі фосфорної кислоти, і її засто-

сування є важливим засобом поліпшення вироджених кормових 

угідь [133]. Фосфорні добрива мають тривалу післядію, і майже не 

втрачаються з ґрунту. Навіть норма 30 кг фосфору на 1 га проявляла 

післядію до 7 років. Тож вносити високі норми фосфатів для 

створення запасу в ґрунті немає потреби, а трапляється, що при 

вищих нормах фосфору може знижуватися урожайність, і це пов’я-

зують з нестачею цинку в рослинах, яка викликається надлишком 

фосфору. Фосфати зв’язують сполуки цинку і заліза у незасвоювані 

форми [97]. 

Кількість фосфору добрив потрібно встановлювати відповідно 

до норм азотних, оскільки урожайність, а отже, і винос фосфору за-

лежать перш за все від норми азоту. Взагалі співвідношення N:P у луч-

них кормах має становити 1:0,33, тобто на 3 частини азоту має при-

падати 1 частина фосфору. Якщо вміст фосфору у ґрунті низький, то 

норми його внесення мають перевищувати винос на 20–30%. За рів-

ня азоту 180–240 кг/га на мінеральних ґрунтах співвідношення N:P:К 

має становити 1:0,4:0,7, на торфових – 1:0,5:0,7 і на заплавних – 

1:0,25:0,7 [134, 135]. 

На основі узагальнених результатів дослідів у західному регі-

оні України доведено, що при внесенні N60P60K60 урожайність луч-

них травостоїв підвищується від 18,3 до 42,0 ц/га сухої речовини, 

N120P60K60 – до 52,0 ц/га, N180P63K67 – 56,0 ц/га, N240P63K67 – 61,6 ц/га. 

Найкраща оплата кілограма добрив 12,2–-12,9 кг корму спостеріга-

ється при дозах N60-120P60K60 [120]. При збільшенні дози до 180 і 240 

оплата зменшувалася до 12,4–12,0. Найвище оплачувалося застосу-

вання добрив в умовах західного Лісостепу і Передкарпаття. Подібні 

дані одержано і при узагальненні досліджень в усій Україні [134].  

У зв’язку з екологічними проблемами в багатьох країнах Євро-

пи оптимальна доза азоту в останні роки також зменшувалася від 

N300-350 до N120-180.  
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За інтенсивного використання урожайність та отавність траво-

стоїв наприкінці літнього періоду значно зменшуються через погір-

шення гідротермічних умов та довготу дня, але надходження корму 

може вирівнюватися за умови внесення азотних добрив у цей період 

[136, 137]. 

Азот мінеральних добрив – найважливіший фактор підвищен-

ня врожайності лучних агрофітоценозів. Високою потребою в ньому 

відзначається більшість типів лучних угідь (окрім торфовищ), у яких 

домінують злакові й злаково-різнотравні травостої. Засновник віт-

чизняної агрохімії Д. М. Прянішніков писав, що вся історія земле-

робства в Західній Європі свідчить про те, що головною умовою 

одержання навіть середніх врожаїв у різні епохи був ступінь за-

безпеченості сільськогосподарських культур азотом [112]. Це під-

тверджують і сучасні дослідники [138]. 

Для кращого використання рекомендують азотні добрива вно-

сити за день після скошування травостою [131]. Проте щодо кращих 

строків підживлення лучних травостоїв є інші рекомендації, а саме: 

за тиждень після скошування [139]. 

У нашому досліді вивчалися зміни продуктивності довготри-

валих травостоїв при удобренні середніми та помірними дозами азот-

них та фосфорно-калійних добрив при різних способах розподілу 

азоту добрив протягом вегетації та режимів використання із враху-

ванням літньої депресії в рості трав. 

Продуктивність довготривалого травостою за період 1990–

1995 років подано в таблиці 35. 

Таблиця 35 

Продуктивність довготривалого травостою залежно від 

удобрення та режимів використання, ц/га сухої маси  

Удобрення Режим Рік С е р е д н є Приріст 
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вико-

рис-

тання* 

1
9

9
0
 

1
9

9
1
 

1
9

9
2
 

1
9

9
3
 

1
9

9
4
 

1
9

9
5
 

ц/

га 
% 

Без добрив 1 30,6 28,0 22,4 16,6 11,5 21,5 21,8 - - 

Р90К120 – фон 1 82,7 52,9 40,3 27,2 18,5 28,3 41,6 19,8 91 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
1 106,1 90,2 91,4 69,7 63,4 76,8 82,9 61,1 280 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
1 108,0 75,2 78,5 63,3 49,0 61,1 72,5 50,7 236 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
2 116,2 74,4 56,7 61,0 53,6 55,4 69,5 47,7 219 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
3 95,2 85,8 63,8 76,0 63,4 66,6 75,1 53,3 244 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
4 110,5 80,9 72,0 81,9 63,6 69,6 79,8 58,0 266 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
5 99,9 86,5 74,0 88,9 71,0 64,9 80,9 59,1 271 

НіР05  10,2 12,3 6,7 4,6 4,4 3,7    

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 

4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 

1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

На контролі без добрив зібрано в середньому 21,8 ц/га сухої ма-

си. У найбільш посушливому 1994 році одержано лише 11,5 ц/га, а в 

найбільш сприятливому 1990-му – 30,6 ц/га. Фосфорно-калійні доб-

рива підвищили врожайність до 41,6 ц/га, або на 91%. Найменше 

одержано корму в 1994 році – 18,5 ц/га. В окремі роки за достатньої 

кількості опадів поширювалася значна кількість бобових компонен-

тів і врожайність зростала. Так, у квітні й травні 1990 року випало 

відповідно 85,3 і 84,3 мм опадів проти 48 і 64 мм середньорічних за 

вищих середньомісячних температур повітря на 1,4 і 0,4
0
С. У цих умо-
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вах бобових на варіанті з фоновим удобренням було найбільше (47% 

за першим циклом і 39% у третьому). Як наслідок, зібрано за вегета-

ційний сезон цього року найбільше сухої маси, що рівнозначно уро-

жайності на злаковому травостої за внесення 150–200 кг/га мінераль-

ного азоту. Додаткове внесення азотних добрив на фоні фосфорно-

калійних підвищило урожайність на 231–280%. Найменший вихід 

сухої маси відмічено при використанні травостою через 18 днів. Рів-

номірний розподіл 240 кг/га азоту під перші 4 цикли випасання мав 

перевагу над розподілом з наростанням доз до осені на 10,4 ц/га су-

хої маси. 

За однакового рівня удобрення варіант із використанням траво-

стою після першого укосу у фазі трубкування злаків і в наступні від-

чуження через 24 дні забезпечив на 2,8 ц/га вищий урожай, ніж коли 

використовували перший укіс у фазі кущіння злаків. Найнижчі ви-

ходи сухого корму одержано в посушливому 1994 року на всіх варі-

антах удобрення. Результати дисперсійного аналізу урожайних даних 

за роками цього періоду показують, що найсприятливішим роком 

для росту трав був 1990 рік, коли вихід сухої маси в середньому по 

варіантах був найвищий – 83,9 ц/га. Частка впливу фактора погод-

них умов за період 1990–1995 років становила 29,1%, а мінеральних 

добрив – 70,5% (додаток Г). 

Дослідження на стаціонарному досліді у 1996–2000 роках про-

довжували з дещо нижчою дозою азоту (180 кг/га) із збереженням 

тих самих завдань із рівномірним й альтернативним способом розпо-

ділу та різними дозами азоту під кожен укіс у поєднанні з різною 

тривалістю періодів відростання. Ці два способи розподілу не запе-

речували один одного, а підтверджували потребу застосування рів-

номірного на частині площ кожного гуртового пасовища із злаковим 

травостоєм із тим, щоб розпочати випасання найраніше (1–2 загони), 

а дещо пізніше розпочати використання площ без ранньовесняного 

підживлення. За першим укосом альтернативний спосіб розподілу 

азоту не зумовлює переростання травостою, що завжди супроводжу-

ється втратою господарської стиглості і надлишковим нагромаджен-

ням протеїну й нітратів.  

Саме п’ятирічні дані урожайності (1996–2000) за розподілу 180 кг 

азоту (рівномірного і наростаючого) засвідчили збереження основ-
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них закономірностей впливу на урожайність головно способу удоб-

рення і меншою мірою режиму використання (табл. 36). Брак під-

живлення мінеральними добривами (контроль без добрив) протягом 

багатьох років спричинив погіршення видового складу і, як наслідок, 

одержання низького виходу сухого корму (13,8 ц/га). Дія самих фос-

форно-калійних добрив на такому виродженому за попередніх 20 років 

старосіяному травостої теж не зможе забезпечити його високу вро-

жайність (приріст 5,7 ц/га, або 41%). 

Таблиця 36 

Продуктивність довготривалого лучного травостою 

залежно від удобрення і режимів використання, ц/га сухої маси 

Удобрення 

Режим 

вико-

рис-

тання* 

Рік 

С
ер

ед
н

є
 

Приріст 

1
9

9
6
 

1
9

9
7
 

1
9

9
8
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

ц/га % 

Без добрив 1 8,5 15,6 19,3 15,1 10,7 13,8 - - 

Р60К90 – фон 1 10,9 18,1 23,4 27,8 17,2 19,5 5,7 38 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 36,7 60,0 67,5 56,6 62,0 56,6 42,8 310 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 35,1 56,5 63,4 57,6 60,2 54,6 40,8 296 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 28,6 46,8 56,1 48,3 52,4 46,4 32,6 236 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 35,7 71,3 71,8 64,3 66,4 61,9 48,1 349 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 30,1 64,9 74,6 52,6 57,5 55,9 42,1 305 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 38,0 68,1 77,5 64,1 73,7 64,3 50,5 365 

НіР05  3,3 2,7 3,9 3,6 4,6  

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 4 – 
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1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 1-й 

укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Застосування на фоні фосфорно-калійних добрив азотних доб-

рив у дозі 180 кг/га діючої речовини посприяло підвищенню уро-

жайності в 3–4 рази проти абсолютного контролю, так що прирости 

становили 296–349%. 
Найнижчий вихід сухої маси одержано 1996 року через по-

сушливі умови в квітні, травні, червні, серпні та недостачу опадів у 
ці місяці на 76 мм, через що випали бобові трави. Такі ж посушливі 
умови були і 2000 року. В інші (1997–1999) роки гідротермічні умо-
ви виявилися кращими. 

Завдяки продовженню строків відростання від 18 до 24 і 36 днів 
збір корму зростав від 54,6 до 61,9 ц/га сухої маси. Використання 
лучного травостою у фазі трубкування, отави через 24 дні забезпечи-
ло за п’ятикратного відчуження в середньому за вегетаційний період 
61,9 ц/га. Найменше корму отримано при використанні травостою у 
фазі кущіння злаків весною і після наступних скошувань через 18 днів, 
бо трави не встигали сформувати асиміляційний апарат (листки). Біль-
ше сухого корму одержано у 1997 і 1998 роках, що пояснюється 
сприятливішими погодними умовами навесні та влітку. У варіанті з 
фоновим удобренням найвищу урожайність одержано 1999 року, яка 
майже удвічі перевищила цей показник на контролі без добрив, що 
пояснюється сприятливими гідротермічними умовами не лише цьо-
го року, але і попереднього 1998-го, найвологішого за цю п’я-
тирічку. Ці умови дали змогу збільшити участь в агроценозі цінних 
бобових і злакових трав, а рік визначити як найсприятливіший за 
середньою врожайністю по варіантах. Загалом за цей дослідний пе-
ріод вплив фактора погодних умов на вихід сухої речовини становив 
15,3%, а вплив мінеральних добрив – 84,3% (додаток Г).  

У 2001–2005 роках і надалі вивчали за такими ж принципами 
окремі варіанти, але з нижчими дозами азотних добрив під кожний укіс.  

Це було зумовлено тим, що в стаціонарі проведено докорінне 
поліпшення на половині площ кожного варіанта для порівняння про-
дуктивності старосіяного й новоствореного травостоїв, а також по-
требою проведення детальніше дослідження щодо моніторингу ро-
дючості ґрунту.  



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
181 

У зв’язку з тим, що попередній 2000 рік виявився посушли-
вим, умови його мали безпосередній вплив на зміну агроценозу у 
2001-му. Як видно з наведених даних (табл. 37), низькі збори корму 
були саме 2001 року і на контролі без добрив, і при застосуванні 
фосфорно-калійних та повних мінеральних добрив. Але ж все-таки 
повні мінеральні добрива дали змогу одержати 50,1–54,7 ц/га сухого 
корму. Збереглася основна тенденція щодо розподілу азотних доб-
рив. Порівняно теплі й сухі весняні місяці негативно вплинули на 
продуктивність старосіяного травостою. У 2002 році одержано май-
же втричі вищі урожаї на контролі, ніж попереднього року. Рясні 
дощі влітку 2001 року сприяли поліпшенню лучних травостоїв у 
2002-му. Найвища врожайність була саме у варіантах із рівномірним 
розподілом азоту добрив з перевагою в 9,1 ц/га. У 2003 році через 
несприятливі умови перезимівлі трав, загибель бобових трав уро-
жайність, порівняно з попереднім роком, зменшилася. За прохолод-
них умов у квітні та дещо вищих температур у травні, червні, липні, 
серпні повні мінеральні добрива все ж забезпечували порівняно 
високі збори корму. 

Таблиця 37 

Продуктивність старосіяного лучного травостою залежно від 
удобрення, ц/га сухої маси 

Удобрення 
Режим 

викорис-
тання* 

Рік 

С
ер

ед
н

є
 

Приріст 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

ц/га % 

Без добрив 1 13,1 34,1 22,2 10,9 18,4 20,1 - - 

Р60К90 – фон 1 16,4 42,3 27,1 23,9 29,2 27,5 8,1 40 

Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

2 54,7 75,8 55,2 86,6 76,3 68,1 48,0 239 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

2 50,1 66,7 64,7 83,9 75,2 66,3 46,2 230 
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Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

3 38,9 53,0 54,1 71,5 76,5 66,1 46,0 229 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

4 53,6 66,2 60,7 83,9 - 66,1 46,0 229 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

5 67,2 65,2 63,1 53,3 - 62,2 42,1 210 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

6 85,5 69,7 63,2 55,4 - 68,6 48,5 242 

НіР05  4,4 8,9 6,8 7,1   

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 
30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 
1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 
виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 
злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 
через 36 днів. 

Несприятливими гідротермічними умовами характеризувався і 
2004 рік. Особливо це позначилося на травостої контрольного варі-
анта, де отримано всього лише 10,9 ц/га сухої маси. Посуха в червні 
призвела не тільки до випадання бобових, але й поганого відростан-
ня злаків у другій половині літа. За достатньої кількості вологи в 
липні-серпні повні мінеральні добрива забезпечили майже однакові 
збори корму в обидвох способах розподілу азоту добрив. Рівномір-
ність опадів протягом весняно-літнього періоду 2005 року (79,5–
89,3 мм) за помірного температурного режиму сприяла доброму 
росту трав аж до початку осені. Фосфорно-калійні добрива підви-
щили урожайність травостою майже на 50%, а повні мінеральні доб-
рива – більше ніж учетверо. Аналіз впливу різних факторів на фор-
мування врожаю за результатами дисперсійного аналізу показує, що 
зі збільшенням віку травостої менше реагують на погодні умови, а 
відчутнішим стає вплив удобрення. За період 2001–2005 років част-
ка впливу погодних умов становить 14,1%, а мінеральних добрив – 
85,6% (додаток Г). 

На продуктивність новоствореного травостою, залуженого на-
весні, впливали і удобрення за укосами й режимами використання, і 
покривна культура в першому році відчуження (табл. 38). 
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Таблиця 38 

Продуктивність новоствореного лучного травостою 
залежно від удобрення, ц/га сухої маси 

Удобрення 
Режим 

викорис-
тання* 

Рік 

С
ер

ед
н

є
 

Приріст 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

ц/га % 

Без добрив 1 17,9 28,8 21,1 10,6 19,4 - - 

Р60К90 – фон 1 22,2 32,4 21,9 26,6 25,4 6,0 31 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 91,1 67,7 50,5 86,8 74,8 55,4 289 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 86,6 68,1 55,2 88,6 74,6 55,2 284 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 86,3 60,1 49,2 74,8 67,9 48,5 250 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 87,8 76,3 58,4 73,1 73,6 54,2 279 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 88,3 72,2 64,2 51,1 68,8 49,4 255 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 86,9 73,9 69,0 63,7 73,3 53,0 278 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Аналіз одержаних даних показав, що 2001 року найвищий збір 

корму одержано за рахунок покривної пажитниці однорічної 

багатоквіткової та післядії азотних добрив, внесених при залуженні. 
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В умовах застосування повного мінерального удобрення 

урожайність новоствореного травостою становила 91,1–86,3 ц/га сухої 

маси. Фосфорно-калійні добрива незначно підвищували збір корму, 

бо покривна пажитниця однорічна витіснила висіяні бобові трави. 

У сприятливішому 2002 році проявився вплив підсіву бобових 

компонентів, які були пригнічені в попередньому році. На контролі 

без добрив, за рахунок природної родючості ґрунту, зібрано лише 

28,8 ц/га сухої маси, а у варіанті з фосфорно-калійним удобренням – 

32,4 ц/га, що пояснюється наявністю бобових компонентів. Найниж-

чий урожай (60,1 ц/га) одержано на варіанті з періодами викорис-

тання через 18 днів. Рівномірний та альтернативний розподіли азоту 

забезпечили однакову продуктивність (67,7 ц/га сухого корму). Але 

найбільше підвищення урожайності (76,3 ц/га) досягнуто за розпо-

ділу азоту без весняного підживлення і зі зростанням доз до осені та 

подовженням періодів використання до 24 днів, що пояснюється 

післядією іммобілізованого азоту в більш пізній строк весною, коли 

були сприятливіші умови зволоження і тепла. Порівняно з рівномір-

ним способом розподілу азоту альтернативний виявився навіть дещо 

кращим.  

Суворі умови перезимівлі бобових і навіть злакових трав були 

в зимово-весняний період 2003 року, через що урожайність вияви-

лася невисокою у варіантах без добрив і при внесенні фосфорно-

калійного удобрення в нормі Р60К90. Азотні добрива сприяли під-

вищенню урожайності більш як удвічі. Прохолодної весни 2003 року 

ранньовесняне підживлення не забезпечило підвищення урожаю за 

першим укосом, а тому на альтернативних варіантах одержано ви-

щий збір корму, за винятком частішого використання (варіант 5). У 

наступних варіантах проявилася тенденція до збільшення врожай-

ності від 55,2 до 69,0 ц/га.  

Урожайність двох найбільш порівнюваних варіантів (2004) бу-

ла майже однакова (86,8 і 88,6 ц/га). Найнижча в роки досліджень 

вона була на контролі (без добрив) та у варіанті з фосфорно-ка-

лійним удобренням (10,6–26,6 ц/га).  

У середньому за чотири роки одержано майже однакову вро-

жайність і за рівномірного розподілу азоту (74,8 т/га), і за альтер-
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нативного (74,6 ц/га). За подовження періодів відростання до 24 днів 

збір корму зростав (73,6 ц/га). 

Отже, урожайність новоствореного травостою на контролях 

була майже на рівні старосіяного, а за внесення повного мінераль-

ного добрива вона підвищувалася до 67,9–74,8 ц/га сухого корму. 

Закономірності у змінах урожайності на цих двох травостоях за спо-

собами розподілу азотних добрив, і за режимами використання були 

однакові.  

Останніми роками в нашій країні і за кордоном проведено ба-

гато досліджень із вивчення ефективності застосування мінеральних 

добрив на культурних пасовищах [120, 140–143]. Як свідчать дані 

цих досліджень, особливо ефективним є роздрібне внесення міне-

ральних добрив після відчуження. Воно забезпечує вищі прирости 

порівняно з одноразовим внесенням і забезпечує рівномірність на-

ростання трави за циклами стравлювання. 
Для визначення ефективності мінеральних добрив, особливо 

на довготривалих травостоях, коли в них поширюються різнотрав’я і 
бобові компоненти, хоча і в меншій кількості, краще визначати ефек-
тивність всіх елементів (N:Р:К), а не лише азоту [144, 145]. 

Ефективність застосування різних доз мінеральних добрив за 
різних розподілів азоту під час вегетації та періодів відчуження в 
наших дослідах подано в таблиці 39. 

Таблиця 39 

Ефективність мінеральних добрив на довготривалих травостоях 
при різних способах розподілу азоту добрив 

Удобрення* 

Р
еж

и
м

 

в
и

к
о

р
и

ст
а

н
-

н
я

*
*
 

Одержано на 1 кг 
N:Р:К сухої маси, кг 

Одержано на 1 кг 
азоту сухої маси, кг 

1990–
1995 

1996–
2000 

2000–
2005 

1990–
1995 

1996–
2000 

2001–
2005 

Фон + Nрівном. 1 13,5 12,9 17,2 17,2 20,6 29,9 

Фон + Nнарост 1 11,2 12,4 16,7 12,9 19,5 28,8 

Фон + Nнарост. 2 11,8 14,5 16,7 13,9 23,6 28,8 
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Примітка. * Nрівном. – рівномірний розподіл азоту, Nнарост. – на-
ростаючий розподіл азоту, 1990–1995 рр. – Р90К120 – фон, фон + N240, 1996–
2000 рр. – Р60К90 – фон, фон + N180, 2001–2005 рр. - Р60К90 – фон, фон + N140.; 
** 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 36 днів; 2 – 1-й 
укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні. 

У перші роки після залуження, коли в травостоях у великих 
кількостях є злакові компоненти на засіяних злакових травостоях 
окупність азоту може сягати 16–30 кг сухої речовини, а пізніше в 
умовах поширення самосівом бобових при хорошому урожаї на 
фоновому варіанті вона знижується до 5–8 кг сухої речовини [146]. 
У наших дослідах високоефективними були всі мінеральні добрива, 
за винятком травостoю 1996–2000 років, коли на 1 кг РК одержано 
лише 3,5 кг корму. 

У зв’язку з тим, що в 1990–1995 роках на контролі без добрив і 
фоновому варіанті самосівом поширилися бобові компоненти, ефек-
тивність фосфорно-калійних добрив виявилася невисокою (3,5–9,4 кг 
на 1 кг фосфорно-калійних добрив). 

Із внесенням повної дози мінеральних добрив ефективність їх 

підвищилася в 1,5–4 рази. Азотні добрива проти фонових у всіх пе-

ріодах використовувалися високоефективно, і особливо в останні 

п’ять років, коли на контролях в урожаях брала участь незначна кіль-

кість бобових. В останній період на кожний кілограм азоту одержа-

но найвищу оплату кормом 26,7 і 29,7 кг. Деякі дослідники ствер-

джують, що для повернення прямих затрат при внесенні азотних 

добрив на пасовищах потрібно одержувати не менше ніж 4,5 кг 

сухої маси на 1 кг азоту [147]. 

Високі показники продуктивності тварин при утриманні їх на 

багаторічних культурних пасовищах зумовлені великою урожайніс-

тю і високою поживністю корму. 

Продуктивність довготривалого травостою залежала головно 

від ступеня забезпеченості рослин травостою основними елемента-

ми живлення (табл. 40). У період 1990–1995 років вихід зеленої та 

сухої маси був найвищий порівняно з двома іншими періодами у зв’яз-

ку з тим, що травостій ще був менш вироджений. Фосфорно-калійні 

добрива забезпечували приріст сухої маси на 91%, повні мінеральні 

добрива – на 231–280%. У наступні періоди (1996–2000 і 2001–

2005), коли продуктивність була нижчою, ніж у першому, прирости 
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урожайної маси на удобрюваних варіантах зростали за рахунок дії 

азотних добрив на фоні фосфорно-калійних. Внесення тільки фос-

форно-калійних добрив не сприяло підвищенню приростів урожаю. 

Навпаки, у наступні періоди приріст сухої маси знижувався до 41%. 

Від внесення повного мінерального удобрення залежно від періоду 

прирости продуктивної маси змінювалися в межах від 231 до 349% 

сухої маси. Порівняно з першим періодом, у наступні роки зростали 

також прирости кормових одиниць. 

Таблиця 40 

Продуктивність довготривалих травостоїв 

залежно від способу розподілу азотного добрива (1990–1995) 

Удобрення 

Режим 

використа-

ння* 

Вихід з 1 га, ц 
Приріст до 

контролю, % 

сухої 

маси 

корм. 

одиниць 

сухої 

маси 

корм. 

одиниць 

Без добрив 1 21,8 20,7 - - 

Р90К120 – фон 1 41,6 38,3 91 90 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
1 82,9 77,9 280 276 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
1 72,5 68,9 231 232 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
2 69,5 65,3 219 215 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
3 75,1 70,6 244 241 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
4 79,8 71,0 266 243 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
5 80,9 63,9 271 209 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 
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4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 

1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Найвищий приріст кормових одиниць одержано в період 1996–

2000 років у варіантах, коли вносили повні мінеральні добрива за 

рівномірного розподілу азоту – 339%, а наростаючого 310–385%, у 

період 2001–2005 років на ділянках із рівномірним розподілом азоту 

– 334%, а з наростаючим – 325–334% (табл. 41). 

Таблиця 41 

Продуктивність довготривалих травостоїв 

залежно від способу розподілу азотного добрива (1996–2000) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

Вихід з 1 га, ц 
Приріст до 

контролю, % 

сухої 

маси 

корм. 

одиниць 

сухої 

маси 

корм. 

одиниць 

Без добрив 1 13,8 12,1 - - 

Р60К90 – фон 1 19,5 16,8 41 39 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 56,6 53,2 310 339 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 54,6 49,7 296 310 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 46,4 44,0 236 264 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 61,9 58,8 349 385 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 55,9 48,0 305 297 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 64,3 54,0 366 346 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 
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4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 

1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Таблиця 42 

Продуктивність старосіяного травостою 

залежно від способу розподілу азотного добрива (2001–2004) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

Вихід з 1 га, ц 
Приріст до 

контролю, % 

суха 

маса 

кормові 

одиниці 

суха 

маса 

кормові 

одиниці 

Без добрив 1 20,1 14,8 - - 

Р60К90 – фон 1 27,4 19,4 36 31 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 68,1 62,6 239 323 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 66,3 60,9 230 311 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 54,3 49,9 170 237 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 66,1 60,1 229 306 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 62,2 50,4 210 241 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 68,6 50,8 242 243 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

У середньому за роки досліджень продуктивність травостою бу-

ла найнижча на контролі без добрив (14,8 ц/га корм. од. у сухій 

речовині). При внесенні фосфорно-калійних добрив вона збільшилася 
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на 4,6 ц/га кормових одиниць. Повне мінеральне удобрення (N140P60К90) 

порівняно з фоновим варіантом (P60К90) підвищило продуктивність у 

2–3 рази. Найвищий вихід кормових одиниць з 1 га був при рівно-

мірному розподілі азотних добрив у фазі кущіння злаків – 62,6 ц/га. 

За альтернативного розподілу азотних добрив збір корму змен-

шився лише на 1,7 ц/га кормових одиниць. Із подовженням трива-

лості відростання травостою вихід кормових одиниць зменшувався 

від 60,9 до 50,8 ц/га. Застосування повних мінеральних добрив за-

безпечило їх приріст до 323%.  

Таблиця 43 

Продуктивність новоствореного травостою 

залежно від способу розподілу азотного добрива (2001–2004) 

Удобрення 

Режим 

викорис-

тання* 

Вихід з 1 га, ц 
Приріст до 

контролю, % 

суха 

маса 

кормові 

одиниці 

суха 

маса 

кормові 

одиниці 

Без добрив 1 19,4 18,8 - - 

Р60К90 – фон 1 25,4 24,6 31 31 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 74,8 71,0 289 278 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 74,6 68,6 284 265 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 67,9 63,8 250 239 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 73,6 67,7 279 260 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 68,8 55,0 255 192 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 73,3 54,9 278 192 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 
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1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Фосфорно-калійне удобрення зумовило підвищення виходу кор-

мових одиниць на 31% порівняно з контролем, а додаткове застосу-

вання азоту і його рівномірний розподіл – на 277%. Дещо нижчий 

приріст кормових одиниць відзначено за альтернативного розподілу 

азоту добрив. 

Порівняно однаковий вихід кормових одиниць одержано при рів-

номірному і при альтернативному розподілі азоту (71,0 і 67,7 корм. од.). 

Порівнюючи різновікові травостої в середньому за 2001–2004 роки, 

слід відзначити, що при рівномірному розподілі на старосіяному зіб-

рано 62,6 ц/га кормових одиниць, а на новоствореному – 71,0 ц/га. 

Це пояснюється тим, що в новоствореному травостої все-таки від-

значено більшу кількість бобових трав. Погодні умови західного Лі-

состепу майже щорічно є сприятливими для росту і розвитку луко-

пасовищних трав. І лише в окремі посушливі роки (1971, 1976, 1986) 

ГТК у різні місяці був на рівні 0,5–0,7 і 0,8–1. У таких роках уро-

жайність знижувалася на 18–40% за перших 20 років і на 16–38% за 

наступних 20. У вологих роках (1974, 1978, 1985) урожайність пасо-

вищ підвищувалася на 21–28% за перших 20 років і на 22–34% за 

наступний період (табл. 44). 

Таблиця 44 

Урожайність лучних травостоїв низинних лук 

західного Лісостепу залежно від різної вологозабезпеченості, 

ц/га сухої маси (1969–2004) 
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ц/га % ц/га % 

1969 – 

1974 

Р30К120

N240 

65,1 1971 39,1 1974 83,1 -26,0 -40 +18,0 +28 

1975 – 

1979 

Р90К120

N240 
70,0 1976 53,0 1978 84,5 -17,0 -24 +14,5 +21 

1980 – 

1984 

Р90К120

N240 
77,7 1982 73 1980 83,0 -4,6 -6 +5,3 +7 

1985 – 

1988 

Р90К120

N240 
84,3 1986 69,5 1985 91,6 -14,8 -18 +20,4 +24 

1989 – 

1994 

Р90К120

N240 
84,2 1994 63,4 1990 106,1 -20,8 -25 +21,8 +26 

1995 – 

1999 

Р60К90

N180 
58,8 1996 36,7 1998 71,8 -22,1 -38 +13 +22 

2000 – 

2004 

Р60К90

N140 
62,6 2000 52,4 2004 83,9 -10,2 -16 +21,3 +34 

2006-

2010 

Р45К60

N90 
94 2007 74 2008 126 -20 -21  

+                                                                                                      

32 
+34 

Отже, і на старосіяному, і на новоствореному різнотравно-

злакових травостоях повні мінеральні добрива використовувалися 

високоефективно, тому що багаторічні травостої зберігалися високо-

продуктивними лише завдяки систематичному удобренню. Вони за-

безпечували збір 62,6 і 68,6 ц/га кормових одиниць.  
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Розподіл урожаю за укосами використання  

лучних травостоїв 

Аналіз різних варіантів застосування азотних добрив за ста-

більного забезпечення вологою показав, що найбільш рівномірне 

надходження корму протягом вегетації трав забезпечує роздрібний 

розподіл під кожний із чотирьох укосів. Як свідчать дослідження 

Латвійського НДІ та Інституту землеробства і тваринництва захід-

ного регіону (ІЗіТЗР) УААН, кращим при цьому виявився розподіл 

азоту без ранньовесняного підживлення, але з наростанням доз до 

осені [148, 149]. 

Так, у досліді ІЗіТЗР УААН з розподілом норми 240 кг/га на 

фоні Р90К120 (1982–1985) встановлено, що із шестиспособів розподілу 

240 кг/га азоту порівняно з рівномірним розподілом перевагу мав 

той, коли не використовували ранньовесняного підживлення азотом, 

а після першого, другого і третього циклів вносили відповідно по 30, 

90, 120 кг/га. За рівномірного удобрення отримано 78,4 ц/га, а за аль-

тернативного – 84,1 ц/га сухого корму. При цьому досягнуто істот-

ного вирівнювання урожаю за циклами, вигідного відмовлення від 

застосування азотних добрив ранньою весною [120]. 

Подальший розвиток напряму розподілу норми азоту 240 кг/га, 

проведений в ІЗіТЗР УААН, засвідчив, що він має свою перспективу 

і є альтернативним до рівномірного. Адже важливо не лише одер-

жати високий збір корму, але й його якість та рівномірність надхо-

дження за циклами використання. У природних умовах майже зав-

жди урожайність травостоїв від весни до осені знижується. Виявля-

ється, що досягти пасовищної стиглості (11–16 ц/га сухого корму) в 

кожному з 5 ц/га 6 відчужень є проблематичним. Навесні азотні доб-

рива посилюють і без того добрий ріст трав першого циклу і навіть 

сприяють їх швидкому переростанню на шкоду росту наступних отав, 

що призводить до надмірного нагромадження в них протеїну, нітра-

тів. У зв’язку з цим весняне підживлення, як і рекомендують луків-

ники [133, 150], можна практикувати лише в районах із континен-

тальним кліматом, де середина літа постійно посушлива. У лісовій 

зоні П. І. Ромашов рекомендує вносити азот весною лише на ті заго-

ни, що їх використовуватимуть першими [97]. За помірного зволо-
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ження азотні добрива краще застосовувати без ранньовесняного під-

живлення і з підвищенням доз до осені, що показав у дослідах 

професор М. Т. Ярмолюк [120]. Перевагу такого розподілу довели до-

слідами І. Ф. Лесников з Білорусі, І. П. Лепкович із Росії [151, 152].  

У Чехословаччині норму азоту 320 кг/га розподіляли 

(32+48+80+160) способом підвищення доз до осені, що забезпечува-

ло не лише вищий урожай (116 ц/га сухої маси) і рівномірне надхо-

дження корму, але й збільшення надою молока за осінній період 

(15,08–15,10) на 20% порівняно з рівномірним [105]. Як рекомен-

дують дослідники, періоди відростання трав у травні завжди вдвічі 

менші, ніж у серпні [153, 154]. 

Узагальнюючи результати досліджень, проведених у Німеччи-

ні, Е. Клапп підтверджує, що із внесенням 40 кг/га азоту навесні, 

80 кг влітку і 120 кг/га перед останнім випасанням крива надхо-

дження корму стає більш вирівняною, ніж за умови чотириразового 

внесення по 60 кг/га чи всієї норми навесні [133].  

У дослідах Брестської обласної дослідної станції Білорусі нор-

ма азоту 180 кг/га забезпечила найвищий урожай (78,2 ц/га сухої 

маси) тоді, коли застосовували по 60 кг/га перед першим, третім і 

четвертим циклами, але розподіл урожаю був кращим за чотирира-

зового розподілу по 45 кг/га для перших чотирьох циклів, хоч корму 

зібрано дещо менше (72,5 ц/га) [151].  

Досі в країнах із високорозвиненим тваринництвом лучні угід-

дя забезпечуються азотом в основному завдяки мінеральним добри-

вам. Для багатьох районів Англії та Уельсу ефективним є внесення 

до 400 ц/га 450 кг/га азоту [155, 156]. 

Численими дослідженнями встановлено, що суттєво вплива-

ють на формування та продуктивність лучних ценозів режими їх ви-

користання. Оптимальні режими залежать від багатьох чинників, 

зокрема від ботанічного, видового складу, рівня удобрення, еколо-

гічних умов, цільового призначення трав’яної біомаси [110, 118, 

157–159]. Раціональне використання лучних травостоїв базується на 

врахуванні біологічних властивостей трав – багаторазового віднов-

лення надземних частин після їх відчуження за рахунок запасних 

бруньок і витрат запасу поживних речовин. Для всіх видів трав будь-

яке відчуження є негативне. Чергування короткочасного спасування 
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з тривалим періодом відпочинку – основа організації загінного випа-

сання [90, 98]. 

Використання лучних травостоїв із відчуженням їх надземних 

частин належить до найскладніших технологічних елементів у всьо-

му процесі виробництва трав’яних кормів. Режими використання ма-

ють відповідати оптимальним частоті, черговості й строкам відчу-

ження. У зв’язку з цим потрібно враховувати, як проходить форму-

вання врожаю за фазами вегетацій. Урожайність сухої маси і багато-

річних злакових трав, і бобових зростає до їх повного цвітіння. 

Проте у бобових трав не так швидко погіршується поживність сухої 

маси в міру старіння, як у злаків. І для одержання високого загально-

го збору поживних речовин рекомендують бобові трави скошувати 

трохи пізніше, а саме на початку цвітіння [160, 161], а злакові – під 

час колосіння [162].  

У процесі використання травостою шляхом скошування чи 

стравлювання швидко порушується ритм сезонної вегетації лучних 

рослин, що призводить до скорочення і навіть припинення генера-

тивного процесу [3]. Все це свідчить про те, що, крім заходів зі ство-

рення належного природного чи сіяного травостою, у збереженні чи 

підтриманні на певному рівні його продуктивності важливе значен-

ня належить правильній системі його використання [35, 128, 163]. 

Відразу ж після відчуження надземних частин лучні трави почина-

ють їх відновлення, і передусім за рахунок поживних речовин підз-

емних органів, а далі наростають листки й утворюються нові веге-

тативні органи, і до фази колосіння триває посилене нагромадження 

поживних речовин. Знання закономірностей нагромадження, витрат 

і відновлення запасу поживних речовин є основним у визначенні за-

ходів щодо використання багаторічних сіножатей і пасовищ [164]. 

Режим використання значною мірою впливає на водний і поживний 

режими ґрунту, змінює динаміку нагромадження і витрат поживних 

речовин у рослинах, динаміку наростання коренів.  

Теоретично обґрунтував вплив зрізання на лучні трави С. П. Смє-

лов [90]. Він та інші науковці [3] констатують, що шкідливий вплив 

частого відчуження проявляється у зменшенні нагромадження над-

земної і підземної біомаси, яке властиве усім видам лучних трав. Зрі-

зання вище чи на рівні нижньої частини генеративного органа мало 
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впливає на відростання пагона, а зрізання нижче цього органа має 

негативний вплив на створення нових пагонів із бруньок, інтенсив-

ність кущіння навіть призводить до загибелі рослин. За умови збіль-

шення частоти відчуження трав зменшується використання сонячної 

енергії, бо вони не мають змоги створювати оптимальну листкову по-

верхню для максимального фотосинтезу. Разом із тим часте відчу-

ження більше виснажує й корені, і в них менше відкладається ―за-

пасних речовин‖. Окремі трави ці речовини починають інтенсивно 

нагромаджувати лише у фазах стеблування, колосіння, бутонізації і 

навіть цвітіння. З уваги на це, часте відчуження зумовлює слабше від-

ростання трав, які гірше зимують і забезпечують меншу урожайність. 

У зоні конюшиносіяння травостої з люцерною посівною мо-

жуть вдаватися до триразового відчуження, тоді як конюшина лучна, 

гібридна і повзуча стійко утримуються в травостоях за інтенсив-

нішого режиму використання – до чотирьох разів за сезон [141, 165]. 

Бобово-злакові травостої доцільно скошувати три рази за сезон, а 

для підвищення стійкості бобових – чергувати режими скошування 

за роками. Бобово-злакові ценози за рубежем з участю верхових трав 

традиційно використовують для виготовлення сіна і сінажу з подаль-

шим інтенсивним випасом в осінній період [106], а ценози з коню-

шиною лучною та пажитницею багаторічною інтенсивно випасають 

протягом усього періоду вегетації трав [166]. 

Лучні рослини негативно реагують не тільки на частоту, але й 

на висоту відчуження. Низові трави (тонконіг лучний, костриця чер-

вона, конюшина повзуча та ін.), у яких листя зосереджено біля по-

верхні ґрунту, найкраще витримують часте і низьке відчуження, а 

верхові, такі, як райграс високий, тимофіївка лучна, стоколос безос-

тий, люцерна посівна та ін. – найгірше. Напівверхові (грястиця 

збірна, костриця лучна тощо) щодо відчуження посідають середнє 

місце між попередніми видами трав. Але й стоколос безостий як 

верхова трава в умовах підвищеного азотного фону може забезпечу-

вати високу врожайність і продуктивне довголіття за багатоукісного 

режиму використання [167]. До того ж, залежно від висоти рослини, 

перетравність її частин різна [168]. 

Для забезпечення тваринництва повноцінними лучними кор-

мами важливо мати не лише високі врожаї, але й їх рівномірне над-
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ходження протягом усього пасовищного сезону. У природі навесні 

трави ростуть швидко, використовуючи запасні поживні речовини, 

нагромаджені попередньої осені, які потрібні для швидкого відростан-

ня і формування генеративних органів – цвітіння й утворення насіння.  

В однакових природних умовах надходження корму відбува-

ється нерівномірно. Наші дослідження свідчать про позитивний вплив 

азотного удобрення й оптимального використання різновікових тра-

востоїв на рівномірність надходження лучного корму в період 1990–

1995 років (рис. 17). 
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Рис. 17. Розподіл урожайності за укосами, ц/га (середнє за 1990–1995 рр.) 

Шестирічні дослідження впливу мінеральних добрив засвід-

чили, що і збір сухого корму за вегетаційний сезон, і надходження 

його за укосами значно коливалися за роками, що пояснюється 

різними погодними умовами. Дослідження засвідчили, що ранньо-

весняне підживлення азотом в дозі 60 кг/га зумовило швидше пере-

ростання травостою за першим укосом, що не завжди є бажаним 

(зібрано 23,1 ц/га сухої маси, або 28% наростання), але без весняно-
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го підживлення травостій не переростав і довше перебував у госпо-

дарській стиглості (табл. 45). 
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Таблиця 45 

Вихід сухої маси довготривалого лучного травостою 
за укосами залежно від удобрення та режимів використання, 

ц/га (середнє за 1990–1995 рр.) 

Удобрення 
Укіс*** 

1 2 3 4 5 

Без добрив* 
5,4 

2,4 – 5,0 
3,7 

2,0 – 5,9 
5,2 

1,8 – 7,9 
4,5 

1,0 – 8,9 
3,0 

1,6 – 4,8 

Р90К120 – фон* 
10,0 

4,8 – 25 
3,2 

4,0 – 17 
10,2 

3,2 – 25,8 
7,3 

1,8 – 14,3 
5,0 

2,6 – 9,4 

Фон + 
N240 (60+60+60+60)* * 

23,1 
13,8 – 32,2 

15,1 
9,3 – 25,9 

19,2 
7,9 – 30,6 

13,9 
3,5 – 23,5 

11,6 
6,5 – 27,3 

Фон + 
N240 (0+30+90+120)* * 

15,1 
6,4 – 23,6 

10,0 
5,6 – 14,1 

19,5 
6,9 – 32,8 

16,9 
4,4 – 26,9 

11,0 
6,1 – 24,8 

Фон + 
N240 (0+30+90+120)** 
* 

14,2 
5,2 – 24,9 

10,0 
5,4–12,4 

13,2 
7,5-19,5 

12,1 
5,6-19,8 

12,3 
3,8-22,3 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 
*** 

19,6 
9,6 – 29,1 

16,0 
13,1 – 22,5 

15,6 
4,4 – 24,9 

16,0 
6,2 – 23,4 

7,9 
5,2 – 16,6 

Фон + 
N240 (0+30+90+120)** 
* 

24,0 
10,9-32,7 

15,8 
10,2-20,5 

14,9 
3,9-27,2 

17,9 
6,7-23,0 

7,2 
5,9-19,4 

фон + 
N240 (0+30+90+120)** 
* 

26,9 
21,6-32,3 

18,7 
13,1-24,4 

19,4 
9,0-31,6 

15,9 
13,9-25,7 

- 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 
36 днів; ** 1-й укіс – у фазі початку кущіння -трубкування, наступні – через 
18 дні; *** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – мінімальне й 
максимальне значення за укосами. 
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Найменше корму за першим укосом наростало в посушливому 
1994 році (13,8 і 6,4 ц/га) і найбільше – у 1990 і 1995 роках (32,2 і 
23,6 ц/га сухої маси), що залежало від кількості опадів (додаток В (1)). 
На збір корму у другому укосі впливала врожайність за першим 
використанням. Що вищою вона була, то слабшою була отавність 
трав у другому укосі. 

За незначних відмінностей удобрення під другий укіс та 
однакових строках використання отав (18 днів) кількість сухої маси 
зменшилася на 35%. Мінімальні врожайності (9,3 і 5,6 ц/га) одержа-
но в 1993 і 1994 роках, а максимальні – 25,9–14,1 ц/га в 1991, 1992-му, 
коли у травні опадів було навіть більше від оптимальної кількості, а 
їх рівні врожайності проти першого укосу були значно менші. У 
другому укосі надходило лише 14–20% від загального збору за се-
зон. Із використанням травостою через 24 дні і більше збір корму 
зростав майже вдвічі, порівняно з рівнями, коли періоди відпочинку 
були 18 днів. 

Наростання зборів за третім укосом на контролях відбувалося 
в основному з такою ж інтенсивністю, як і в першому. Це спричи-
нено дещо гіршими гідротермічними умовами (червень 1994 р). У 
посушливому 1994 році одержали мінімальні врожаї за цей час, коли 
в травні і червні випало вдічі менше опадів за вищих середньорічних 
температур. Максимальних урожаїв за третім укосом досягнуто в 
1990 та 1991 роках, коли проявлялася післядія рясних травневих до-
щів. Особливо сильно переростали травостої в 1990-му, що аж удвічі 
перевищували господарську стиглість, а за несприятливих умов не 
досягнуто навіть цієї стиглості. 

Така сама закономірність була і при наростанні корму за четвер-
тим укосом. Найсприятливіші умови виявилися в липні 1990 і 1993 
років, коли вихід корму сягав дуже високих рівнів оптимальної гос-
подарської стиглості при застосуванні і 60, і 120 кг/га азоту добрив 
(23,5 і 26,9 ц/га сухої маси). Несприятливі погодні умови зумовили 
мінімальні рівні 3,5–6,2 ц/га урожайності четвертого укосу викорис-
тання (1994, 1995). Тоді навіть азотні добрива в дозах 60 і 120 кг/га 
не забезпечували бажаного росту трав, оскільки на один день веге-
тації припадало 0,2 і 0,7 мм вологи. В інші (1991, 1992) роки азотні 
добрива під цей укіс дозволяли одержувати оптимальну кількість 
корму (14–23 ц/га сухої маси). 
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У п’ятому укосі максимальних зборів корму досягнуто на тре-
тьому і четвертому варіантах у найбільш посушливому 1994 році, ко-
ли з урожаями попередніх укосів через посушливі умови азот доб-
рив був іммобілізований органікою ґрунту. А за достатньої кількості 
опадів у серпні його післядія була досить суттєва (одержали 27,3 і 
24,8 ц/га сухої маси). Порівняно високих урожаїв (10,3–18,9 і 11,4–
15,8 ц/га) досягли за п’ятим укосом і в 1990, 1992 роках завдяки піс-
лядії поживних речовин мінеральних добрив, внесених під третій та 
четвертий укоси. На фосфорно-калійному фоні найвищу врожай-
ність (9,4 і 9,0 ц/га) одержано також у п’ятому циклі 1990 і 1992 ро-
ків (додатов В (1)). 

Розподіл урожайності за укосами у відсотках до загального 
урожаю засвідчує також нерівномірність надходження за укосами 
залежно від удобрення (табл. 46). 

Таблиця 46 

Надходження урожаю за укосами 
залежно від удобрення та режимів використання, 

% від загального урожаю (середнє за 1990–1995 рр.) 

Удобрення 
Укіс*** 

1 2 3 4 5 

Без добрив* 
25 

13 – 44 
17 

9 – 29 
24 

16 – 28 
20 

7 – 32 
14 

10 – 37 

Р90К120 – 
фон* 

26 
16 – 41 

20 
12 – 29 

25 
19 – 31 

17 
6 – 25 

12 
8 – 23 

Фон + 
N240 

(60+60+60+60)* 

28 
19 – 41 

18 
8 – 23 

24 
15 – 29 

16 
6 – 26 

14 
9 – 43 

Фон + N240 

(0+30+90+120)* 

21 
13 – 33 

14 
17 – 26 

27 
14 – 34 

23 
9 – 35 

15 
10 – 51 

Фон + N240 

(0+30+90+120)** 

26 
15 – 44 

21 
16 – 26 

21 
7 – 26 

21 
9 – 31 

11 
7 – 23 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 
36 днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні; 
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*** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – мінімальне й мак-
симальне значення за укосами. 

Як свідчать дані таблиці, найбільш нерівномірно надходив корм 
за першим укосом у варіанті з рівномірним розподілом азоту (28% 
до загального урожаю), що на 7% більше, ніж на варіанті без під-
живлення ранньою весною. За варіантами у несприятливих за воло-
гістю роках корму надходило лише 13–19%, а в сприятливих – знач-
но більше (33–44%). 

У другому укосі надходження сухої маси було більш вирівня-
ним у середньому за 6 років і вирізнялося вищою амплітудою коли-
вань в окремі роки, що пояснюється неоднаковими гідротермічними 
умовами. 

За третім укосом надходження корму було досить рівномірним 
з найменшою амплітудою коливань в окремі роки. 

За четвертим укосом в середньому за вегетаційний період 
досить виражена була дія мінімальної дози (60 кг/га) і найвищої 
(120 кг/га), різниця в надходженні становила 7%. Приблизно такою 
ж була різниця і для максимальних і мінімальних відсотків на ко-
ристь альтернативного способу розподілу. 

Із п’ятим використанням тривав процес післядії мінеральних 
добрив, хоч різниці були менш виражені. Урожайність багаторічно-
го травостою залежно від інтенсивності удобрення за окремими ро-
ками засвідчує вплив гідротермічних коефіцієнтів, що й зумовило 
коливання цих показників.  

У період 1996–2000 років серед способів розподілу 180 кг/га 
азоту за збором загального урожаю деяку перевагу мав рівномірний, 
що пояснюється інтенсивнішою дією азоту весною за більшої кіль-
кості запасів зимово-весняної вологи, сприятливіших умов освітлення.  
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Рис. 18. Розподіл урожайності за укосами, ц/га (середнє за 1996–2000 рр.) 

Але ж, як уже зазначалося в попередньому досліді (рис. 18), 

весною трави ростуть швидше і додаткове підживлення азотом обу-

мовлює переростання травостою і навіть втрату господарської стиг-

лості. Розподіл урожаю за укосами засвідчує нерівномірність надхо-

дження корму, що пояснюється природною депресією в рості трав у 

другій половині літа за умови зменшення освітлення і вологи. 

Найрівномірніше надходив корм на контрольному й фоновому 

варіанті за першим-четвертим укосами, хоча кількості його були 

досить низькими. Різкий спад у другому укосі варіанта з рівномір-

ним розподілом азоту пов'язаний з великими надходженнями корму 

в першому укосі й деяким виснаженням травостою. У варіанті з 

наростаючим розподілом азоту другий укіс теж був менш продук-

тивний порівняно з наступними, що зумовлено найнижчою дозою 

добрив.  

П’ятий укіс, як правило, був завжди менш урожайний, але в 

цей період на варіанті з рівномірним розподілом азоту надійшло ли-

ше 5,9 ц/га, тобто найменше з-поміж удобрюваних азотом варіантів. 

У період 1996–2000 років на варіанті без добрив найменше 

корму надходило за третім і п’ятим укосами – 2,8 і 0,8 ц/га сухої 

маси (табл. 47). 
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Таблиця 47 

Вихід сухої маси довготривалого лучного травостою за укосами 

залежно від удобрення, ц/га (середнє за 1996–2000 рр.) 

Удобрення 
Укіс*** 

1 2 3 4 5 

Без добрив* 
3,2 

1,7 – 3,9 

3,4 

1,3 – 6,2 

2,8 

1,2 – 4,3 

3,6 

1,5 – 6,9 

0,8 

1,4 – 3,0 

Р60К90 – фон* 
4,4 

2,7 – 7,0 

4,7 

2,4 – 8,1 

4,0 

2,2 – 5,5 

4,8 

2,3 – 7,6 

1,6 

2,6 – 4,8 

Фон + 

N180 (45+45+45+45)* 

18,0 

12,3 – 23,5 

10,2 

3,7 – 15,5 

10,3 

5,4 – 15,2 

11,2 

6,2 – 18,0 

5,9 

0,4 – 15,5 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)* 

10,4 

8,4 – 11,8 

8,6 

3,4 – 11,6 

13,4 

7,8 – 19,1 

14,6 

7,6 – 20,2 

7,6 

1,0 – 17,8 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 

10,0 

7,9-12,1 

7,5 

4,1-10,7 

7,7 

4,8-10,4 

11,6 

4,1-21,4 

6,9 

3,7-10,8 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 

15,3 

6,9 – 23,9 

10,0 

5,3 – 18,5 

13,9 

8,6 – 17,8 

13,3 

5,1 – 17,7 

9,4 

6,4 – 18,6 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 

15,7 

9,2-24,1 

11,8 

6,7-20,8 

15,2 

5,9-22,8 

13,2 

7,1-20,2 
- 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 

18,4 

8,0-25,0 

15,2 

8,0-24,3 

17,0 

8,6-27,5 

13,7 

10,8-22,4 
- 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні; 

*** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – мінімальне й мак-

симальне значення за укосами. 

Проте в найбільш несприятливому 2000 році, коли у квітні 

середньомісячна температура була на 4,8
0
С вища від середньорічної 

за першим укосом зібрано лише 1,7 ц/га сухого корму. Найвищий уро-

жай (3,9 ц/га) одержано 1999 року, коли випала річна норма опадів 

при нижчій від середньобагаторічної температурі повітря За другим 
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укосом на абсолютному контролі досягнуто найнижчого збору (1,3 ц/га) 

сухого корму і 2000-го за вищої, ніж багаторічна температура, за цей 

час на 1,7
0
С, а найвищим він був (6,2 ц/га) 1998 року, коли в травні 

проявилася значна післядія попередніх опадів. Наростання врожаю 

за третім укосом відбувалося також нерівномірно при середньому за 

сезон 2,8 ц/га, найменше його наростало в 1996 році (1,2 ц/га) і най-

більше (4,3 ц/га сухої маси) у 1999-му. За четвертим укосом найбіль-

ше корму (6,9 ц/га) зібрано 1998 року, коли опади були удвічі більші 

від норми. Рясні дощі 1997 року також забезпечили інтенсивніший 

ріст травостою. Із застосуванням фосфорно-калійних добрив урожай-

ність підвищилася майже вдвічі проти контролю, що пояснюється 

ботанічним складом (поширенням бобових). Порівняно невисокий уро-

жай надходив рівномірно за перші чотири укоси (по 4,0–4,8 ц/га). 

Найвищі збори сухого корму відзначено в 1999 році (7,0 ц/га за пер-

шим і 8,1 ц/га за другим укосами та 7,6 ц/га у 1998 р.). 

Додаткове внесення азотних добрив під перші чотири укоси на 

фоні фосфорно-калійних сприяло, як і в попередні роки, швидкому 

переростанню трав, особливо за першим укосом. Однак у менш спри-

ятливі за гідротермічними умовами роки урожайність навіть не до-

сягала господарської стиглості (3,7 ц/га у 2000 р.). А за першим уко-

сом 2000 року зібрано найвищий урожай, бо трави наростали за 

достатньої кількості вологи і дещо вищої температури повітря. 

Переростання травостою є небажаним, особливо за пасовищного ре-

жиму, оскільки оптимальним рівнем урожайності вважають збір 7–

12 ц/га сухої маси. 

Недостатнім наростанням корму відзначився і 1996 року, коли 

за третім укосом зібрано лише 5,4 ц/га корму. Господарської стиг-

лості (10,4 ц/га) в середньому за сезон досягнуто також і на варіанті, 

коли травостій використовували у фазі кущіння навіть без азотного 

підживлення (додаток В (2)). 

Використання у фазах початку і повного трубкування траво-

стою (перший укіс) також зумовлює переростання трав, що відбува-

ється за рахунок іммобілізованого азоту, внесеного влітку поперед-

нього року. Цей процес засвоєння органічними речовинами ґрунту і 

перетворення мінерального азоту добрив на біологічний є позитив-
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ним з огляду на екологічну безпеку середовища і те, що нема нега-

тивного впливу на організм тварин і навесні, і восени. 

У другому укосі травостої досягали господарської стиглості че-

рез 18 днів відростання при внесенні і 30, і 45 кг/га азоту (8,6–

10,2 ц/га сухої маси), що дуже важливо, бо спрацьовує неодночасне до-

сягнення травостоєм цієї якості, і лише з продовженням відростання 

до 24, 30, 36 днів переростання відбувалося лише через 36 днів. 

У третьому і четвертому укосах передбачені схемою досліджень 

внесення відповідно по 45 і 60 та по 45 і 90 кг/га азоту за тривалості 

відпочинку через 18–24 дні також були достатніми. Подовження три-

валості відростання до 30 днів зумовило незначне переростання тра-

востою (15,2 ц/га в третьому і 13,2 ц/га в четвертому укосах). 

Отож корм надходив рівномірніше за наростаючого (альтерна-

тивного) розподілу азоту, хоч загальний урожай при цьому дещо 

зменшувався, але за першим укосом вдалося уникнути не лише пе-

реростання травостоїв, але й нагромадження надлишку нітратів, що 

покажемо в подальших розділах.  

Рівномірний розподіл має свої переваги: забезпечує вищу 

врожайність, завдяки ліпшому засвоєнню азоту добрив ранньою вес-

ною в поєднанні з біологічними особливостями росту трав (присто-

сування до максимального наростання маси, перехід максимуму в 

якість), утворенням генеративних органів і насіння.  

На виробництві потрібно використовувати обидва способи удоб-

рення злакових та лучних травостоїв, що забезпечить конвеєрність 

надходження кормів. Надходження корму у відсотковому відношен-

ні демонструє таблиця 48. Незважаючи на величину врожаю й інтен-

сивність удобрення, аналіз даних засвідчує, що майже на всіх укосах 

найвищий відсоток корму надходив за першим використанням. Про-

те ці показники значно знижуються в залежності від розподілу азоту 

за окремими періодами вегетації. За рівномірного розподілу азоту в 

першому укосі надійшло 32% річного корму, після чого в наступних 

трьох укосах лише по 18–24%. За наростаючого розподілу азоту з 

використанням у фазі кущіння в першому укосі надійшло лише 19% 

корму, а з використанням у фазі трубкування відсоток надходження 

зріс до 25%. Синхронно і відносно рівномірно надходив корм в усіх 
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укосах на неудобрюваному варіанті й варіанті із внесенням фосфор-

но-калійних добрив. 

Таблиця 48 

Надходження урожаю за укосами 

залежно від удобрення та режимів використання, 

% від загального урожаю (середнє за 1996–2000 рр.) 

Удобрення 
Укіс*** 

1 2 3 4 5 

Без добрив* 
23 

16 – 43 

25 

12 – 32 

20 

14 – 28 

26 

17 – 36 

5 

9 – 26 

Р60К90 – фон* 
23 

16 – 37 

24 

11 – 29 

21 

15 – 24 

25 

17 – 32 

7 

9 – 28 

Фон + 

N180 (45+45+45+45)* 

32 

18 – 52 

18 

6 – 24 

18 

15 – 23 

20 

15 – 27 

12 

1 –25 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)* 

19 

13 – 29 

16 

6 – 24 

25 

18 – 33 

27 

18 – 33 

13 

3 – 29 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 

25 

19 – 34 

16 

8 – 29 

22 

19 – 25 

21 

14 – 25 

16 

8 – 28 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі початку трубкування, наступні – через 24 дні; 

*** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – мінімальне й 

максимальне значення за укосами. 

За різними схемами надходив корм за укосами в період 2001–

2005 років (рис. 19). У контрольному й фоновому варіантах найвищі 

показники врожайності відмічено в другому укосі, а в першому і 

третьому – вони були майже однакові. Не виявлено значного пе-

реростання травостою у першому укосі за рівномірного розподілу 

азоту, а лише поступове зниження урожайності з наступними укоса-

ми. У четвертому укосі на варіантах з наростаючим розподілом 

азоту відзначено піки наростання продуктивної маси, після чого від-

булося різке зменшення надходження корму в п'ятому укосі. 



М. Т. Ярмолюк, У. О. Котяш, Н. Б. Демчишин 

 

 

 
208 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

I укіс II укіс III укіс IV укіс V укіс

ур
о

ж
ай

н
іс

ть
, ц

/г
а

 1- Без добрив  2 - Р60К90 -фон  3 - Ф+N140 (35+35+35+35)

 4 - Ф+N140(0+30+40+70)  5 - Ф+N140(0+30+40+70)  

Рис. 19. Розподіл урожайності за укосами, ц/га (середнє за 2001–2005 рр.) 

У період за 2001–2005 роки на варіанті без добрив одержано 

низькі врожаї з великою різницею між максимальними і мінімальними 

значеннями (табл. 49). У першому укосі найбільший збір був 2002 року, 

а найнижчий – у 2004-му через посушливий травень (додаток В (3)). 

Із внесенням фосфорно-калійних добрив найбільше корму (11,2 ц/га) 

одержано в другому укосі. У цьому укосі зафіксовано і максимальне 

значення – 22,8 ц/га за п'ять років цього періоду. Мінімальні зна-

чення на контрольному та фоновому варіантах припадають на чет-

вертий або п'ятий укіс, коли ріст трав дуже сповільнюється. Застосу-

вання по 35 кг/га діючої речовини азоту під перші чотири цикли 

дало змогу суттєво підвищити урожайність і мінімальну в несприят-

ливих умовах (8,6 до 12,2), і максимальну (з 20,6 до 27,9 ц/га) у 2003 

і 2002 роках. Виключення ранньовесняного підживлення і підвищен-

ня доз азоту до осені дало змогу, як і в попередніх двох п’ятирічках, 

зменшити надходження корму в першому і другому укосах, підви-

щити в третьому і, особливо, у четвертому укосах, що підтверджує 

достовірність цього розподілу корму за укосами при дещо нижчих 

зборах у несприятливих умовах.  

Таблиця 497 
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Вихід сухої маси старосіяного лучного травостою 

за укосами залежно від удобрення та режимів використання, 

ц/га (середнє за 2001–2004 рр.) 

Удобрення* 
Укіс** 

1 2 3 4 5 

Без добрив 
5,0 

3,0 – 7,1 

8,4 

3,5 – 16,9 

5,5 

2,1 – 10,3 

0,5 

0 – 2,2 

0,6 

0 – 2,4 

Р60К90 – фон 
6,5 

4,1 – 8,9 

11,2 

3,8 – 22,7 

7,5 

2,8 – 10,6 

1,2 

2,5 – 2,6 

0,8 

0 - 3,1 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

17,2 

12,2 – 22,4 

16,4 

8,3 – 27,9 

15,3 

11,5 – 20,6 

13,5 

9,6 – 21,8 

5,6 

10,3 – 12,3 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

12,2 

11,0 – 13,6 

14,7 

7,0 -25,8 

16,3 

10,1 – 22,6 

17,1 

9,3 – 25,3 

5,8 

11,1 –12,1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

11,2 

8,3 – 13,5 

11,3 

6,0 – 17,1 

13,7 

4,9 – 21,1 

17,9 

3,5 – 23,0 

5,2 

8,0 -12,7 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

16,7 

12,8 – 22,4 

14,6 

9,3 – 20,6 

14,4 

11,6 – 17,5 

17,9 

9,4 – 33,2 

2,5 

0 – 10,2 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

16,3 

13,8 – 21,8 

13,7 

8,8 -21,1 

14,6 

10,7 – 17,9 

14,7 

8,6 – 20,7 

2,9 

0 – 11,7 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

16,7 

14,5 – 19,2 

18,0 

8,0 – 27,0 

16,2 

8,0 – 21,5 

14,7 

10,1 – 18,9 

3,1 

0 – 12,4 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 



М. Т. Ярмолюк, У. О. Котяш, Н. Б. Демчишин 

 

 

 
210 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування зла-

ків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів; ** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – міні-

мальне й максимальне значення за укосами. 

За наростаючого розподілу азоту й використання травостою у 

фазі кущіння надходження корму зростає від 12,2 ц/га у першому 

укосі до 17,2 ц/га у четвертому укосі. При цьому максимальне зна-

чення становить 25,8 ц/га, а мінімальне – 7,0 ц/га. І найбільша, і 

найменша кількість корму припадають на другий укіс, але різних років. 

В умовах продовження росту травостою до фази початку виходу в труб-

ку найбільше корму надходило також у четвертому укосі (17,9 ц/га), але 

при цьому різниця між урожайностями четвертого і першого укосів 

становила 1,3 ц/га, що значно менше, ніж у попередньому варіанті. 

На четвертий укіс припадає також і найбільша амплітуда (23,8 ц/га) 

між максимальним і мінімальним значеннями надходження корму в 

цілому за дослідний період. Такі коливання урожайності поясню-

ються не лише безпосереднім впливом гідротермічних умов, але й їх 

післядією з попередніх років чи укосів. Ще більшу нерівномірність 

залежно від дії мінеральних добрив, і особливо азотних, характери-

зує надходження трав’яної маси за відсотками (табл. 58). 
Результати чотирирічних досліджень показали, що внесені азотні 

добрива на фоні Р60К90 і використання при досягненні господарської 
стиглості старосіяного травостою істотно впливають на одержання 
високих урожаїв та на рівномірність надходження корму за укосами. 

Таблиця 50 

Надходження урожаю за укосами залежно від удобрення та 

режимів використання на старосіяному лучному травостої, % 
від загального урожаю (середнє за 2001–2004 рр.) 

Удобрення* 
Укіс 

1 2 3 4 5 

Без добрив 25 42 27 3 3 
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Р60К90 – фон 23 41 28 5 3 

Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

25 24 22 19 8 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

19 22 24 26 9 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

21 21 24 24 10 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

25 22 22 27 4 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

26 22 23 24 5 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

24 26 24 21 5 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

Як свідчать дані таблиці, корм надходив рівномірно на старо-

сіяному травостої у всіх варіантах досліду, але найкраще за альтер-

нативного розподілу (0+30+40+70) без ранньовесняного підживлен-

ня і з підвищенням доз азоту від весни до осені. При використанні 

травостою з рівномірним розподілом азоту через 24, 30 і 36 днів за 

першим укосом надійшло 25% до загальної кількості врожаю, у дру-

гому – 24%, третьому – 22%, четвертому – 19% і п’ятому – 8%. 

У варіанті, де під перший укіс не вносили азоту, а далі розпо-

діляли його з наростаючими дозами (0+30+40+70), відповідно перше 

використання проводили у фазі кущіння злаків, а наступні укоси 
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здійснювали через 24, 30, 36 днів, за перший укіс надійшло на 6% 

сухої маси менше, а за четвертий – на 7% більше. За внесення по 

35 кг/га під перші чотири цикли (рівномірний розподіл) корму 

надійшло відповідно 25, 24, 22, 19 і 8%. 

На всіх варіантах досліду альтернативний розподіл забезпе-

чував більш вирівняне надходження лучного корму, крім контроль-

ного варіанта і ділянок, де вносили фосфорно-калійне удобрення. На 

цих контрольних ділянках у другому укосі використання надійшло 

відповідно 42 і 41% корму від усього урожаю, це пояснюється збіль-

шенням вмісту і росту бобових компонентів і сприятливішими по-

годними умовами. 

На контролі без добрив найбільший відсоток надходження 

припадає на другий укіс і становить 42%. Причому в четвертому та 

п’ятому укосах за п’ятів роки цього періоду поступання корму було 

лише у 2001 році. Із внесенням фосфорно-калійних добрив за пер-

шим укосом корм надходив найрівномірніше (21–26%), а за другим 

– з найбільшими коливаннями (23–54%). За рівномірного розподілу 

азоту добрив корм надходив рівномірно за третім (21–24%) і п’ятим 

(15–18%) укосами, більші перепади спостерігали в першому та дру-

гому укосах. За наростаючого розподілу азоту найбільш нерівномір-

но надходив корм у другому укосі (14–39%). 

Рівномірно надходив корм і на новоствореному травостої у конт-

рольному (без добрив) і фоновому варіантах із внесенням фосфорно-

калійних добрив за виколошування та використання злаків через 24, 

30, 36 днів (табл. 51).  

Таблиця 51 

Вихід сухої маси новоствореного лучного травостою за укосами 

залежно від удобрення та режимів використання, 

ц/га (середнє за 2001–2004 рр.) 

Удобрення* 
Укіс** 

1 2 3 4 5 
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Без добрив 
7,0 

3,9 - 8,9 

7,1 

3,7 – 13,5 

5,3 

2,6 – 8,6 
- - 

Р60К90 – фон 
8,6 

6,4 – 10,2 

10,0 

6,4 – 16,1 

5,9 

2,5 – 8,8 

0,9 

0 - 3,5 
- 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

27,8 

13,1 – 52,7 

16,5 

10,0 – 21,8 

18,4 

13,6 – 22,2 

9,7 

5,7 – 23,4 

2,3 

0 – 9,2 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

23,4 

8,2 – 50,4 

14,8 

10,9 – 20,7 

20,1 

16,9 – 25,2 

13,7 

9,3 – 26,3 

2,0 

0 – 10,3 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

23,1 

9,9 - 50,1 

12,9 

9,2 – 16,7 

18,5 

14,4 – 21,6 

11,4 

6,5 – 23,3 

1,8 

0 – 7,3 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

28,2 

12,8 – 51,5 

15,3 

9,0 – 18,5 

15,4 

5,7 – 20,3 

14,6 

9,5 – 28,4 
- 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

26,6 

14,1 -51,8 

14,4 

7,5 – 20,5 

15,2 

7,6 – 19,8 

12,6 

9,3 – 21,5 
- 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

26,5 

15,3 – 50,4 

15,4 

12,0 – 18,8 

16,8 

7,2 – 20,9 

14,6 

9,2 – 29,1 
- 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів; ** у чисельнику – середнє за роками, у знаменнику – 

мінімальне й максимальне значення за укосами. 
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Найвищий збір сухої речовини за першим укосом (50,1-52,7 

ц/га) надійшов разом із покривною масою пажитниці 

багатоквіткової (2001 р). 

Таблиця 52 

Надходження урожаю за укосами залежно від удобрення 

та режимів використання на новоствореному лучному травостої, 

% від загального урожаю (середнє за 2001–2004 рр.) 

Удобрення* 
Укіс 

1 2 3 4 5 

Без добрив 36 37 27 - - 

Р60К90 – фон 34 39 23 4 - 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

37 22 25 13 3 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
31 20 27 18 4 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
34 19 27 17 3 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
38 21 21 20 - 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
39 21 22 18 - 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
36 21 23 20 - 
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Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 1-й 

укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок виходу в 

трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування злаків, отави 

– через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 36 днів. 

Застосування одних фосфорно-калійних добрив на новоство-

реному травостої не лише підвищувало урожайність, але й засвід-

чило, що 23–39% надійшло лише в перших трьох укосах (табл. 60). 

У першому укосі використання новоствореного травостою із нарос-

таючим розподілом азотного добрива одержано найбільший віднос-

ний відсоток лучного корму, що пояснюється післядією азотного 

добрива і найвищою врожайністю, яка несуттєво перевищувала уро-

жайність (на 0,43 т/га) рівномірного розподілу. 

На цьому травостої найбільш вирівняного надходження вро-

жаю досягнуто, коли не здійснювали ранньовесняного підживлення і 

використовували його (травостій) у фазі кущіння злаків перший раз, 

а наступні – через 24, 30, 36 днів (31, 20, 27, 18, 4%), а за врожай-

ністю сухої речовини цей варіант поступався рівномірному лише в 

менш сприятливих погодних умовах в окремі роки.  

Застосування двох способів розподілу азотних добрив на фоні 

фосфорно-калійних добрив має свої переваги і мусить бути впро-

ваджене і на сінокосах, і на пасовищах. 

Отже, розподіл азотних добрив по 35 кг/га під перші чотири 

укоси на старосіяному і на новоствореному травостоях забезпечував 

перевагу лише в першому укосі. Розподіляти азотні добрива можна 

для найранішого використання для стравлювання тваринами у фазі 

кущіння злаків, але на обмеженій площі пасовищ. На сінокосах цей 

розподіл можна використовувати для заготівлі сіна у фазах трубку-

вання, на початку виколошування злаків.  

Розподіл азотних добрив без ранньовесняного підживлення і з 

наростанням доз до осені (0+30+40+70) забезпечує більш вирівняне 

надходження корму у третьому і четвертому укосах. За цього роз-

поділу весною найбільш сприятливо діяв біологічний азот, іммобілі-

зований органічною речовиною ґрунту в минулому році. За таких 

умов трави весною не так швидко переростали і довше перебували в 

пасовищній стиглості. Такий травостій придатний для випасання. 
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Для заготівлі сіна слід використовувати травостій з інтервалом між 

укосами 30–36 днів. 
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НАГРОМАДЖЕННЯ КОРЕНЕВОЇ 

МАСИ ТА ЗМІНА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ 

На луках за наявності життєдіяльної дернини переміщення і 

поглинання поживних речовин добрив відбувається інакше, ніж на 

розораних угіддях. Корені трав у вологому і затемненому ґрунті 

пронизують всю дернину і навіть на її поверхні мають дрібну сітку з 

молодих активних кореневих відгалужень, які перешкоджають міг-

рації елементів по профілю і змиву їх із поверхні твердим і рідким 

стоком [169, 170]. Через багаторічне нагромадження кореневої 

маси та її постійну трансформацію, ґрунт збагачується органічною 

речовиною, покращується його структура [171–174]. Особливо 

сприятливо впливають на родючість ґрунту багаторічні бобові тра-

ви, які при формуванні 1 т сіна залишають у вигляді кореневих і піс-

ляжнивних решток 10–15 кг азоту. Усього в ґрунті, залежно від ве-

личини врожаю, може нагромаджуватися у вигляді решток 120–

150 кг/га азоту [175]. При внесенні N:P:K в ґрунт кореневі та пожнив-

ні рештки рослин слугують джерелом накопичення вуглецю [176]. 

На лучних угіддях внесення фосфорно-калійних добрив і азоту до 

180 кг/га істотно підвищувало не лише урожай надземної маси, але й 

коріння. За подальшого підвищення норм азоту, а також частішого ви-

користання ніж 5–6 разів, маса коріння зменшувалася [177].  

Ріст кореневої системи лучних трав, нагромадження корене-

вих залишків вивчало багато дослідників. Вони в основному засто-

совували методику з відмиванням коріння на ситах. Встановлено, 

що основна маса коріння (80–90%) наростає у верхньому (0–10 см) 

горизонті ґрунту. Навіть конюшина лучна з її стрижневою системою 

не проникає так глибоко, як вважали раніше, а зосереджена на гли-

бині 7–10 см [165]. Найбільшу кількість кореневих залишків було ви-

явлено на десятирічному сіяному сінокісному травостої (223 ц/га) [97]. 

Найінтенсивніше росте коренева система за достатнього зволоження 

ґрунту, а в посушливих умовах вона буває удвічі меншою [94]. Часте 

використання травостою призводить до зменшення кореневої систе-

ми. Порівняно менше коріння нагромаджувалося у сприятливих за во-

логістю роках (наприклад, 1970-й). Очевидно, в таких умовах поряд із 
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збільшенням надземної маси інтенсивнішим є процес розкладу коре-

невих залишків, через що ґрунт збагачується поживними елементами.  

Методика визначення кількості кореневих залишків після від-

мивання на ситах є недосконалою, бо може зменшувати вміст макро-

елементів на 20–50% [173]. Але М. Т. Ярмолюк, досліджуючи втра-

ти від промивання коріння, виявив не лише зменшення їх маси, але й 

втрату основних макроелементів [137]. Отже, використання методу 

відмивання коріння водою, який широко практикується і поки що не 

має альтернативи, може занижувати показники нагромадження по-

живних речовин у кореневих залишках. 

У ґрунті лучних травостоїв залишається велика кількість коре-

невих решток. Під дією мікрорганізмів вони розкладаються до прос-

тих сполук і сприяють створенню у ґрунті пулу легкодоступної орга-

нічної речовини. До того ж, кореневі рештки лучних травостоїв за-

лишають у ґрунті частину внесених із добривами елементів жив-

лення, які легко реутилізуються рослинами. 

У наших дослідженнях нагромадження структурної кореневої 

маси змінювалося за періодами (табл. 53). 

Таблиця 53 

Нагромадження кореневих залишків 

залежно від віку травостоїв і удобрення, ц/га 

Удобрення* 

1990–1995 рр. 1996–2000 рр. 2001–2004 рр. 

ц/га 

співвід-

ношення 

надзем-

ної і під-

земної 

маси 

ц/га 

співвід-

ношення 

надзем-

ної і під-

земної 

маси 

ц/га 

співвід-

ношення 

надзем-

ної і під-

земної 

маси 

Без добрив 67,5 1:3,1 52,4 1:3,80 111,4 1:5,7 

РК – фон 67,7 1:1,62 56,5 1:2,90 122,1 1:4,4 

Фон + N з 

рівномірним 

розподілом 

74,4 1:0,89 67,7 1:2,9 141,4 1:2,1 
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Фон + N з 
альтернативни
м розподілом 

83,3 1:1,15 68,5 1:2,5 141,5 1:2,1 

Примітка. * Удобрення в 1990–1995 рр. – Р90К120N240, у 1996–2000 рр. 
– Р60К90N180, у 2001–2004 рр. – Р60К90N140. 

Одержані дані свідчать, що на травостої і 1990–1995, і 1996–
2000 років кількість структурної маси корінців була не на досить ви-
сокому рівні, характерному для багаторічних досліджень. І лише в 
останні роки вона була набагато вищою. В основному більше корін-
ня виявлено на удобрених травостоях повними мінеральними добри-
вами. У перші роки нагромаджувалася однакова кількість і на конт-
ролі без добрив, і за внесення фосфорно-калійних туків. У наступних 
роках спостерігалося деяке збільшення від застосування і фосфорно-
калійних туків, і N:P:K добрив. 

З огляду на низькі збори надземної маси на контролях без доб-
рив співвідношення їх до маси коріння було найвищим 1:3,8 – 1:5,7, 
а на фонових варіантах воно звужувалося. Така закономірність на-
громадження спостерігається і у варіантах із внесенням повних міне-
ральних добрив. 

У кореневих залишках фіксувалася значна кількість макроеле-
ментів (табл. 54). 

Таблиця 54 

Вміст макроелементів у корінні залежно від удобрення 

Удобрення 

Вміст у кореневих 
залишках, % на суху 

масу 

Закріплено в кореневих 

залишках, кг/га 

N Р К N Р К 

1990–1995 рр. 

Без добрив 1,26 0,22 0,40 85,1 14,8 27,0 

Р90К120 – фон 1,28 0,25 0,55 6,7 16,9 37,2 

Фон + 
N240 (60+60+60+60) 

1,32 0,22 0,43 98,2 16,4 32,0 

Фон + 1,31 0,21 0,38 109,1 17,5 31,6 
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N240 (0+30+90+120) 

1996–2000 рр. 

Без добрив 0,87 0,14 0,45 45,1 7,3 23,4 

Р60К90 – фон 0,93 0,17 0,49 52,6 19,6 27,7 

Фон + 
N180 (45+45+45+45) 

0,95 0,17 0,45 63,4 10,2 23,7 

Фон + 
N180 (0+30+40+70) 

1,0 0,16 0,33 69,2 11,0 22,6 

2001–2004 рр. 

Без добрив 0,85 0,21 0,55 94,7 23,4 61,2 

Р60К90 – фон 0,86 0,23 0,70 104,7 28,1 85,4 

Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

1,07 0,20 0,58 151,9 28,2 82,0 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

1,17 0,20 0,56 166,2 28,3 79,2 

Вміст у кореневих залишках макроелементів засвідчив істотне 
підвищення їх при застосуванні фосфорно-калійних добрив на всіх 
травостоях. Додаткове застосування азотних добрив, хоч і незначно, 
але також підвищило нагромадження в корінні макроелементів тра-
востоїв усіх періодів. Але закономірно вищі показники відзначено 
все ж таки за максимальної дози азоту (N240) – 1,31–1,32%. Вміст 
фосфору із внесенням додатково азотних добрив дещо знизився, особ-
ливо на травостоях 1990–1995 і 2001–2004 років. 

Така сама закономірність щодо вмісту калію в корінні: зростає 
з внесенням фосфорно-калійних добрив і спадає з додаванням азоту. 
Наявність багаторічного травостою із контролем без добрив дала змо-
гу вичленити закріплення в кореневих залишках усіх трьох макро-
елементів. Ця відмінність потрібна для врахування у визначенні ба-
лансу поживних речовин ґрунту, щоб точніше наблизитися до фак-
тичних процесів зміни родючості ґрунту. 

Зміна основних фізико-хімічних властивостей ґрунту за 

багаторічного удобрення 

Стаціонарний дослід створений у 1974 році прискореним 

залуженням злакового травосумішшю із пажитниці багаторічної, 
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тимофіївки лучної і костриці лучної. До 2001 року на цьому 

травостої вивчали вплив  різних доз азотних добрив на 

продуктивність травостою на фоні Р90К120, та розподілу їх по циклах 

використання, форм азотних добрив, співвідношення між нормами 

азоту та фосфорно-калійними елементами, комплексне удобрення 

макро і мікродобривами, частоту використання травотоїв та ін. 

Систематичне внесення повних мінеральних добрив сприяло 

багаторічному збереженню сіяних злакових трав,  протистояло їх 

виродженню. Але все ж таки в травостої поступово поширювались 

несіяні злакові компоненти .  На десятий рік в основному із сіяних 

злакових трав залишилась лише тимофіїка лучна та поширювались  

самосівом несіяні  злакові трави (тонконіг лучний, костриця червона 

та ін.)   Застосування одних фосфорно-калійних добрив на фоновому 

варіанті сприяло поширенню самосівом бобових компонентів.  Через 

таку трансформацію  у 2001 році на половині площ кожного варіанта 

було проведено прискорене докорінне залуження із участю 

конюшини лучної. Одначе бобові трави в зимові місяці 2002-2003 

рр. із-за глибокого промерзання грунту та утворення притертої 

льодової кірки спричинило загибель не лише конюшини лучної а й 

пажитниці багаторічної. 

Застосування інтенсивних технологій для вирощування бага-

торічних трав і сільськогосподарських культур спричинило пробле-

му стабільності гумусного фонду та забезпеченості ґрунту органіч-

ною речовиною [14]. Розгляд цього питання вимагає суцільного мо-

ніторингу ґрунтів [178] та вивчення процесів розкладу, перетворен-

ня й нагромадження органічної речовини. Вплив мінеральних доб-

рив на вміст гумусу в ґрунті тривалий час викликає в дослідників 

суттєві розбіжності і досі є дискусійним. 

Чимало авторів на основі досліджень підтверджує, що помірні 

дози азотних добрив (60–120 кг/га) на відповідному фосфорно-калій-

ному фоні за багаторічного застосування приводять до зменшення вміс-

ту гумусу і відповідно, органічної речовини, принаймні у верхніх 

горизонтах ґрунту [179]. Науковці, зокрема М. М. Кононова [179, 180], 

допускають можливість стабілізації вмісту гумусу при внесенні по-

мірних доз мінеральних добрив, але за високих доз не можна досяг-
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ти відновлення втраченого. Інші автори [181] вважають, що добрива 

лише уповільнюють втрати гумусу порівняно з неудобреним ґрунтом. 

У довготривалих стаціонарних дослідах під Москвою (понад 30 

і 55 років) і в Литві за раціонального використання сіножатей та па-

совищ і внесення добрив не відзначено зниження продуктивності [97, 

182, 183]. Елементи живлення в ґрунті можуть нагромаджуватися у 

значних кількостях, не впливаючи негативно на ріст і розвиток рос-

лин. Так, урожайність грястиці збірної, райграсу високого зростала і 

при внесенні найбільш високої норми азоту (250 мг на 100 г ґрунту). 

Як наслідок, одержано максимальний урожай мітлиці велетенської, 

пажитниці багаторічної. Проте при внесенні п’яти доз N:P:K (590 кг/га 

азоту, 410 кг/га фосфору і 700 кг/га калію) все-таки відзначалася 

токсичність ґрунту (48%). На думку дослідників, фітотоксичність 

викликають актиноміцети, кількість яких у цьому випадку збільшу-

валася вчетверо [184].  

У багаторічних дослідах на заплавних ґрунтах Полісся підви-

щення родючості ґрунту забезпечувалося позитивним балансом по-

живних речовин при внесенні N120P60K120 і більше. Менші дози 

забезпечували негативний баланс і, як наслідок, інтенсивні втрати 

поживних речовин із ґрунтових резервів, що з часом може призвести 

до зниження родючості ґрунту і зменшення врожаю [124, 185]. 

Азот у ґрунті міститься у вигляді складних органічних та міне-

ральних сполук. У верхньому шарі (0–25 см) різних ґрунтів вміст 

азоту коливається в дуже широких межах і в середньому становить 

0,1% від маси ґрунту [186]. Вміст доступного для лучних рослин мі-

нерального азоту (нітратів, обмінного амонію) у ґрунтах переважно 

невисокий (5–10, рідше 15–20 мг/100 г сухого ґрунту), при цьому 

нітрати містяться в мізерних кількостях (менше ніж 1 мг/100 г ґрун-

ту) [4]. У період інтенсивного росту трав нітрати помітно не вимива-

ються, бо відразу ж використовуються рослинами. Але нітрифікація 

припиняється за температури нижче ніж 5
0
С. Найінтенсивніше від-

бувається нітрифікація за достатньої кількості вологи, тепла, слабо-

кислою і нейтральною реакцією ґрунтового розчину і у верхньому 

шарі ґрунту, де багато органічних речовин [59]. 

Фосфор – один з основних елементів, потрібний для росту і 

розвитку рослин. За його участю відбувається обмін білків, жирів, 
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вуглеводів та інших органічних сполук, і він є необхідним компо-

нентом кожної живої клітини [187]. 

У ґрунті фосфор може:  

а) входити до структури первинних мінералів у вигляді фосфа-

тів кальцію, магнію, заліза, алюмінію, апатитів, а також оксифосфа-

тів заліза (вівіаніту); 

б) міститися в кількості 25–85% від загального фосфору в різ-

них ґрунтах в органічній формі (фітин, нуклеїнові кислоти, нуклео-

тиди, лецитин, гумусові сполуки). 

Дія різних форм і доз фосфорних добрив залежить, з одного 

боку, від типу травостою, його очікуваної урожайності, з іншого – 

від типу ґрунту і вмісту в ньому рухомих форм фосфору [188–190]. 

У бідних фосфором ґрунтах кількість його може не підвищу-

ватися за систематичного внесення по 60 кг/га фосфору і калію (із 

1,27 до 3,10 мг/100 г ґрунту), а вищі дози (120 кг/га азоту, фосфору і 

калію) зумовили нагромадження фосфору до 6,3 мг/100 г ґрунту [122]. 

За одинадцять років досліджень у Прибалтиці внесення 90 кг/га 

фосфору і 180 кг/га калію підвищувало їх вміст у дерново-перегній-

ному супіщаному оглеєному ґрунті з 5,3 до 24,7 мг/100 г фосфору та 

з 9,2 до 19,4 мг/100 г ґрунту калію, рН знизилось на 0,3 мг-екв, а гід-

ролітична кислотність підвищилася на 3,7 мг-екв на 100 г ґрунту [6]. 

У десятирічному досліді на темно-сірому легкосуглинковому 

оглеєному ґрунті низинного пасовища, де в 1975–1980 роках ви-

вчали вплив співвідношення між високою нормою азоту (360 кг/га) 

на фоні фосфору та калію, а пізніше (1982–1985) ще й за додатко-

вого внесення вапна, зміни агрохімічних показників були виражені 

сильніше. Вміст фосфору в ґрунті у перші п’ять років зростав не-

значно при внесенні мінеральної норми фосфорного добрива (із 3,90 

до 4,30 мг на 100 г ґрунту), але в наступні п’ять років він уже зрос-

тає у 2–3 рази (18,0–28,5 мг на 100 г ґрунту) [120]. 

Калій у ґрунті міститься переважно в складі первинних і вто-

ринних мінералів. Деяка частка калію, дуже незначна, зв’язана з 

органічними речовинами ґрунту. Калій добрив сильніше поглина-

ється ґрунтом, ніж аміак, але слабше, ніж фосфор. За поверхневого 

внесення калійних добрив 70–80% калію залишається у верхніх 0–

8 см ґрунту. Він не лише поглинається ґрунтом при обмінних реакціях, 
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але й закріплюючись, частково переходить у необмінну форму [191]. 

Калію в ґрунті нагромаджується в межах 7,20–14,57 мг на 100 г ґрун-

ту). Вапнування дещо знижує рівень калію, що пояснюється анта-

гонізмом між кальцієм і калієм [108]. 

Дослідження в Німеччині показали, що будь-якого вимивання 

чи пересування калію добрив у більш глибокі шари ґрунту (нижче 

ніж 20 см) в основному на луках не відбувається тому, що щільна 

дернина утримує велику частину поживних речовин у верхніх 10 см 

ґрунту [133]. 

Використання мінеральних добрив вимагає чіткого розрахунку 

кількості й співвідношення основних поживних речовин, які могли б 

забезпечити формування прогнозованого врожаю [192–194]. Винос 

із ґрунту основних елементів живлення з кормовою і кореневою 

масою мусить компенсуватися за рахунок добрив так, щоб не висна-

жувався і не деградував ґрунт [195]. 

На луках в західних областях України при застосуванні неви-

соких норм мінеральних добрив (60 кг/га азоту, 30 кг/га фосфору і 

60 кг/га калію) винос з урожаєм азоту і калію перевищував внесену 

кількість, а фосфор використовувався лише наполовину. На вищому 

рівні азотних добрив калію виносилося набагато більше, ніж вноси-

лося, через що його баланс був від’ємним [120]. 

В останні роки у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації, 

зокрема із зростанням забруднення довкілля, загострилася проблема 

надмірного нагромадження в ґрунті і рослинах важких металів [196–

198]. Згодовування таких кормів може спричинити підвищення рівня 

важких металів у тваринницькій продукції та продуктах харчування 

[199, 200]. Водночас деякі з цих елементів у помірних зонах є жит-

тєво важливими і в окремих зонах від їх недостачі можуть страж-

дати рослини і тварини. 

При застосуванні мінеральних добрив у ґрунт вносять цинк, мідь, 

ртуть, йод, кадмій, але їх роль більше позитивна, ніж негативна [104, 

201–203]. 

У добривах (сечовині, суперфосфаті, хлористому калію) вияв-

лено вміст відповідно магнію (2:200:15), цинку (6:19,3:12,3), міді 

(0,8:14,3:4,5), срібла (1,3:3,5:4,25), кадмію (0,25:3,5:4,25), нікелю 

(7,5:24,8:19,3), заліза (25:162,5:403) [204]. 
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Ґрунт має властивість шляхом зв’язування переводити метали 

в малорухомі й малодоступні форми для рослин, і це є його буферною 

здатністю щодо забруднювачів. Проте це залежить від рівня важких 

металів, їх розподілу між компонентами ґрунту [12, 205–207]. 

Важкі метали з огляду впливу на організм тварин поділяються 

на три групи: дуже шкідливі (кадмій, ртуть, свинець), де ГДК 

менший за 0,2 мг/кг ґрунту, помірно шкідливі (бор, кобальт, нікель, 

молібден, мідь, хром) із ГДК 0,2–0,5 мг/кг ґрунту, малошкідливі важкі 

метали (барій, ванадій, вольфрам, марганець, цинк, стронцій) із ГДК 

понад 0,5 мг/кг ґрунту [208]. 

Перша група металів мігрує за профілем ґрунту, друга – по-

гано мігрує, а третя – не мігрує зовсім. 

Дослідник А. Д. Засекін вважає, що ГДК для міді 3,0 мг/кг, 

цинку – 23, свинцю – 4,5, кадмію – 0,1 і стронцію – 7,85 мг/кг ґрунту.  

Г.А.Таланов подає такі середні значення фонового вмісту важ-

ких металів у ґрунті: цинку – 10–50, міді – 1–10, свинцю – 1–2,5, ні-

келю – 0,9–2,5, кадмію – 0,025–0,13 мг/кг ґрунту. А максимально 

допустимі відповідно – 50, 30, 5, 3 і 0,3 мг/кг ґрунту. 

Аналіз досліджень змін агрохімічних показників темно-сірого 

опідзоленого ґрунту, які провів професор В. Г. Кургаком [209], за-

свідчив, що за три роки відбулося зменшення вмісту у ґрунті в ме-

жах ГДК марганцю (від 130–161 до 76,5–146 мг), заліза (від 28,0–

35,7 до 14,2–24,6), свинцю (від 5,3–6,4 до 2,7–3,3) і нікелю (від 4,2–

4,8 до 2,5–4,1 мг). Але зазначається, що вміст заліза, свинцю, нікелю 

та кадмію за горизонтами змінювався мало, а вміст міді, цинку та мар-

ганцю з поглибленням шару ґрунту зменшується. У горизонті 80–

100 см порівняно із 0–20 см кількість їх зменшувалася в 1,5–4 рази. 
Коренева маса рослин не тільки покращує агрохімічні показ-

ники, але й позитивно впливає на фізичну структуру ґрунту. Тому під 
лучними травостоями виявлено сприятливі для росту трав показники 
об’ємної маси ґрунту (табл. 55). 

Таблиця 55 

Об´ємна маса ґрунту залежно від удобрення, г/см
2
 

Удобрення Рік Середнє 
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1992 1993 1994 1995 

Весна 

Без добрив 1,25 1,12 1,09 1,00 1,12 

Р90К120 – фон 1,28 1,16 1,11 1,02 1,14 

Фон + 
N240 (60+60+60+60) 

1,30 1,15 1.23 0,97 1,16 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

1,27 1,18 1,15 1,03 1,16 

Осінь 

Без добрив 1,24 1,07 1,04 - 1,12 

Р90К120 – фон 1,34 1,12 1,14 - 1,20 

Фон + 
N240 (60+60+60+60) 

1,30 0,99 1,06 - 1,12 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

1,32 1,15 1,05 - 1,17 

Як свідчать дані таблиці, у перший рік (1992) об’ємна маса бу-
ла найвищою, а далі показники знижувалися, що залежало передусім 
від погодних умов. 

Весною 1995 року, якому передував порівняно посушливий 
1994-й, об’ємна маса виявилася найнижчою, бо в цей час наростало 
більше коріння. За обох строків найвищою вона була при внесенні 
фосфорно-калійних туків. Восени 1994 року oб’ємна маса ґрунту 
становила 1,04–1,14 г/см

3
, що дуже сприяє росту лучних трав. 

Результати даних досліджень щодо вивчення впливу довготри-
валого внесення мінеральних добрив на фізико-хімічні властивості 
ґрунту засвідчили, що із внесенням добрив змінюється реакція ґрун-
тового розчину (рНКСІ) (табл. 56). 

Таблиця 56 

Зміна кислотності (рН) темно-сірого опідзоленого 
легкосуглинкового ґрунту (середнє за сезон) 

Глиби-
на, см 

Варіант удобрення 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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 1990–1992 рр. 2001–2002 рр. 

0–20 5,0 4,7 4,6 4,7 5,2 4,7 4,5 4,5 

20–40 5,1 5,2 5,0 5,3 5,1 5,0 5,0 5,1 

40–60 5,6 5,6 5,7 5,7 5,3 5,4 5,5 5,5 

60–80 6,0 5,9 5,8 5,9 5,5 5,6 5,6 5,5 

80–100 6,2 6,2 5,8 6,1 5,7 5,9 5,8 5,7 

Примітка. Варіанти: 1 – без добрив; 2 – Р90,Р60 К120,К90 – фон; 3 – 
фон+N240, N140 з рівномірним розподілом; 4 – N240, N140 з альтернативним 
розподілом. 

У 1990–1995 роках кислотність ґрунту змінювалася незначно, 
але у верхньому горизонті проти контролю без добрив проявилася 
тенденція до зниження актуальної кислотності. Фосфорно-калійні 
добрива обумовили зниження кислотності на 0,2 рН, а додаткове за-
стосування азотних добрив помітно її знизило. Ці основні зміни 
відбулися у верхньому горизонті. Починаючи із горизонту 20–40 і до 
80–100 см рН істотно зростало, тобто кислотність знижувалася. Це 
пояснюється впливом материнської породи. 

Застосування мінерального азоту на багаторічних травостоях 
приводить до майже повного використання його на формування уро-
жаю і незначного закріплення у ґрунті (табл. 57). 

Нітратний азот як найбільш рухомий нагромаджувався у 

верхніх горизонтах (0–20 і 20–40 см), а у глибинах (40–60 і 60–

80 см) виявлено лише його сліди. Азотні добрива в дозі 240 кг/га 

підвищували вміст нітратів у горизонті 0–20 см із 1,7 до 3,5–

4,7 мг/кг ґрунту навесні і від 0,9 до 4,3–12,9 мг/кг ґрунту восени, що 

свідчить про слабку міграцію його по профілю ґрунту. 

Таблиця 57 

Вплив багаторічного удобрення на вміст мінеральних форм 

азоту ґрунту (1990–1995) 

Удобрення 
Глибина, 

см 

NН4
+

, мг/кг 

ґрунту 
NО3

-
, мг/кг ґрунту 

весна осінь весна осінь 

Без добрив 0–20 13,0 7,5 1,7 0,9 
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20–40 11,5 4,3 1,5 1,2 

40–60 8,0 2,1 - // - - // - 

60–80 1,4 0,2 - // - - // - 

80–100 0,3  - // - - // - 

Р90К120 – фон 

0–20 13,4 5,6 2,2 2,7 

20–40 12,7 5,0 1,7 1,9 

40–60 10,1 2,7 - // - - // - 

60–80 3,8 - // - - // - - // - 

80–100 0,3 - // - - // - - // - 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 

0–20 21,2 9,4 4,7 4,3 

20–40 11,7 4,3 3,2 2,6 

40–60 9,3 1,9 - // - - // - 

60–80 3,6 1,0 - // - - // - 

80–100 1,2 0,3 - // - - // - 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 

0–20 20,7 12,9 3,5 12,9 

20–40 13,9 5,6 2,5 3,1 

40–60 11,2 1,7 - // - - // - 

60–80 4,5 1,3 - // - - // - 

80–100 1,3 0,3 - // - - // - 

Азот у дозі 180 кг/га, який застосовувався на травостої про-

тягом 1996–2000 років, проявляв аналогічну дію (табл. 58). Нітрат-

ний азот нагромаджувався в кормі весною в меншій кількості, а в 

четвертому укосі його було найбільше, особливо коли застосовували 

дозу 90 кг/га азоту добрив. Ця доза зумовлювала нагромадження 

нітратного азоту в кількості 10,6 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 58 

Вплив багаторічного удобрення 

на вміст мінеральних форм азоту ґрунту (середнє за сезон) 
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Удобрення 
Глибина, 

см 

NН4
+

, мг/кг ґрунту NО3
-
, мг/кг ґрунту 

весна осінь весна осінь 

1996–2000 рр. 

Без добрив 
0–20 12,0 7,6 1,7 1,1 

20–40 9,7 5,0 1,0 1,3 

Р60К90 – фон 
0–20 13,5 6,8 2,1 1,9 

20–40 11,2 5,1 1,4 1,6 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 

0–20 17,2 8,6 3,8 4,8 

20–40 9,3 3,7 2,7 2,1 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 

0–20 15,4 9,0 3,4 10,6 

20–40 12,5 5,6 3,1 2,8 

2001–2004 рр. 

Без добрив 
0–20 14,8 13,9 0,3 0,2 

20–40 12,3 4,5 сліди - // - 

Р60К90 – фон 
0–20 16,8 12,2 0,2 0,1 

20–40 12,4 5,1 сліди - // - 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

0–20 21,9 17,0 0,4 0,3 

20–40 12,0 4,1 сліди - // - 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

0–20 14,3 13,9 0,3 0,3 

20–40 11,1 7,6 сліди - // - 

Доза азоту 180 кг/га і підживлення травостою в четвертому 

укосі в нормі 70 кг/га зумовлювала нагромадження нітратного азоту 

до 10,6 мг/кг ґрунту. 

За дози удобрення 140 кг/га азоту і росподіл його обома 

способами не зумовлювали його нагромадження у верхньому 0,20 

см. шарі (0,2-0,3 мг/кг ґрунту), що є безпечним і не накопичується в 

грунті. 

Як бачимо, застосування підвищених доз азотних добрив під 

четвертий укіс, хоч і викликало підвищення рівнів нітратів, але вони 
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не проникають в нижні горизонти. Це свідчить про екологічну без-

пеку внесення навіть підвищених норм азотних добрив під четвер-

тий укіс. 

Аміачного азоту нагромаджувалося більше, ніж нітратного, від 

13,0 до 21,2 мг/кг ґрунту весною і від 7,0 до 12,9 мг/кг ґрунту во-

сени. Різниця вмісту аміачного азоту на варіантах також була лише у 

верхньому горизонті (0–20 см). З глибиною кількість аміачного азо-

ту зменшувалася і виявилася практично однаковою на варіантах усіх 

трьох багаторічних травостоїв, що теж свідчить про екологічну без-

пеку внесення таких доз азотних добрив. Для всіх трьох доз азотних 

добрив проявилась однакова закономірність зменшення його по про-

філю ґрунту.  

За багаторічного систематичного удобрення й раціонального 

використання травостоїв із різними періодами відпочинку слабко 

змінювалися не лише агрофізичні властивості ґрунту, а й агрохімічні 

показники. Вміст основних поживних речовин ґрунту станом на 1991–

1992 роки представлено в таблиці 59. 

Таблиця 59 

Вплив застосування мінеральних добрив 

на агрохімічні показники ґрунту (1991–1992) 

Удобрення 
Глибина, 

см 

Гумус, 

% 

Лужно-

гідролі-

зований 

азот, 

мг/100 г 

ґрунту 

Р2О5, 

мг/100 г 

ґрунту 

К2О, 

мг/100 г 

ґрунту 

Без добрив 

0–20 3,6 18,1 6,0 6,8 

20–40 3,0 11,8 6,3 5,3 

40–60 1,6 6,4 9,5 7,4 

60–80 0,5 3,2 20,2 7,2 

80–100 0,4 2,3 38,1 6,6 

Р90К120 – фон 0–20 3,4 18,9 16,6 9,7 
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20–40 3,0 12,0 7,4 5,7 

40–60 1,9 5,7 10,0 6,9 

60–80 0,7 3,4 19,1 7,1 

80–100 0,3 2,2 36,4 6,2 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 

0–20 3,2 17,0 10,6 5,1 

20–40 2,7 11,5 6,8 5,3 

40–60 1,5 6,6 10,1 6,9 

60–80 0,7 3,1 20,5 6,7 

80–100 0,4 1,6 35,9 6,6 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 

0–20 3,4 17,0 9,7 5,4 

20–40 2,7 11,6 6,7 5,4 

40–60 1,4 5,8 9,7 6,8 

60–80 0,7 3,7 18,9 6,6 

80–100 0,4 2,5 35,7 6,1 

Багаторічне застосування мінеральних добрив призвело до змен-

шення вмісту гумусу порівняно з контролем без добрив. Завдяки 

цьому можна стверджувати, що з багаторічним внесенням мінераль-

них добрив відбувається зниження вмісту гумусу, що пояснюється 

зменшенням нагромадження кореневої маси трав. По профілю вміст 

гумусу на всіх варіантах закономірно знижується. Зміни, які відбу-

лися в ґрунті після десятирічного інтенсивного використання траво-

стою, подано в таблиці 60. 

Вміст гумусу в ґрунті, як і в попередній період, проти конт-

ролю без добрив також знижувався на 0,1–0,3%. 

Лужногідролізованого азоту в ґрунті виявилося в значній кіль-

кості й на 20-річному травостої, і на 30-річному. По профілю ґрунту 

вміст лужногідролізованого азоту закономірно зменшувався, проте 

таке зниження менш помітне було в горизонті 20–40 см, що пояс-

нюється участю в травостої бобових компонентів. 
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Таблиця 60 

Вплив застосування мінеральних добрив 

на агрохімічні показники ґрунту (2001–2002) 

Удобрення 
Глибина, 

см 

Гумус, 

% 

Лужно-

гідролі-

зований 

азот, 

мг/100 г 

ґрунту 

Р2О5, 

мг/100 г 

ґрунту 

К2О, 

мг/100 г 

ґрунту 

Без добрив 

0–20 3,8 17,1 6,3 8,8 

20–40 3,0 10,9 5,6 6,7 

40–60 2,0 6,5 7,6 9,2 

60–80 1,4 3,6 18,3 10,1 

80–100 0,9 2,1 24,2 8,7 

Р60К90 – фон 

0–20 3,5 18,2 25,8 21,2 

20–40 3,1 7,2 11,7 8,2 

40–60 2,0 7,2 9,1 9,4 

60–80 1,2 4,5 14,0 9,5 

80–100 0,8 3,0 24,2 8,9 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

0–20 3,7 18,5 11,7 8,2 

20–40 3,1 6,7 6,7 6,2 

40–60 2,3 6,7 8,0 8,8 

60–80 1,2 3,2 17,4 9,7 

80–100 0,9 2,0 25,0 8,9 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

0–20 3,6 18,9 12,5 7,7 

20–40 2,8 6,0 8,3 7,1 

40–60 2,3 6,0 9,5 9,4 

60–80 1,3 2,9 14,6 9,0 

80–100 0,9 1,9 25,3 8,5 
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Нагромадження фосфору у ґрунті обох травостоїв відбулося за 

однакової закономірності – підвищення його в 3–4 рази, коли вно-

сили фосфорно-калійні добрива, і суттєвого зниження за умов засто-

сування повних мінеральних добрив. Так, у ґрунті протягом 2001–

2002 років у шарі 0–20 см вміст фосфору у фоновому варіанті стано-

вив 25,8 мг/100 г, а з внесенням азоту – 11,7–12,5 мг/100 г ґрунту. 

Зниження вмісту фосфору в ґрунті за внесення повного мінерально-

го добрива, на відміну фону, пояснюється значними виносами його з 

вищими врожаями, і це узгоджується з іншими дослідженнями. За-

кономірно зменшувався вміст фосфору у горизонті 20–40 см, що 

свідчить про відсутність руху його вниз по профілю, але починаючи 

з горизонту 60–80 см, рівень фосфору зростає. Найвищим він 

виявився на глибині 80–100 см через вплив материнської породи, 

багатої фосфором.  

Вміст обмінного калію в ґрунті також залежав від добрив і три-

валості його внесення. Рівень нагромадження його в останні роки 

підвищився на 2–3 мг/100 г ґрунту у всіх варіантах, окрім варіанта з 

фосфорно-калійним удобренням, коли вміст його зріс на 11,5 мг/100 г 

ґрунту. Це пояснюється вищими виносами з урожаєм. Із додатковим 

внесенням азоту в ґрунті нагромадження калію знижувалося майже 

удвічі, що пояснюється вищими виносами з урожаями трав. Руху 

калію по профілю ґрунту також не виявлено, а в горизонті 20–40 см 

його навіть було менше, що вказує на екологічну безпеку його 

застосування з добривами. 
 

1. Зміна основних ґрунтових показників низинної луки залежно від 

застосування мінеральних добрив на довготривалому травостої,  

середнє за 2006-2007 рр. 

 

Варіанти 
Гориз

онт 

Показники 

Гумус, 

% 

РН 

сольве 

Лужно-

гідролі

зо-

ваний 

азот 

Рухоми

й 

фосфор  

Обмінн

ий 

калій 

мг/кг ґрунту 
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Контроль 

0-5 4,42 4,75 193,2 85 109 

5-20 3,41 4,7 128,1 71 116 

20-40 2,77 4,88 106,4 67 61 

40-60 1,27 5,28 39,2 113,5 87 

60-80 0,5 6,0 32,1 183 101 

80-100 0,4 6,2 23,1 242 87 

Р60К90 

0-5 3,92 4,35 159,1 242 213 

5-20 3,26 4,55 123,2 115 146 

20-40 2,51 5,03 1058 139 67 

40-60 1,35 5,38 45,0 142 76 

60-80 0,7 5,9 34,4 140 95 

80-100 0,3 6,2 22,4 242 89 

N120(60+60) 

Р60К90 

0-5 3,39 4,13 154,3 121 164 

5-20 3,01 4,33 122,1 91 83 

20-40 1,96 4,90 1342 80 51 

40-60 0,84 5,30 437 127 65 

60-80 0,70 5,80 31,3 174 97 

80-100 0,40 5,80 15,8 250 89 

N120(30+90) 

Р60К90 

0-5 3,30 4,27 145,6 138 137 

5-20 3,07 4,08 119,3 131 95 

20-40 2,09 4,78 833 113 55 

40-60 0,79 5,33 46,7 142 55 

60-80 0,7 5,9 37,5 174 72 

80-100 0,4 6,1 24,8 250 66 

 

2.  Зміна основних ґрунтових показників низинної луки залежно від 

застосування мінеральних добрив на бобово-злаковому травостої, 

 середнє за 2006-2007 рр. 

 

Варіанти 
Горизо

нт 

Показники 

Гумус, 

% 

Кислот

-ність 

рН 

Лужно-

гідролі

зо-

ваний 

азот 

Рухоми

й 

фосфор  

Обмінн

ий 

калій 

мг/кг ґрунту 

Контроль 
0-5 3,74 4,60 179,9 74 93 

5-20 3,43 4,73 158,0 68 71 
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20-40 3,23 5,12 104,0 62 51 

40-60 2,00 5,35 562 100 66 

60-80 1,40 5,50 40,6 183 101 

80-100 0,90 5,70 23,8 242 87 

Р60К90 

0-5 3,98 5,2 136,3 400 216 

5-20 3,73 4,99 153,1 230 144 

20-40 2,90 5,08 91,3 110 61 

40-60 1,69 5,38 35,2 155 80 

60-80 1,20 5,60 25,1 140 95 

80-100 0,80 5,90 25,1 242 89 

Р60К90 + 

інокуляція 

0-5 3,93 502 160 153 102 

5-20 3,49 4,83 248,4 91 71 

20-40 2,51 4,88 96,6 111 52 

40-60 1,65 5,25 39,2 153 67 

60-80 1,20 5,60 45,2 174 97 

80-100 0,90 5,80 21,2 250 89 

Р60К90 + 

стимулятор 

росту 

0-5 3,84 4,45 156,8 126 86 

5-20 3,41 4,99 129,0 90 59 

20-40 2,60 5,35 102,2 90 47 

40-60 1,42 5,47 46,2 169 59 

60-80 1,30 5,50 39,7 146 90 

80-100 0,90 5,70 22,7 253 85 

 

На стаціонарному досліді створений  злаковий травостій у 

1974 році  прискореним залуженням травосумішкою із пажитниці 

багаторічної, тимофіївки лучної і костриці лучної. До 2001 року на 

цьому травотої вивчався різних доз азотних добрив на фоні Р90К120, 

розподіл азоту добрив по циклах, різні форми азотних добрив, 

співвідношень між нормами азоту та фосфорно-калійними 

добривами, комплексне удобрення травостоїв макро і 

мікродобривами, дія різних форм вапнякових матеріалів, режимів 

використання травотою і інші.  

Систематичне внесення повних мінеральних добрив сприяло 

багаторічному збереженню сіяних злакових трав, протистояло їх 

виродженню. Але все ж таки в травостої поступово поширювались 

несіяні злакові трави. На десятий рік із сіяних трав залишилась  

лише тимофіївка лучна і зявились несыяны злакові трави (тонконіг 
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лучний,  костиця червона і ін.). Внесення одних фосфоро-калійних 

добрив сприяло поширенню самосівних бобових трав. Через що 

2001 році на половині площ кожного варіанта було проведено 

прискорене залуження із участю злакових трав і конюшини лучної. 

Поверхневе поліпшення різнотравно-злакового травостою 

проводили за внесення азотних добрив як при рівномірному 

розподілі по укосах так і з наростаючим. 
 

3. Зміна основних ґрунтових показників низинної луки за 

докорінного поліпшення і застосування мінеральних добрив, 

середнє за 2006-2007 рр. 

 

Варіанти 
Гори

зонт 

Показники 

Гуму

с, % 

РН 

сольв

е 

Лужн

о-

гідро

лізо-

ваний 

азот 

Рухо

мий 

фосф

ор 

Обмі

нний 

калій 

мг/кг ґрунту 

Контроль 

0-20 3,58 4,64 175,2 71 82 

20-40 3,23 3,12 121,8 62 51 

40-60 2,01 3,35 39,5 100 66 

Р45К60 

0-20 3,85 5,09 165,5 315 180 

20-40 2,91 5,08 127,2 110 61 

40-60 1,69 5,38 73,0 155 80 

Р45К60+ 

КМРД 

«Оазис» 

0-20 3,70 5,14 161,3 122 94 

20-40 2,51 5,38 117,8 117 52 

40-60 1,65 5,35 70,5 153 67 

Р45К60+ 

КМРД 

«Оазис» 

+ 

мікроеле

менти 

0-20 3,62 4,21 154,4 108 83 

20-40 2,60 3,35 121,8 90 47 

40-60 1,42 3,47 39,5 169 59 
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Докорінне поліпшення травостою провели після знищення 

старої дернини і посіву бобово-злакової травосуміші із внесенням 45 

кг/га суперфосфату і 60 кг/га калійної солі. Хоч докорінне 

поліпшення проведене з посівом бобово-злакової травосумішки 

однак бобові трави в зимові місяці 2002-2003 рр. із за глибокого 

промерзання грунту і утворення притертої льодової кірки 

спричинило не лише загибель конюшини лучної, але і пажитниці 

багаторічної. Через що в 2006 році проведено реконструкцію 

стаціонарного досліду поверхневим поліпшенням сінокісного 

травостою шляхом внесення 90 кг/га азоту як із рівномірним (45+45) 

так і наростаючим розподілом (30+60) на фоні Р45К60. 

Застосування  мінеральних добрив обумовило зменшення 

вмісту гумусу проти контролю ( із 3,67 до 3,49; 3,46%) що 

пояснюється  зменшенням нагромадження кореневої маси та 

підвищенням урожайності. Найбільше гумусу виявлено в верхньому 

горизонті. Вниз по профілю вміст його закономірно знижувався.  

Із внесенням повних мінеральних добрив вміст лужно- 

гідролізованого азоту теж зменшувався (із 175,0 на 20,4 -29,3). Із 

внесенням повних мінеральних добрив рН грунту знижувався на 

0,11 -0,22, тобто кислотність грунтового розчину зростала. 

Нагромадження рухомого фосфору грунту найвищим було за 

внесення фосфорно-калійних добрив (323 мг/кг ґрунту) а при 

застосуванні повних мінеральних добрив вміст його  в верхньому 

горизонті знижувався до 141 -145 мг/кг. 

Обмінного калію у грунті контрольного варіанту 

нагромаджувалось у верхньому горизонті найменше (95 мг/кг 

грунту), а за внесення Р45К60 кількість його зростала 2,9 рази. 

Додаткове внесення аазотних добрив обумовило його зниження 

майже до ріня контрольного варіанта що пояснюється більший 

винос цього елемента врожаєм. 

Результати досліджень засвідчили що за внесення повних 

мінеральних добрив на старосіяному травостої одержано 6,83 ;6,46 

т/га сухої маси, а на фоні Р45К60  - 4,1 т/га. 

За докорінного поліпшення (табл.4) із залуження бобово-

злакової травосуміші із участю конюшини лучної (Trifolium pratense 

I.), а також внесення  РК добрив, КМРД «Оазис» та мікроелементів 
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сприяло підвищенню вмісту гумусу до 3,85 – 3,62%.  Лужно-

гідролізо-ваний азот найвищим виявився на контролі без добрив. 

Кислотність грунту знизилась на 0,55 – 0,88. На фоновому варіанті 

вміст рухомого фосфору підвищився на 2-3 рази, а обмінного калію 

в 2 рази. 

Таким чином з огляду агроекологічної оцінки наявний 

довготривалий контроль без добрив не лише характеризує природну 

родючість низинної луки, але й дає змогу вичленити нагромадження 

в ґрунті поживних елементів, як за поверхневого так і докорінного 

поліпшення. За поверхневого поліпшення і застосування удобрення 

ґрунт підкислювався, вміст гумусу та лужногідролізованого азоту 

зменшувався, фосфору та калію найбільше було на фоновому 

варіанті і дещо менше за повного мінерального удобрення. 

Докорінне поліпшення лучних угідь із посівом бобово-злакової 

травосумішки та застосуванням біопрепаратів на фоні Р60К90 

обумовило зниження кислотності, підвищення вмісту гумусу, 

зростання фосфору та зниження калію в порівнянні із неудобреним 

контролем. 
4. Зміна основних ґрунтових показників низинної луки за 

поверневого поліпшення і застосування мінеральних добрив, 

середнє за 2006-2007 рр. 

 

Варіанти 
Гори

зонт 

Показники 

Гуму

с, % 

РН 

сольв

е 

Лужн

о-

гідро

лізо-

ваний 

азот 

Рухо

мий 

фосф

ор  

Обмі

нний 

калій 

мг/кг ґрунту 

Контроль 

0-20 3,67 4,75 175,0 93 95 

20-40 2,50 3,46 86,8 67 53 

40-60 1,26 5,11 28,0 131 79 

Р45К60 

0-20 3,47 4,64 175,5 323 278 

20-40 3,13 5,28 88,2 122 66 

40-60 1,39 5,40 41,3 149 82 

N90 (45+45) 0-20 3,49 4,53 155,1 141 92 
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Р45К60 20-40 3,04 4,91 116,7 86 56 

40-60 1,35 5,30 43,8 118 71 

N90 (30+60) 

Р45К60 

0-20 3,46 4,49 146,2 145 81 

20-40 3,07 5,20 86,8 111 52 

40-60 1,29 5,40 46,9 145 72 

 

ВСТАВИТИ 4 ТАБЛ. ПО ЗМІНІ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ 

 

У зв’язку з внесенням із мінеральними добривами, особливо з 

фосфорними та калійними, інших елементів, важливо вивчити на-

громадження в ґрунті мікроелементів і важких металів та їх мігра-

цію по профілю ґрунту (табл. 61). 

Як свідчать дані таблиці, за профілем ґрунту основна кількість 

мікроелементів суттєво зменшується, за винятком міді на контролі. 

Застосування фосфорно-калійних добрив проти контролю без доб-

рив зумовило підвищення нагромадження мікроелементів у ґрунті. 

Додаткове застосування азотних добрив спричинило їх зниження, що 

пояснюється вищими виносами рухомих форм досліджуваних еле-

ментів із трав'яною масою.  

Таблиця 61 

Вміст рухомих форм мікроелементів в ґрунті 

залежно від багаторічного внесення добрив, 

мг/кг сухого ґрунту (середнє за 2003–2004 рр.) 

Удобрення 

Г
о

р
и

зо
н

т
, 

см
 

М
ід

ь
 

Ц
и

н
к

 

С
в

и
н

ец
ь

 

К
а

д
м

ій
 

М
а

р
г
а

-

н
ец

ь
 

К
о

б
а

л
ь

т
 

Б
о

р
 

Без добрив 

(контроль) 

0–20 2,4 1,6 2,6 0,18 16,4 0,9 0,4 

20–40 2,9 1,3 2,4 0,13 14,8 0,9 0,39 

40–60 3,1 1,1 2,1 0,12 13,3 0,8 0,27 

Р60К90 – фон 
0–20 2,8 2,5 2,1 0,21 16,8 0,7 0,55 

20–40 2,7 2,0 2,0 0,16 16,4 0,6 0,41 
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40–60 3,0 1,7 1,9 0,15 16,4 0,5 0,30 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

0–20 2,7 2,2 2,3 0,16 15,2 0,7 0,75 

20–40 2,5 1,2 2,4 0,18 11,7 1,1 0,39 

40–60 2,6 1,3 2,2 0,17 12,8 0,6 0,31 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

0–20 2,3 2,4 2,1 0,16 14,6 0,7 0,35 

20–40 2,2 1,6 2,5 0,13 14,9 0,7 0,31 

40–60 2,1 1,6 1,5 0,12 14,1 0,6 0,36 

ГДК – 3,0 23 6,0 1,0 12 5,0 0,5 

Кількість міді з глибиною зростає у контрольному та фонових 

варіантах, а з внесенням повних мінеральних добрив – знижується. 

Кількості свинцю, кадмію, марганцю, кобальту і бору з глибиною 

знижуються. Вміст валових форм мікроелементів був значно вищий, 

ніж рухомих, і всі вони були в межах прийнятих гранично допус-

тимих норм (табл. 62).  

Валових сполук міді, цинку, кадмію, марганцю виявилося удвічі 

більше, ніж рухомих. Кількість валових форм свинцю була в 3–4 рази 

вища, ніж рухомих, проте їх зростання не пов'язане з внесенням 

мінеральних добрив. 

Таблиця 62 

Вміст валових форм мікроелементів у ґрунті 

за багаторічного внесення мінеральних добрив, 

мг/кг сухого ґрунту (середнє за 2003–2004 рр.) 

Удобрення 

Г
о

р
и

зо
н

т
, 

см
 

М
ід

ь
 

Ц
и

н
к

 

С
в

и
н

ец
ь

 

К
а

д
м

ій
 

М
а

р
г
а

-

н
ец

ь
 

Б
о

р
 

Без добрив 

0–20 5,3 4,43 8,5 0,25 25,0 1,1 

20–

40 
5,4 3,73 7,5 0,20 32,1 0,9 
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40–

60 
5,6 5,06 6,8 0,15 33,2 1,0 

Р60К90 – фон 

0–20 5,7 4,37 9,3 0,31 33,0 1,3 

20–

40 
5,3 4,12 7,2 0,40 34,6 1,4 

40–

60 
5,8 3,97 4,7 0,30 36,3 1,2 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

0–20 5,1 4,33 8,8 0,30 33,6 1,2 

20–

40 
5,2 2,97 6,9 0,51 26,6 1,2 

40–

60 
5,2 3,56 6,6 0,28 26,9 1,1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

0–20 5,1 4,10 8,6 0,40 30,8 1,1 

20–

40 
5,0 3,38 10,1 0,36 29,3 0,9 

40–

60 
4,7 3,90 4,3 0,28 29,7 0,8 

Екологічний баланс основних поживних елементів 

Враховуючи винос азоту, фосфору і калію з урожаєм та корене-
вою масою та внесені дози добрив, ми провели балансові розрахун-
ки використання основних поживних елементів. При цьому врахову-
вали, що газоподібні втрати азоту з мінеральних добрив у середньо-
му становлять 20% [210, 211]. Вимивання азоту і надходження з ат-
мосферними опадами ми до розрахунку не брали через їх незнач-
ність і приблизно рівні кількості [212]. 

Закріплення елементів у корінні на контролі без добрив і у 
варіантах представлено в таблиці 62. Підсумкові витрати на форму-
вання надземної та підземної маси для удобрюваних варіантів (за 
різницею між контролем) і надходження з добривами визначено в 
балансі. Найвищі виноси з урожаєм азоту, фосфору і калію були на 
травостої 1990–1995 років. (табл. 63).  

Таблиця 63 
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Екологічний баланс поживних елементів у ґрунті багаторічних 

травостоїв залежно від удобрення (середнє за 1990–1995 рр.) 

У
д

о
б

р
ен

н
я

*
 

Е
л

е
м

ен
т
 

Н
а

д
х

о
д

ж
ен

н
я

 з
 

д
о

б
р

и
в

а
м

и
 

Витрати, кг/га 

Б
а

л
а

н
с 

З
а

св
о

єн
н

я
, 

%
 

В
и

н
о

с
 і

з 

в
р

о
ж

а
єм

 

З
а

к
р

іп
л

е
н

о
 

в
 к

о
р

ен
ев

и
х

 

за
л

и
ш

к
а

х
 

В
т
р

а
т
и

 

а
зо

т
у
 

Р
а

зо
м

 

1 

N - 57,1 85,1 - - - - 

Р2О5 - 19,1 14,8 - - - - 

К2О  73,0 27,0 - - - - 

2 

N - 118,6 1,6 - 120,2 -120,0 - 

Р2О5 90 46,1 5,4 - 51,5 38,5 43 

К2О 120 139,4 19,7 - 159,1 -39,1 132,0 

3 

N 240 232,2 13,1 48 293,3 -53 122 

Р2О5 90 80,4 4,2 - 84,5 5,5 94 

К2О 120 277,7 9,7 - 287,4 -167,4 239 

4 

N 240 208,8 23,8 48 280,6 -40,6 116 

Р2О5 90 70,3 7,1 - 77,4 12,6 86 

К2О 120 242,9 9,0 - 251,9 -131,9 209 

Примітка.* 1 – без добрив, 2 – Р90К120 – фон, 3 – фон + 
N240 (60+60+60+60), 4 – фон + N240 (0+30+90+120). 

Як видно, на травостої 1990–1995 років від’ємний баланс скла-
дався щодо азоту (-120, -53 і -40,6 кг/га). Але від’ємний баланс у 
120 кг/га – це азот, реутилізований із ґрунту та засвоєний з повітря. Фос-
фору використовувалося менше, ніж вносилося з добривами, і баланс 
по цьому елементу був позитивний – 38,5, 5,5 і 12,6 кг/га, тобто при 
такому удобренні родючість ґрунту щодо вмісту фосфору не знижу-
валася. Внесені калійні добрива в цьому травостої (1990–1995) вико-
ристовувалися повністю, і навіть більше, через що калій був мобі-
лізований із ґрунтових запасів і баланс по ньому виявився від’ємний: 
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при фосфорно-калійних добривах – 39,1 кг/га, при N:P:K – 159 і 
131,9 кг/га.  

Із внесенням нижчої дози азоту добрив (180 кг/га д. р.) на тра-
востої 1996–2000 років баланс поживних елементів характеризував-
ся дещо меншими показниками (табл. 64). 

Таблиця 64 

Екологічний баланс поживних елементів у ґрунті багаторічних 

травостоїв залежно від удобрення (середнє за 1996–2000 рр.)  

У
д

о
б

р
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*
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т
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а

д
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о
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я
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о
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Витрати, кг/га 
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о
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З
а
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о
р
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л

и
ш

к
а

х
 

В
т
р

а
т
и

 

а
зо

т
у
 

Р
а

зо
м

 

1 

N - 24,8 45,1     

Р2О5 - 3,7 7,3 - - - - 

К2О - 30,4 23,4 - - - - 

2 

N - 45,4 7,5 - 52,9 -52,9 - 

Р2О5 60 8,0 26,9 - 34,9 25,1 42 

К2О 90 44,2 4,3 - 48,5 41,5 46 

3 

N 180 164,0 19,1 36 219,1 -39 122 

Р2О5 60 20,3 2,9 - 23,2 36,8 39 

К2О 90 124,5 1,3 - 124,8 -34,8 139 

4 

N 180 152,8 24,0 36 212,8 -32,8 118 

Р2О5 60 20,7 3,7 - 24,4 35,6 41 

К2О 90 122,0 0,8 - 122,8 -32,8 136 

Примітка.* 1 – без добрив; 2 – Р60К90 – фон; 3 – фон + N180 (45+45+45+45); 

4 – фон + N180 (0+30+60+90). 

Виноси поживних речовин на контролі без добрив за 1996–

2000 рр. були нижчі більше як у два рази, ніж у 1990–1995 роках 
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(57,1, 19,1 і 73 кг/га проти 24,8, 3,7 і 30,4 кг/га). Ще більшою різниця 

порівняно з 1990–1995 роками була на фосфорно-калійному фоні, що 

пояснюється вищими врожаями через більшу участь бобових трав. 

Баланс по азоту на фосфорно-калійному фоні засвідчив, що 52,9 кг/га 

– це азот, додатково винесений із ґрунту. За внесення 180 кг/га азоту 

з ґрунту додатково було використано 39,1 і 32,8 кг/га азоту. Внесені 

60 кг/га фосфору добрив на фосфорно-калійному фоні були викорис-

тані менше, ніж наполовину (25,1 кг/га), тобто баланс виявився до-

датний. За внесення повних мінеральних добрив фосфору залишило-

ся 36,8 і 35,6 кг/га. 

Калій добрив (90 кг/га) на фоновому варіанті використовувався 

лише трохи менше половини внесеного, а при повних мінеральних доб-

ривах його використовувалося більше, ніж вносилося, тобто баланс 

був від’ємний (-34,8 і -32,8 кг/га). Це засвідчує, що наш травостій у 

цих роках був сильно вироджений як на абсолютному контролі, так і 

на фоновому. І лише додаткове внесення азоту добрив дало змогу 

повністю використовувати внесені калійні добрива та ще й по 30 кг/га 

його засвоювати з ґрунту. 

Баланс поживних речовин на травостої 2001–2004 років пред-

ставлено в таблиці 73. 

На формування врожайної маси за цей період засвоєно 74 кг/га 

азоту з ґрунту на фонових варіантах, а за внесення повних мінераль-

них добрив (N140Р60К90) – також більше, ніж вносилося (баланс був 

від’ємний -132,4 і -126,6 кг/га). На цьому травостої досить високим 

виявилося засвоєння фосфору добрив (більше на 6,8 і 0,5 кг/га). Ли-

ше на фоні фосфор був не використаний урожаєм. Калій добрив ви-

користовувався з мінусовим балансом (-14,2, - 129,7 і -117,6 кг/га). 

Тобто така доза калію виявилася низькою і ґрунт збіднювався на цей 

елемент. Взагалі, по всіх трьох п’ятирічних відсотки використання 

внесених добрив виявилися високими – калію виносилося навіть 

більше, ніж було внесено. Фосфор у варіанті з фосфорно-калійним 

удобренням використовувався відповідно на 43, 42 і 47%, а у ва-

ріантах із повними добривами – на 94–86%, за винятком травостою 

1996–2000 років. 

Таблиця 65 
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Екологічний баланс поживних елементів у ґрунті багаторічних 

травостоїв залежно від удобрення (середнє за 2001–2004 рр.) 
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1 

N - 40,6 94,7 - - - - 

Р2О5 - 11,8 23,4 - - - - 

К2О - 41,6 61,2 - - - - 

2 

N - 63,8 10,3 - 74,1 -74,1 - 

Р2О5 60 23,2 4,7 - 27,9 32,1 47 

К2О 90 80,0 24,2 - 104,2 -14,2 115 

3 

N 140 187,2 57,2 28 272,4 -132,4 195 

Р
2
О5 60 62,0 4,8 - 66,8 -6,8 111 

К2О 90 199,0 20,7 - 219,7 -129,7 238 

4 

N 140 167,1 71,5 28 266,6 
-

126,6 
190 

Р2О5 60 55,6 4,9 - 60,5 -0,5 100 

К2О 90 189,6 18,0 - 207,6 -117,6 231 

Примітка. * 1 – без добрив; 2 – Р60К90 – фон; 3 – фон + 

N140 (35+35+35+35); 4 – фон + N140 (0+30+40+70).  

Отже, поєднання рівномірного та наростаючого розподілу азо-

ту забезпечує більш вирівняне надходження корму протягом веге-

таційного періоду. При цьому поживні речовини мінеральних доб-

рив використовуються на формування надземної і кореневої маси, 

що сприяє збагаченню ґрунту на органічну речовину та запобігає їх 

вимиванню.  
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ЯКІСТЬ КОРМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ 

УДОБРЕННЯ ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ 

Вміст поживних речовин у лучному кормі 

Трава складних фітоценозів на багаторічних культурних пасо-

вищах придатна для всіх видів худоби і містить весь комплекс цін-

них речовин: протеїн високої якості, амінокислоти, легкозасвоювані 

вуглеводи, незамінні жирні кислоти, вітаміни, мінеральні та біоло-

гічно активні речовини. Суха речовина молодої трави за вмістом пе-

ретравного протеїну та енергетичною поживністю наближається до 

концентрованих кормів і перевищує їх за біологічною цінністю про-

теїну й вітамінним складом. 

Важливим чинником впливу на хімічний склад корму є вне-

сення мінеральних добрив, які не тільки підвищують врожайність, 

але й сприяють нагромадженню більшої кількості поживних речовин 

у кормі. Дія добрив на хімічний склад вегетативної маси травостою 

дуже складна і багатогранна та здійснюється в основному через мор-

фологічну структуру окремих видів рослин і урожаю в цілому, а та-

кож через зміну його ботанічного складу [158]. Численні аналітичні 

дослідження пасовищного корму засвідчили, що кількість протеїну, 

основного складника його поживності, прямо залежить від норм азот-

них добрив та вмісту бобових компонентів [118, 120].  

Поряд із підвищенням урожайності лучних угідь, створенням 

оптимальних умов для росту трав’яних фітоценозів важливе значен-

ня має одержання корму високої якості. На поживну цінність трав сут-

тєво впливають ґрунтово-кліматичні умови, видовий і сортовий склад 

травостою, режим його використання, забезпеченість поживними еле-

ментами тощо [8, 15, 46, 213, 214]. Серед ботанічних груп найвищий 

рівень білка в кормі забезпечують бобові трави. Саме завдяки вве-

денню бобових у раціон тварин можна повністю забезпечити їх ви-

сокопоживним білком [160, 215, 216]. Р. І. Тоомре відзначав, що такі 

верхові злаки, як грястиця збірна, тимофіївка лучна, костриця лучна 

за пасовищного використання мають більший вміст протеїну, ніж ни-

зові [217], а інші дослідники твердять зворотне [97]. Деякі [34] гряс-
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тицю збірну і стоколос безостий взагалі відносять до таких, що здат-

ні нагромаджувати максимальну кількість протеїну. 

На якість корму суттєво впливають азотні добрива, особливо 

на злакових травостоях, бо підвищують насамперед вміст протеїну і 

білка та одночасно зменшують у кормі безазотисті екстрактивні речо-

вини, і зокрема найціннішу складову частину їх – вуглеводи [218]. 

Ці зміни в якості корму під дією азоту добрив повязані з витра-

чанням рослинами цукрів, які утворюються в процесі фотосинтезу, 

на синтез амінокислот і перетворення останніх у білки [108]. 

Внесення помірних і високих доз азоту (150–240 кг/га) зумов-

лює істотне підвищення вмісту протеїну порівняно з неудобреними 

варіантами. Водночас при внесенні невисоких доз азотних добрив на-

громадження його може навіть зменшуватися, тому що він витрача-

ється на створення приросту врожаю [11, 219]. Азотні добрива збіль-

шують передусім кількість злаків у травостої, які характеризуються мен-

шим вмістом сирого протеїну. Оптимальний рівень протеїну в травах 

спостерігається за внесення 120–210 кг/га азоту добрив [51, 220, 221]. 

При відчуженні біомаси в ранні фази вегетації не тільки різко 

знижується урожайність, а й спостерігається нагромадження в кормі 

нітратів понад допустимі норми. Високоякісне сіно чи сінаж важко 

приготувати з дуже молодих трав, оскільки вони мають у своєму 

складі багато вологи та спостерігаються великі втрати корму при йо-

го заготівлі. Тому раннє відчуження краще здійснювати шляхом 

стравлювання травостою худобою [35, 149, 222]. 

Вміст у трав’яних кормах протеїну, клітковини, мінеральних 

елементів, вітамінів та інших речовин залежить від строків відчу-

ження. Найвищу якість корму одержують за скошування трав у ран-

ні фази вегетації, коли рослини використовують основні поживні ре-

човини на збільшення вегетативної маси. У міру старіння рослин, як 

відзначає С. П. Смєлов [90], зокрема в період цвітіння і дозрівання 

насіння, коли ростові процеси сповільнюються, а поживні речовини 

відкладаються в органи запасу, якість трави погіршується, через 

зменшення вмісту у траві сирого протеїну, каротину, мінеральних 

елементів та збільшення найменш поживної частини корму – сирої 

клітковини. Потреба в клітковині для організму великої рогатої ху-
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доби обмежена, а її перетравлювання вимагає витрати великої кіль-

кості енергії. Але щоб забезпечити надої молока на рівні 18 л, за 

добу корові потрібно згодовувати не більше, ніж 2,8 кг клітковини, 

тобто використовувати траву у фазі кущіння [40].  

При використанні трав в пізні фази вегетації відбуваються 

негативні зміни хімічного складу зеленої маси, що погіршує її по-

живну цінність, бо не тільки стебла, а й листки, хоч і в неоднаковій 

мірі, стають грубішими й менш поживними.  

Старіння рослин у зв’язку з проходженням ними фаз морфо-

генезу негативно впливає і на мінеральний склад корму, але не 

однаково для різних елементів. Концентрація кальцію і магнію зни-

жується незначно, на відміну від фосфору, калію й азоту змен-

шується сильніше [223–225].  

Повільніше проходять фази вегетації бобові трави за той са-

мий проміжок часу і тому довше зберігають кращу якість корму 

(вміст клітковини не більше ніж 25–26%). Поїдання, а також пере-

травність корму бобово-злакових лучних травостоїв, на відміну від 

злакових, довше є вищими [226].  

Отже, аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, 

що хоч досліджень проведено в цьому напрямку достатньо, але вони 

не охоплюють усіх змін відповідно до екологічних умов місцезрос-

тання, біологічних, зокрема ценотичних особливостей трав, агротех-

нічних заходів та використання різновікових лучних травостоїв. Особ-

ливості вегетативного поновлення лучних травостоїв, подовження 

продуктивного довголіття, трансформація їх ценозів, показники їх 

продуктивності, якості корму та змін родючості ґрунту і досі мало 

вивчені, що й було предметом наших досліджень. 

Вміст основних поживних речовин у сухій масі досліджуваних 

травостоїв великою мірою залежав від рівня удобрення, віку траво-

стою та тривалості періодів відростання. За період 1990–1995 років 

показники якості корму подано в таблиці 66. 

Вміст протеїну сильно залежав від ботанічного складу, доз азот-

них добрив і тривалості періодів відпочинку. На 20-річному траво-

стої вміст протеїну в основному був вищий, ніж у кормі 25–30-річних 

травостоїв, що пояснюється більшою участю частки сіяних злакових 
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трав, порівняно з контрольними варіантами, а також вищими дозами 

азотних добрив. 

Таблиця 66 

Вміст основних органічних речовин у лучному кормі 

залежно від режимів використання й удобрення, 

% на суху масу (середнє за 1990–1995 рр.) 

Удобрення 

Режим  

вико-

риста-

ння* 

Укіс 
П

р
о

т
е
їн

 

Б
іл

о
к

 

К
л

іт
к

о
- 

в
и

н
а

 

Ж
и

р
 

Б
Е

Р
 

В
у

г
л

е
-

в
о

д
и

 

Без добрив 1 
І 14,1 11,9 27,9 3,3 45,1 7,6 

ІV 17,2 13,1 27,9 2,3 40,3 5,8 

Р90К120 – фон 1 

І 17,7 14,3 26,7 4,1 41,1 6,4 

ІV 18,4 14,5 27,7 3,1 38,6 5,5 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
1 

І 19,0 15,0 26,8 4,0 41,0 5,1 

IV 18,2 14,1 27,4 3,5 41,3 5,9 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
1 

І 17,5 13,5 27,0 3,8 42,1 6,5 

IV 19,5 16,0 27,7 3,6 39,8 5,1 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
2 

І 16,1 10,8 24,5 3,5  4,4 

IV 22,3 19,0 24,6 3,6  8,2 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
3 

І 15,8 10,8 28,5 3,3 44,8 4,5 

IV 23,8 18,9 27,0 3,8 35,7 5,1 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
4 

І 15,3 11,0 31,6 3,7  6,5 

IV 22,7 16,3 27,2 3,7  7,0 
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Фон + N240 

(0+30+90+120) 
5 

І 15,6 11,8 30,1 3,6  8,7 

IV 21,2 16,2 26,7 3,2  6,7 

Примітка.* 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 

24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 

18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 

4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 1-

й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Так, за перший укіс на контролі без добрив протеїну нагрома-

джено 14,1%, а на фоновому варіанті 17,7%. За четвертим укосом 

вміст його закономірно підвищувався, бо в цей час в урожаї більшу 

частку займали бобові трави. У першому укосі за рівномірного роз-

поділу азоту добрив рівень його становив 19%, а без ранньовес-

няного удобрення, коли діяв іммобілізований азот із попереднього 

року, був нижчий на 1,5%. У кормі четвертого укосу за нароста-

ючого розподілу азоту протеїну нагромаджувалося на 1,3% більше, 

ніж за рівномірного. При використанні травостою у фазі трубкуван-

ня злаків у кормі першого укосу протеїну містилося найменше (15,8%), 

бо більше азоту витрачалося на формування урожаю. За четвертим 

використанням його було вже найбільше (23,8%), паралельно зрос-

тав і вміст білка (18,9%). При внесенні мінеральних добрив в опти-

мальних співвідношеннях протеїн на 75–80% складається з білка. 

Важливим є нагромадження білка в кормі першого укосу при виклю-

ченні ранньовесняного підживлення і вміст його більш наближався 

до оптимального, особливо при використанні травостою на початку 

трубкування злаків. За періоди 1996–2000 і 2001–2004 років зі зменшен-

ням доз азотних добрив знижувався вміст протеїну і білка (табл. 67). 

Таблиця 67 

Вміст основних органічних речовин у лучному кормі 

залежно від режимів використання й удобрення, 

% на суху масу (середнє за 1996–2000 рр.) 
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Удобрення 
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Без добрив 1 11,4 9,1 23,5 2,8 53,7 10,6 

Р60К90 – фон 1 14,5 11,1 23,2 2,9 49,7 9,1 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 18,0 14,1 24,2 3,0 45,2 10,2 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

1 17,4 13,4 24,6 3,3 46,0 10,7 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

2 17,6 12,9 23,1 3,5 47,2 10,7 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

3 16,7 13,2 23,6 3,3 47,4 11,1 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

4 16,1 12,1 25,6 3,0 46,8 12,2 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

5 14,8 11,0 26,8 3,8 47,5 13,1 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння злаків, наступні – через 18, 
24, 30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 18, 18, 18, 
18 днів; 3 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24, 24, 24, 24 дні; 
4 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 30, 30, 30, 30 днів; 5 – 
1-й укіс – у фазі виколошування, наступні – через 36, 36, 36 днів. 

Для активного перетравлення корму в шлунках худоби потріб-
на достатня кількість клітковини. Оптимальним відсотком, на думку 
більшості дослідників, є 18–24% клітковини на суху речовину. За 
нашими даними, вміст клітковини в кормі залежав від фаз розвитку 
трав на час використання, ботанічного складу, частоти відчуження і 
доз мінеральних добрив. Найбільшою кількістю клітковини відзна-
чався корм травостою 2001–2004 років (27,4–30,0 мг/кг сухого кор-
му), а найменшою – за використання через 18 днів (за першим 
укосом при внесенні азотних добрив). 

Таблиця 68 
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Вміст основних органічних речовин у лучному кормі 
старосіяного травостою залежно від режимів використання 

й удобрення, % на суху масу (середнє за 2001–2004 рр.) 
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Без добрив 1 10,4 7,9 28,5 2,4 44,9 9,3 

Р60К90 – фон 1 14,6 9,5 28,9 3,1 42,4 8,2 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 17,2 12,0 26,2 3,3 43,2 8,5 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 16,6 12,0 26,7 3,5 43,4 8,7 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 17,6 12,4 25,6 3,6 43,4 8,6 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 16,6 11,8 27,4 3,2 42,1 - 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 16,8 12,2 27,4 3,7 42,2 - 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 17,1 12,4 28,2 3,3 41,9 - 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 1-й укіс 

– кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок виходу в трубку 

злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування злаків, отави – через 

30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 36 днів. 

Вміст безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) у кормі був 

найвищий на контролі без добрив, у травостої якого була значна 

кількість малоцінного різнотрав’я, а з внесенням азотних добрив йо-

го нагромаджувалося менше. Ці зміни відбуваються за рахунок роз-

чинних вуглеводів, оскільки вони використовуються на синтез біл-

кових та інших азотистих речовин. Існує пряма залежність: що 

більше вносять на травостої азотних добрив, то більше мінеральних 
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форм азоту надходить у рослини і більше використовується вуглево-

дів на утворення в пасовищній траві білків. 

При внесенні азотних добрив спостерігається подібна законо-

мірність і щодо водорозчинних вуглеводів [227]. Це зумовлено під-

вищенням нагромадження в злакових травах азотних сполук, на 

синтез яких використовується енергетика вуглеводів [228]. Істотно 

впливає на кількість цукрів у рослинах комплекс погодних умов. За 

умови підвищення доз азоту на фоні фосфорно-калійних добрив, 

збільшення вмісту сирого протеїну та зниження частки водорозчин-

них вуглеводів цукрово-протеїнове відношення зменшується. Опти-

мальне значення цього показника для молочної худоби – 1:0,8–1,5, 

допустиме – 1:0,6–1:0,4. 
Вміст вуглеводів виявився найвищим у кормі контролю без 

добрив, де була значна кількість різнотрав’я та менш цінних злако-
вих трав. Фосфорно-калійні добрива зумовлювали зменшення вмісту 
вуглеводів на всіх різновікових травостоях.  

Ще одним джерелом енергії, яку одержують тварини із трав’я-
них кормів, є жири. Вони є не тільки структурним елементом клі-
тинних мембран, але й носіями незамінних жирних кислот та жиро-
розчинних вітамінів.  

Кількість жиру в кормі за досліджувані періоди зростала на всіх 
удобрюваних варіантах. Найбільший цей показник був у сухому кормі 
в 1990–1995 роках на удобрених азотом, фосфором і калієм варіантах. 

Таблиця 69 

Вміст основних органічних речовин у лучному кормі 
новоствореного травостою залежно від режимів використання 

й удобрення, % на суху масу (середнє за 2001–2004 рр.) 
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Без добрив 1 11,0 8,8 27,7 2,6 48,4 

Р60К90 – фон 1 13,7 9,1 26,0 3,1 46,0 

Фон + 2 15,8 11,9 25,1 3,1 46,6 
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N140 (35+35+35+35) 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

2 15,8 11,9 24,9 3,4 43,9 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

3 16,1 12,3 24,3 3,5 45,8 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

4 16,2 11,6 25,5 3,5 43,5 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

5 15,3 10,9 26,4 3,1 43,6 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

6 15,0 10,9 26,5 3,1 44,2 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 
30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 
1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 
виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 
злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 
через 36 днів. 

Вміст мінеральних елементів у лучному кормі 

Мінеральний склад лучних трав суттєво впливає на здоров’я тва-

рин та їх продуктивність. Для кожного мінерального елемента ви-

значено його оптимальний, мінімальний і максимальний вміст у кор-

мах, потрібний для повноцінної годівлі молодняку. І нестача, і 

надлишок мінеральних речовин призводить до неповноцінної годівлі 

тварин, зниження їх продуктивності. Дефіцит тих чи інших елемен-

тів у кормі зумовлений передусім нестачею їх у ґрунті й низьким 

надходженням із добривами [229]. 

Мінеральний склад лучних трав менше залежить від азотних доб-

рив, ніж органічна частина корму. На нього впливають в основному 

зональні та погодні умови [230], а також вміст макро- й мікроеле-

ментів у добривах, серед яких найчастіше вносяться фосфор і калій. 

Більшість ґрунтів недостатньо забезпечені рухомими формами фос-

фору та потребують внесення добрив. Але велике значення у фос-

форному живленні рослин має мікориза. Мікроорганізми розчиня-

ють фосфати і забезпечують рослини доступним фосфором [210]. 
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Калію вноситься, як правило, більше, ніж фосфору, бо вегетативні 

органи рослин багатші на калій і його з врожаєм виноситься більше.  

Фосфор у травах міститься у вигляді комплексних сполук ну-

клеїнових кислот, без яких неможливі синтез білкових молекул і 

передача спадкових функцій. Він також входить до складу ензимів, 

які мають важливе фізіологічне значення [22]. Значна частина фос-

форних сполук міститься в органах молодих трав. Вони сприяють 

синтезу й руху білкових речовин [231]. 

Середній вміст фосфору в лучних кормах, за Е. Клаппом, – 

0,22%, а мінімальний – 0,16% на суху речовину [133]. Для нормально-

го живлення тварин у пасовищних травах повинно бути 0,26–0,35% 

фосфору на суху масу [2].  

У наших дослідах під впливом довготривалого застосування мі-

неральних добрив значно змінювався мінеральний склад корму 

(табл. 70). 
Серед багаторічних травостоїв стаціонарного досліду найви-

щим вмістом фосфору відзначався 20-річний (0,34–0,38%), особливо 
на контролі без добрив, бо в цей час травостій був ще менш виро-
джений і містив бобові компоненти.  

Таблиця 70 

Вміст основних мінеральних елементів у лучному кормі 
залежно від інтенсивності удобрення, 

% на суху масу (середнє за 1990–1995 рр.) 
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Без добрив 1 
І 9,7 0,34 2,2 0,83 0,06 0,25 

ІV 11,7 0,38 2,2 0,75 0,09 0,31 

Р90К120 – фон 1 
І 10,4 0,40 2,7 0,77 0,06 0,20 

ІV 12,2 0,45 2,7 0,81 0,10 0,36 

Фон + 1 І 9,2 0,41 2,7 0,64 0,13 0,26 
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N240 (60+60+60+60) IV 9,6 0,33 2,1 0,65 0,13 0,28 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

1 
І 9,6 0,41 2,6 0,62 0,14 0,26 

IV 9,4 0,42 2,4 0,61 0,17 0,25 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

2 
І 9,7 0,40 2,6 0,53 0,11 0,28 

IV 10,8 0,44 2,8 0,73 0,11 0,37 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

3 
І 7,8 0,43 2,5 0,58 0,12 0,29 

IV 9,7 0,39 2,7 0,55 0,11 0,37 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

4 
І 9,0 0,39 2,7 0,58 0,12 0,23 

IV 10,2 0,43 2,5 0,55 0,12 0,27 

Фон + 
N240 (0+30+90+120) 

5 
І 8,3 0,37 2,6 0,56 0,12 0,31 

IV 10,2 0,33 1,9 0,45 0,13 0,35 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 
36 днів, 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

У наступні роки, особливо у 2001–2004 роки, його рівень 

становив лише 0,24%. Із внесенням фосфорно-калійних добрив луч-

ний корм містив фосфору на 0,03–0,07% менше. Додаткове застосу-

вання азотних добрив зумовило зниження вмісту фосфору. Загалом 

рівень фосфору в кормі був оптимальним. 

Вміст калію в кормі великою міріою залежить від ботанічного 

складу травостою, строку використання і погодних умов. Різнотра-

в’я містило калію найбільше, менше – злаки і найменше – бобові. 

Від весни до осені нагромадження калію знижується. Більше за зоо-

технічну норму нагромаджувалося цього елемента при безпосеред-

ньому його внесенні, особливо в перших циклах. За внесення азот-

них добрив, а також від весни до осені вміст калію зменшувався в 

міру його виносу з урожаєм попередніх укосів [158]. У кормі пері-

одів 1996–2000 і 2001–2004 років його нагромаджувалося менше по-

рівняно з періодом 1990–1995 років, що пояснюється вищими доза-

ми внесених калійних добрив (табл. 71). 

Таблиця 71 
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Вміст основних мінеральних елементів у лучному кормі 

залежно від інтенсивності удобрення, 

% на суху масу (середнє за 1996–2000 рр.) 
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Без добрив 1 8,6 0,27 2,0 0,35 0,09 0,15 

Р60К90 – фон 1 9,7 0,41 2,5 0,52 0,10 0,14 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
1 9,3 0,36 2,0 0,41 0,17 0,18 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
1 8,8 0,38 2,0 0,47 0,15 0,17 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
2 8,7 0,37 2,2 0,41 0,19 0,17 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
3 9,0 0,38 1,9 0,50 0,19 0,17 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
4 8,5 0,36 1,8 0,45 0,18 0,16 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
5 8,2 0,36 1,8 0,47 0,12 0,15 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

При застосуванні фосфорно-калійних добрив закономірно під-

вищувався вміст калію, а повні мінеральні добрива спричинювали 

його зниження. І знову ж таки в усіх травостоях калію нагрома-

джувалося в межах зоотехнічної норми (30%). 

Кальцій як макроелемент міститься в цитоплазмі та клітин-

ному соку й відіграє важливу роль у живленні рослин. Як антагоніст 

багатьох інших катіонів він викликає фізіологічне врівноваження клі-

тинного соку. У вигляді сполук з фосфатидами кальцій бере участь в 

утворенні клітинних мембран. За Д. М. Прянішніковим, він поліп-
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шує азотне живлення рослин [112]. Вважається, що для проходжен-

ня нормальних процесів травлення в організмі тварин, у лучних 

кормах має бути не менше ніж 0,4% кальцію на суху речовину [2]. Із 

внесенням підвищених норм азотних добрив, як правило, знижуєть-

ся нагромадження кальцію в кормі, що пов’язано з випаданням бо-

бових із травостою, та з підвищенням урожаю за однакових запасів 

кальцію в ґрунті [66, 232]. 

У довготривалих травостоях із внесенням фосфорно-калійних 

добрив вміст кальцію найвищий на всіх трьох етапах, проте на тра-

востої 1990–1995 років його нагромаджувалося найбільше (0,55–0,83% 

на суху речовину), а уже в 2001–2004 роках – 0,48–0,70%. У кормі з 

усіх травостоїв була достатня його кількість (норма 0,4% на суху 

речовину). Фосфорно-калійні добрива, підвищуючи частку бобових в 

урожаї, сприяли нагромадженню в кормі кальцію, азотні – впливали 

протилежно. 

Магній у зелених рослинах входить до складу хлорофілу. 

Фізіологічна роль магнію пов’язана з впливом на активність бага-

тьох ферментів. За постійної його нестачі проявляється своєрідний 

хлороз, цвітіння затримується [231]. Разом із кальцієм він є склад-

ником середніх міжклітинних частинок. Нестача магнію в кормах 

погіршує якість корму, знижує урожайність. За недостатньої кіль-

кості у тварин можуть проявлятися розлади травного тракту, трав’я-

на тимпанія. За зоотехнічними нормами, вміст магнію в трав’яному 

кормі має бути в межах 0,12–0,26%, а 0,3% на суху речовину за-

побігає хворобам. Нижній рівень магнію (0,1%) є критичним [233]. 

За даними німецького луківника Е. Клаппа [133], найбільше магнію 

містить різнотрав’я – 1,9% на суху речовину, бобові – 0,87%, злаки – 

0,4%. Істотно знижують нагромадження магнію у травах калійні доб-

рива, особливо, коли їх вносять у підвищених дозах. Застосування 

повного мінерального добрива збіднювало лучний корм на магній. 

Дія азотних добрив на засвоєння магнію травами проявлялася по-

різному (у 16 дослідах із 30 вміст його в кормі підвищувався, у 7– 

зменшувався, а ще у 7– залишався на тому самому рівні ) [78].  

Нагромадження магнію у злакових помітно підвищувалося від 

весни до осені, а у вологіші роки рівень цього елемента нижчий, ніж 

у сухі, що пояснюється вимиванням магнію з ґрунту та за кращої 
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родючості – вищими виносами. Молоді рослини багатші на магній, 

ніж старі, окрім конюшини лучної. 

У наших дослідах нагромадження магнію в кормі виявилося 

неоднаковим, проте його було достатньо. На всіх варіантах багато-

річних травостоїв проявилося зниження вмісту магнію за внесення 

фосфорно-калійних добрив, що підтверджується багатьма дослі-

дженнями. 

Значення натрію для рослин і вміст його в кормі ще досі 

трактують неоднозначно, однак більшість дослідників вважає, що 

він потрібний для оптимального росту рослин. Натрій разом із ка-

лієм бере участь у роботі калій-натрієвої помпи, завдяки їй відбува-

ється рух іонів через клітинну мембрану. 

Згідно з повідомленням П. І. Ромашова, у більшості випадків 

натрію у травах недостатньо (0,04–0,06%), а для задоволення потреб 

тварин потрібно, щоб концентрація його становила 0,18% на суху 

речовину [97]. Із внесенням натрієвої селітри, нагромадження його в 

кормі суттєво збільшувалося [120]. 

За час досліджень на довготривалих травостоях відбувалося 

значне підвищення вмісту натрію від внесення фонових мінеральних 

добрив, хоч на контролі без добрив його було недостатньо. 

Таблиця 72 

Вміст основних мінеральних елементів у лучному кормі 

старосіяного травостою залежно від інтенсивності удобрення, 

% на суху масу (середнє за 2001–2004 рр.) 

Удобрення 

Р
еж

и
м

 

в
и

к
о

р
и

с
-

т
а

н
н

я
*
 

З
о

л
а
 

Ф
о

сф
о

р
 

К
а

л
ій

 

К
а

л
ь

ц
ій

 

Н
а

т
р

ій
 

М
а

г
н

ій
 

Без добрив 1 10,7 0,27 1,7 0,47 0,06 0,19 

Р60К90 – фон 1 11,0 0,38 2,1 0,42 0,07 0,17 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 

2 
10,1 0,41 1,9 0,37 0,10 0,18 

Фон + 2 9,8 0,43 2,0 0,36 0,10 0,17 
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N140 (0+30+40+70) 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

3 
9,9 0,43 2,1 0,38 0,11 0,21 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

4 
10,6 0,39 2,0 0,37 0,11 0,19 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

5 
9,9 0,34 1,9 0,38 0,10 0,18 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 

6 
9,5 0,41 1,9 0,38 0,10 0,15 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 1-й укіс 

– кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок виходу в трубку 

злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування злаків, отави – через 

30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 36 днів. 

У нашій країні, як і за кордоном, проведено чимало досліджень 

щодо вивчення умов нагромадження нітратів у кормах за внесення 

азотних добрив [234–236]. Покликаючись на різноманітні джерела, 

В. В. Попов стверджує, що отруєння може спричинити наявність у 

сухій речовині трави 2% нітратів, а NО3
-
 – у межах 0,07–0,22% [237]. 

У 1982 році ухвалено тимчасовий норматив гранично допустимих 

концентрацій нітратів у лучних кормах, за якими у зеленій масі 

допускається не більше, ніж 300 мг NО3
-
 на 1 кг корму натуральної 

вологості (18%), а у трав’яному борошні – 2000 мг/кг [238]. 

Таблиця 73 

Вміст основних мінеральних елементів у лучному кормі 

новоствореного травостою залежно від інтенсивності удобрення, 

% на суху масу (середнє за 2002–2004 рр.) 

Удобрення 

Р
еж

и
м

 

в
и

к
о

р
и

с
-

т
а

н
н

я
*
 

З
о
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а
 

Ф
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р
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а
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а
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Без добрив 1 9,8 0,19 1,3 0,25 0,08 0,24 

Р60К90 – фон 1 10,9 0,29 2,2 0,29 0,08 0,22 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
2 9,6 0,38 1,8 0,39 0,11 0,22 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
2 10,2 0,41 1,8 0,43 0,10 0,25 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
3 10,0 0,43 2,0 0,44 0,12 0,20 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
4 10,0 0,42 1,8 0,43 0,12 0,18 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
5 10,4 0,38 1,9 0,38 0,11 0,24 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
6 9,7 0,37 1,9 0,37 0,11 0,17 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – через 24, 

30, 36 днів; 2 – 1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 24, 30, 36 днів; 3 – 

1-й укіс – кущіння злаків, отави – через 18 днів; 4 – 1-й укіс – початок 

виходу в трубку злаків, отави – через 24 дні; 5 – 1-й укіс – трубкування 

злаків, отави – через 30 днів; 6 – 1-й укіс – виколошування злаків, отави – 

через 36 днів. 

За даними луківника Р. А. Афанасьєва, в умовах зрошення у Під-

москов’ї при внесенні 240 і 360 кг/га азоту нагромадження нітратів 

лише інколи перевищувало допустимий рівень (0,25% на NО3
-
). За-

пропоновано знижувати концентрацію нітратного азоту в лучних тра-

вах шляхом подовження періодів відростання після внесення азот-

них добрив: у червні-липні – використовувати не менше як через 

20 днів, у серпні-вересні – до 25–30 днів [239]. У дослідах ТСГА 

(Москва) за роздрібного внесення 240 кг/га азоту через 10 днів після 

внесення нітратного азоту NО3
-
 було 0,57%, через 17 днів – 0,57%, а 

через 24 дні – 0,23% на суху речовину. 

Однією з основних умов, що сприяють відновленню нітратів, є 

наявність достатньої кількості вуглеводів як джерела енергії для окис-

лення. Нестача вуглеводів може гальмувати синтез амінокислот, біл-

ків. Нітрати, які надходять у рослини, при цьому можуть нагромаджу-
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ватися до токсичного рівня. Збільшення доз фосфору і калію по-

силює фотосинтез і перетворення мінеральних форм азоту в аміно-

кислоти й білки, що дає змогу до певної міри знизити нагрома-

дження нітратів [1, 7, 240]. У зв’язку з цим ми провели дослідження 

на багаторічних травостоях 1991–1995 років, продовжили їх в 1996–

2000 роках. 

Більшість досліджень свідчать, що азотні добрива деколи 

менше впливають на вміст нітратів, ніж умови температури, воло-

гості й освітлення. Застосування азотних добрив із різними дозами 

під укіс, а також неоднакової тривалості періодів відростання в до-

сліді дало змогу експериментально оцінити вплив цих факторів на 

нагромадження нітратів і дати екологічну оцінку трав’яних кормів 

(табл. 74). 

Таблиця 74 

Вплив різних режимів використання й удобрення на вміст 

нітратів, мг/кг натурального корму (середнє за 1990–1995 рр.) 

Удобрення 

Режим 

використа-

ння* 

Укіс** 

1 2 3 4 5 

Без добрив 1 
48 

42 

40 

48 

52 

87 

48 

100 

41 

141 

Р90К120 – фон 1 
41 

63 

48 

63 

58 

43 

66 

132 

48 

209 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
1 

243 

81 

352 

150 

172 

91 

158 

407 

235 

575 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
1 

41 

37 

207 

91 

137 

105 

260 

550 

131 

832 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
2 

72 

43 

197 

74 

138 

71 

262 

1000 

121 

724 
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Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні; 

** у чисельнику – середнє за 1990–1995 роки, у знаменнику – у по-

сушливому 1994-му. 

Експериментальні дані щодо вмісту нітратів засвідчили, що 

погодні умови мають суттєвий вплив на нагромадження нітратів у зе-

леній масі. Особливо це помітно в посушливому 1994 р., коли рівень 

нітратів різко збільшувався. За високих температур повітря і недо-

стачі вологи в літні місяці значно сповільнювався синтез органічних 

речовин і не відбувався процес перетворення нітратної форми азоту 

на амонійну. Аналогічна ситуація з нагромадженням нітратів у кормі 

спостерігається й за умови надмірного зволоження [236]. 
Із внесенням під цикл 30, 60, 90, 120 кг/га азоту закономірно 

підвищувався вміст нітратів. На абсолютному контролі й внесенні 
фосфорно-калійних добрив нітратів нагромаджувалося у 5–7 разів 
менше від допустимої норми. Разом із тим істотно знижувався рівень 
нітратів за подовження періодів відростання трав після відчуження 
та внесення добрив. При використанні травостою через 18 днів і за-
стосуванні після першого укосу 60 кг/га азоту у кормі другого циклу 
містилося 352 мг/кг N03

-
 за допустимої норми 300 мг/кг. За такої нор-

ми добрив і тривалості відростання 24 дні (третій укіс) їх містилося 
лише 172 мг/кг. За четвертим укосом і більшим періодом відростан-
ня вміст нітратів був ще нижчий (158 мг/кг). За першим укосом на 
варіантах без ранньовесняного підживлення нагромадження нітратів 
було майже таким, як у контрольному й фоновому варіантах. Сильне 
підвищення вмісту нітратного азоту відбулося за четвертим укосом в 
посушливому 1994 році – 407, 550, 1000 мг/кг зеленої маси. Високим 
воно було і в п’ятому циклі того ж року.  

Незважаючи на те, що підживлення травостою в 1996–2000 
роках здійснювалося нижчою дозою азоту на 60 кг/га діючої речо-
вини, закономірність нагромадження нітратів у кормі характеризува-
лася тими самими особливостями (табл. 83). Як свідчать дані табли-
ці, на контролі без добрив і за фосфорно-калійного підживлення 
рівень нітратів був невисоким (70–115 мг/кг). Рівномірний розподіл 
азоту добрив зумовив нагромадження нітратів за першим укосом на-
віть понад допустиму (343 мг/кг) норму. Рівень нітратів за винятком 
ранньовесняного підживлення й із наростанням доз до осені за пер-
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шим укосом був дещо вищим, ніж на контролі, а урожайність ви-
явилася у 2–3 рази вищою. Застосування азоту під четвертий укіс 
підвищило вміст нітратів до 241 мг/кг за використання травостою у 
фазі кущіння та до 231 мг/кг – у фазі трубкування, що нижче від до-
пустимої норми. 

Таблиця 75 

Вміст нітратів в кормі 
залежно від режимів удобрення й використання, 

мг/кг натурального корму (середнє за 1996–1997 рр.) 

Удобрення 

Режим 

викорис-
тання* 

Укіс 

1 2 3 4 5 

Без добрив 1 70 88 87 86 71 

Р60К90 – фон 1 93 115 97 99 88 

Фон + 
N180 (45+45+45+45) 

1 343 204 195 153 115 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

1 146 131 193 241 139 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

2 115 139 197 231 133 

Примітка. *1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, отави через – 18, 24, 30 
днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, отави – через 24 дні. 

Отже, внесення азоту добрив у дещо вищих дозах під четвер-

тий укіс за близьких до середньорічних гідротермічних показників є 

менш небезпечним, бо в цей час трави досягають господарської 

стиглості при значно довших періодах відпочинку, сприятливіших 

за освітленням, коли нітрати інтенсивніше долучаються до асиміля-

ції сухої маси урожаю. І тому удобрення травостою на частині площ 

із підвищенням доз азоту на другу половину літа має перевагу і на-

весні, і восени, за винятком екстремальних умов. 

Поживність корму залежно від рівня удобрення 
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та фази використання 

Важливою характеристикою корму при згодовуванні його тва-

ринам є поживність. Вона залежить передусім від хімічного складу й 

якості органічних речовин, які містяться в кормі, співвідношення 

між ними. Змінюється поживність корму й залежно від фази розвит-

ку. Із старінням рослин знижується вміст клітковини, яка не тільки 

погано перетравлюється, але й знижує перетравність інших речовин. 

Всеросійського інститут кормів встановив за зоотехнічною 

оцінкою пасовищних кормів, що 1 кг абсолютно сухої речовини тра-

ви з культурного пасовища майже рівнозначний одній кормовій оди-

ниці. І що молодша трава, то багатша вона поживними речовинами і 

краще перетравлюється у травному тракті тварин.  

Протеїнове відношення характеризує рівень білкового жив-

лення. Оптимальне його значення – 1:6–8, тобто коли на одну части-

ну перетравного протеїну припадає 6–8 частин суми перетравних кліт-

ковини, БЕР і жиру помноженої на 2,5. На одну кормову одиницю 

при годівлі дійних корів повинно припадати 105–120 г перетравного 

протеїну. Кормові раціони, які містять на кормову одиницю не мен-

ше 100 г перетравного протеїну, слід вважати задовільними. Опти-

мальне цукрово-протеїнове відношення – 1:0,8–1,5, допустиме – 

1:0,4–0,6. Відношення Са:P має бути як це 1,2:1. Оптимальним від-

ношенням калію до кальцію плюс магній у трав’яному кормі вважа-

ють 2,2–2,4:1, а калію до натрію – 5,0–10,0:1 [241].  

На основі даних аналізів біохімічного складу визначено по-

живну цінність лучного корму за методикою Р. П. Дмитроченка [242]. 

У наших дослідженнях поживність корму значною мірою залежала 

від норм та строків внесення азотних добрив (табл. 76).  

Таблиця 76 

Поживність лучного корму залежно від удобрення 

й режимів використання (середнє 1990–1995 рр.) 

Удобрення 

Вміст Відношення 

в 1 кг 

сухого 

корму, 

в 1 

корм. од. 

перет-

протеї-

нове 
Са:Р 

К:Са+

Мg 
К:Nа 
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корм. 

од. 

равного 

протеїну, г 

Без добрив 0,95 132 1:4,5 1,9:1 2,4:1 31:1 

Р90К120 – фон 0,92 149 1:3,9 1,7:1 2,5:1 33:1 

Фон + 

N240 (60+60+60+60) 
0,94 146 1:4,1 1,6:1 2,4:1 18:1 

Фон + 

N240 (0+30++90+120) 
0,95 146 1:4,0 1,6:1 2,5:1 16:1 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
0,94 168 1:3,4 1,4:1 3,0:1 - 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
0,94 168 1:3,4 1,3:1 2,9:1 - 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
0,89 156 1:4,6 1,4:1 2,9:1 - 

Фон + 

N240 (0+30+90+120) 
0,79 148 1:3,9 1,6:1 2,7:1 - 

Отже, систематичне удобрення довготривалих травостоїв із рів-

номірним та наростаючим розподілом азоту за укосами використан-

ня дає змогу отримувати для годівлі худоби протягом весняно-літ-

нього періоду корм із високим виходом кормових одиниць і доброю 

забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном. 

Як видно з таблиці, кількість кормових одиниць в 1 кг сухого 

корму на неудобрених ділянках та за внесення тільки фосфорно-ка-

лійних добрив за роками досліджень хронологічно спадає. Це є ви-

явом змін хімічного складу трав’яної маси при віковій зміні бота-

нічної структури травостою. Зменшення поживності окремих органіч-

них речовин корму призводить до зменшення виходу кормових 

одиниць з урожаєм на 28%. Найвищий вихід кормових одиниць за 

всіма роками дослідного періоду відзначено у варіантах із внесен-

ням азотних добрив на фоні фосфорно-калійних і перебуває в межах 

0,91–0,95 корм. од. на 1 кг сухого корму. Забезпеченість кормової 

одиниці перетравним протеїном за періодами змінюється несуттєво. 

Найвищий вміст перетравного протеїну в 1 кормовій одиниці від-
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значено в 1996–2000 роках – 148–150 г. В останній період (2001–

2004) за рівномірного розподілу азоту цей показник був у межах 

попереднього періоду і становив 145 г, а за наростаючого розподілу 

азоту був дещо нижчий – 130 г. 

Таблиця 77 

Поживність лучного корму залежно від удобрення 

й режимів використання (середнє 1996–2000 рр.) 

Удобрення 

Вміст Відношення 

в 1 кг 

сухого 

корму, 

корм. 

од. 

в 1 

корм. 

од. 

пере-

трав-

ного 

проте-

їну, г 

проте-

їнове 
Са:Р 

К:Са+

Мg 
К:Nа 

Без добрив 0,88 111 1:6,9 1,3:1 4:1 22:1 

Р60К90 – фон 0,86 117 1:5,2 1,3:1 3,9:1 25:1 

Фон + 

N180 (45+45+45+45) 
0,94 152 1:4,2 1,1:1 3,4:1 12:1 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
0,91 148 1:4,4 1,2:1 3,1:1 12,5:1 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
0,95 143 1:4,3 1,1:1 3,8:1 11,5:1 

Фон + 

N180 (0+30+60+90) 
0,95 136 1:4,6 1,3:1 2,8:1 10,0:1 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

0,86 121 1:5,0 1,3:1 3,0:1 10,0:1 

Фон + 
N180 (0+30+60+90) 

0,84 116 1:5,3 1,3:1 2,9:1 15,0:1 
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Крім загальної поживності корму, якість його великою мірою 
залежить від співвідношення між окремими поживними речовинами 
і мінеральними елементами (табл. 78). 

Таблиця 78 

Поживність лучного корму старосіяного травостою 

залежно від удобрення й режимів використання 
(середнє 2002–2004 рр.) 

Удобрення 

Вміст Відношення 

в 1 кг 

сухого 

корму, 

корм. 
од. 

в 1 

корм. 

од. 

пере-

трав-

ного 

проте-
їну, г 

проте-

їнове 
Са:Р 

К:Са+

Мg 
К:Nа 

Без добрив 0,74 123 1:5,4 1,86:1 2,6:1 28:1 

Р60К90 – фон 0,71 139 1:4,9 1,11:1 3,6:1 29:1 

Фон + 
N140 (35+35+35+35) 

0,92 143 1:4,3 0,91:1 3,4:1 21:1 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

0,92 139 1:4,4 0,82:1 3,7:1 20:1 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

0,92 147 1:4,2 0,88:1 3,5:1 20:1 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

0,91 141 1:4,4 0,95:1 3,6:1 19:1 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

0,81 144 1:4,3 1,14:1 3,4:1 18:1 

Фон + 
N140 (0+30+40+70) 

0,74 147 1:4,4 0,81:1 3,7:1 19:1 

Для організму тварин важливе значення має рівень протеїно-

вого відношення в кормі, яке найповніше забезпечує перетравність 

лучних кормів. Протеїнове співвідношення у наших дослідженнях у 

контрольному варіанті (без добрив) було дещо вузьким (1:5,4), а за 
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фонового удобрення воно ще більше звужувалося (1:4,9). Така за-

кономірність проявилася і за внесення азотних добрив (N140 кг/га), 

коли воно звужувалося до 1:4,2–1:4,4. 

Відношення кальцію до фосфору у контролі було найвище і 

дещо менше – у фоновому варіанті. Використання старосіяного тра-

востою в більш пізні фази (виколошування) зумовило зниження спів-

відношення кальцію і фосфору (0,81:1). З наших даних видно, що 

співвідношення між калієм та натрієм на травостої було в широких 

межах (29–18:1 за норми 5–10:1), що свідчить про низький рівень 

нагромадження натрію. У контрольному (без удобреня) та фосфор-

но-калійному варіанті це співвідношення було ширше. Повне міне-

ральне удобрення призводило до звуження цього співвідношення, 

особливо за наростаючого розподілу азоту з продовженням три-

валості формування урожаю між циклами використання. 

Під впливом доз мінеральних добрив слабко змінювалося спів-

відношення калію до кальцію плюс магнію. Сприятливішим воно 

було у контролі без добрив, що пояснюється нижчим вмістом у кор-

мі калію на варіанті без його внесення. Через низький вміст натрію в 

лучному кормі співвідношення калію і натрію було вузьким.  

Зміни співвідношення поживних речовин і мінеральних еле-

ментів на новоствореному травостої залежно від удобрення і режи-

мів використання подано в таблиці 79. 

Співвідношення на новоствореному травостої порівняно зі ста-

росіяним були сприятливіші за всіма показниками поживності кор-

му. На контролі (без добрив) протеїнове співвідношення виявилося 

найбільш сприятливим (1:8,1), а вже за внесення Р60К90 – звужувало-

ся до 1:5,9. За додаткового внесення 140 кг/га азоту воно продовжу-

вало звужуватися до 1:4,5–1:5,0. 

Варто зазначити, що незалежно від системи розподілу азот-

ного добрива протеїнове співвідношення не було оптимальним і ли-

ше за тривалості між укосами 30 і 36 днів (фаза трубкування і ви-

колошування) воно дещо поліпшувалося (1:4,7 і 1:5,0). 

Таблиця 79 

Поживність лучного корму новоствореного травостою залежно 

від удобрення й режимів використання (середнє 2002–2004 рр.) 
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Удобрення 

Вміст Відношення 

в 1 кг 

сухого 

корму, 

корм. 

од. 

в 1 

корм. 

од. 

пере-

трав-

ного 

проте-

їну, г 

проте-

їнове 
Са:Р 

К:Са+

Мg 
К:Nа 

Без добрив 0,97 80 1:8,1 1,06:1 2,7:1 15:1 

Р60К90 – фон 0,97 108 1:5,9 0,91:1 4,8:1 26:1 

Фон + 

N140 (35+35+35+35) 
0,95 128 1:4,8 0,90:1 2,9:1 17:1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
0,92 133 1:4,6 1,10:1 2,8:1 18:1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
0,94 132 1:4,6 1,00:1 3,2:1 17:1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
0,92 136 1:4,5 1,05:1 2,9:1 15:1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
0,80 134 1:4,7 0,93:1 3,0:1 18:1 

Фон + 

N140 (0+30+40+70) 
0,75 128 1:5,0 0,90:1 3,8:1 17:1 

Молодий травостій за внесення азотних добрив характеризу-

ється низьким вмістом водорозчинних вуглеводів, сірки, натрію. То-

му порушується співвідношення між протеїном і вуглеводами, а 

також співвідношення калію і натрію, фосфору і кальцію. 

Відношення Са:Р було оптимальним незалежно від доз азот-

них добрив. У пізніші періоди відчуження злакового травостою (труб-

кування, виколошування) воно становило відповідно 1:0,93 і 1:0,90, 

за відношенням калію до натрію корм в основному не відповідав 

зоотехнічним нормам, що пояснюється низьким вмістом натрію в 

кормі. Проте годівельники сільськогосподарських тварин стверджу-



Екобіологічні й агротехнічні основи створення та використання трав’янистих фітоценозів 

 

 

 
271 

ють, що це співвідношення легко поправити, застосовуючи сіль-лизу-

нець на пасовищах або додаючи її при заготівлі сіна. 

Відношення калію до кальцію плюс магнію за внесення пов-

них мінеральних добрив становило 1:2,8–3,8. Із використанням тра-

востою у фазі кущіння злаків співвідношення К:Са+Мg наближалося 

до зоотехнічної норми (1:2,8). Але порівняно з кормом старосіяного 

травостою воно все ж таки краще, що пояснюється ліпшим ботаніч-

ним складом (вищою часткою бобових і різнотрав’я). 
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ЕКОНОМІЧНА Й ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ УДОБРЕННЯ Й 

ВИКОРИСТАННЯ ДОВГОТРИВАЛИХ ТРАВОСТОЇВ 

Економічна ефективність технологічних заходів 

за різних рівнів удобрення довговікових травостоїв 

Сучасні умови розвитку сільського господарства України по-

требують енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Найефективні-

шими в кормовиробництві є низькозатратні системи, які передбача-

ють використання довготривалих лучних травостоїв, що мають ви-

сокий біологічний потенціал. 

Лучні травостої дають найдешевший корм, а звідси й найде-

шевші продукти тваринництва. Згодовування ВРХ 85% трав’яних 

кормів замість 55–60% дає змогу знижувати собівартість тваринниць-

кої продукції більш як на 30% [140]. 

Статистичний аналіз свідчить, що для одержання 100 кормо-

вих одиниць на луках затрачається у 7–8 разів менше коштів, ніж на 

ріллі. Через це поліпшення використання природних лучних угідь, 

зменшення витрат концентратів до розумної межі сприятиме зде-

шевленню продуктів тваринництва. 

Визначення економічної й енергетичної ефективності – це 

завершальний етап в оцінці дії добрив на вирощування сільськогос-

подарських культур. Ефективність застосування мінеральних добрив 

на багаторічних травостоях пов’язана і з господарською, і з ціновою 

ситуацією та дає можливість порівняти вплив їх на економічну ре-

зультативність технологічних схем. Якщо, з огляду на енергетику, 

виготовлення сільськогосподарських машин і тяглових тракторів здійс-

нюється за більш-менш сталих показників затрат енергії, то еконо-

мічна ефективність різко змінюється зі зміною цін на добрива, паль-

не, техніку. 

Важливим чинником, який впливав на економічну оцінку ви-

користовуваних технологічних заходів у наших дослідженнях було 

внесення мінеральних добрив. Економічна ефективність застосуван-
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ня мінеральних добрив на довготривалих лучних травостоях за пері-

одами досліджень найбільше залежала від дози добрив. Аналіз ос-

новних економічних показників використання довговікових траво-

стоїв, розрахований за цінами на 1 січня 2005 року, дає підстави від-

нести 20-, 25-, 30-річні травостої до рентабельних, коли прибутки 

перевищують затрати. 

Період 1990–1995 років відзначався найвищою продуктивніс-

тю, але через внесення найбільшої кількості добрив економічні по-

казники за ці роки були не найсприятливіші (табл. 80).  

Таблиця 80 

Економічна ефективність застосування удобрення на 

довготривалих лучних травостоях (1990–1995 рр.) 
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Контроль 

(без добрив)* 
20,7 931 147 784 7,1 6,3 533 

Р90К120 – фон* 38,3 1723 732 991 19,1 2,4 135 

Фон + 

N240 (60+60+60+60)* 
77,9 3505 2157 1348 27,6 1,6 62 

Фон + 

N240 (0+30+90+120)* 
68,9 3100 2032 1068 29,5 1,5 52 

Фон + 

N240 (0+30+90+120)** 
70,6 3177 2032 1145 28,8 1,6 56 

Примітка. * – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 
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Так, виробничі витрати на створення і використання 15–20-

річного травостою на варіанті без добрив становить 147 грн/га, а за 

внесення фосфорно-калійних добрив у дозі Р90К120 зростають до 

732 грн/га. При таких затратах і зборі 38,8 корм. од. на фоновому 

варіанті рівень рентабельності був ще досить високим – 135%, хоча 

це в 4 рази менше, ніж на контролі (533%). Внесення азотних добрив 

у дозі N240 на фосфорно-калійному фоні дозволило отримати най-

вищий за весь період вихід кормових одиниць – 77,9 ц/га зі со-

бівартістю 27,6 грн/ц кормових одиниць і умовно чистим прибутком 

– 1348 грн/га. За наростаючого розподілу азоту і використання тра-

востою у фазі кущіння вихід кормових одиниць знизився на 9 ц/га і 

становив 68,9 ц/га зі собівартістю за 1 ц кормових одиниць 29,5 грн, 

умовно чистим прибутком 1068 грн/га, а у фазі трубкування зни-

зився – на 7,3 ц/га порівняно з рівномірним розподілом азоту зі 

собівартістю 28,8 грн/ц кормових одиниць та умовно чистим прибут-

ком – 1145 грн/га. Рівень рентабельності за внесення мінерального 

азоту 52–62%, а окупність 1 грн затрат – 1,5–1,6 грн продукцією. 

У період 1996–2000 років зменшення дози азотних і фосфор-

но-калійних добрив не сприяло покращенню показників економічної 

ефективності через дещо нижчі врожаї на дослідних ділянках (табл. 81). 

Таблиця 81 

Економічна ефективність застосування удобрення 

на довготривалих лучних травостоях (1996–2000 рр.) 
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Контроль 

(без добрив)* 
12,1 544 117 427 9,7 4,6 365 
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Р60К90 – фон* 16,8 756 590 166 35,1 1,3 28 

Фон + 

N180 (45+45+45+45)* 
53,2 2394 1615 779 30,4 1,5 48 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)* 
49,7 2236 1516 720 30,1 1,5 47 

Фон + 

N180 (0+30+60+90)** 
58,8 2646 1516 1130 25,8 1,7 75 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 36 

днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Фосфорно-калійні добрива не зумовлювали значного зростан-

ня продуктивності травостою, і цей варіант виявився найбільш еко-

номічно невигідним через високу собівартість 1 ц кормових одиниць 

(35,1 грн) та низьку рентабельність (28%). За додаткового внесення 

азотних добрив у дозі N180Р60К90 умовно чистий дохід зростав залеж-

но від способу розподілу азотних добрив. Зростання вартості про-

дукції до 2646 грн за наростаючого розподілу азоту з використанням 

травостою у фазі трубкування сприяв одержанню 1130 грн/га умов-

но чистого прибутку, зростанню окупності 1 грн затрат до 1,7 грн 

урожаєм і собівартості продукції – до 25,8 грн за 1 ц кормових 

одиниць. Проте раніше використання (у фазі кущіння) знижувало ви-

хід корму до 49,7 корм. од./га, умовно чистий прибуток – до 720 грн, 

а рентабельність – до 47%. Рівномірне внесення азоту дозволило 

одержати 779 грн умовно чистого прибутку, але рентабельність при 

цьому зросла лише до 48%. 

У період 2001–2005 років технологічні заходи щодо інтенсив-

ного використання лучних травостоїв виявилися економічно найвигід-

нішими (табл. 82).  
Через велику частку, яку становлять добрива у видатковій час-

тині економічного балансу за інтенсивного використання довготри-

валих травостоїв, із внесенням N140Р60К90 виробничі витрати суттєво 

знизилися, а окупність 1 грн затрат зросла до 2,7 грн урожаєм. При 

цьому отримано 1736–1784 грн умовно чистого прибутку за найниж-

чої собівартості 1 ц кормових одиниць 16,7–17,0 грн. У цей період 
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не виявлено відчутної залежності економічної ефективності застосу-

вання повних мінеральних добрив від способу розподілу азоту й 

режимів використання. Рівень рентабельності при застосуванні такої 

системи удобрення становив 165–170%, що підтверджує значне зро-

стання економічного ефекту від зниження дози добрив з N240 до N140. 

Таблиця 82 

Економічна ефективність застосування удобрення 

на довготривалих лучних травостоях (2001–2005 рр.) 
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Контроль 

(без добрив)* 
14,6 657 94 563 6,4 6,7 599 

Р60К90 – фон* 20,0 900 588 312 29,4 1,5 53 

Фон + 

N140 (35+35+35+35)* 
63,4 2853 1069 1784 16,9 2,7 167 

Фон + 

N140 (0+30+40+70)* 
63,3 2849 1054 1795 16,7 2,7 170 

Фон + 

N140 (0+30+40+70)** 
62,0 2790 1054 1736 17,0 2,6 165 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Енергетична ефективність технологій інтенсивного 

використання довготривалих пасовищ 

Економічна оцінка не завжди об’єктивна і залежить насам-
перед від кон’юнктури ринкових відносин, попиту суспільства на ту 
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чи іншу продукцію. У зв’язку із зростанням цін на сільськогосподар-
ську техніку, нафтопродукти та мінеральні добрива виникла потреба 
проводити енергетичну оцінку [101, 243]. В умовах Лісостепу за-
трати сукупної енергії при вирощуванні силосної кукурудзи станов-
лять 23 ГДж; багаторічних трав на сіно – 17 ГДж, на зелений корм – 
10 ГДж. Коли коефіцієнт співвідношення енергетичної відновленої 
енергії, нагромадженої у вирощеній продукції, до кількості невід-
новленої – витраченої на формування врожаю, більше, ніж два, то 
така технологія наближається до енергозберігаючої [244]. 

За час досліджень енергоємність технологій створення й вико-
ристання довготривалих лучних травостоїв відрізнялася за пері-
одами лише у варіантах із застосуванням мінеральних добрив, бо їх 
дози кожного періоду знижувалися. 

У перший період, 1990–1995 роки, затрати енергії становили 
35 ГДж/га, у другий – 1996–2000-й – 30,6 ГДж/га, у третій – 2001–
2005-й – 26,5 ГДж/га. На варіантах без добрив затрата енергії стано-
вила відповідно 12,9 ГДж/га, у фонових варіантах – 14,4 і 15,0 ГДж/га. 
Валова енергія удобрюваних травостоїв залежала від величини вро-
жаю сухої маси й змінювалася за періодами під впливом мінеральних 
добрив і погодних умов. У 1990–1995 роках валова енергія була най-
вища, бо в травостоях була найбільша частка сіяних трав (табл. 83). За 
рівномірного розподілу азоту енергія врожаю становила 134,2 ГДж/га, 
за наростаючого – 117,3 і 121,5 ГДж/га залежно від режимів вико-
ристання. Відношення валової енергії до затрат, яке виражається як 
енергетичний коефіцієнт у цей період було найвище на варіанті з 
фосфорно-калійними добривами і становило 4,5. Великі енергетичні 
затрати на виготовлення азотних добрив знижують цей коефіцієнт 
до 3,3–3,7. У цей період найвищою була й обмінна енергія – 20,3–
77,0 ГДж/га, бо 1 га травостою давав найвищий вихід кормових 
одиниць. Високий відсоток бобових на фоновому варіанті забезпечив 
найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності – 2,6, тоді як на конт-
ролі він становив – 1,6, а у варіантах із мінеральним азотом 1,9–2,1. 

Енергозберігаючі технології оцінюють також за освоєнням фо-
тосинтетичної активної радіації (ФАР), яка потрапляє на рослинний 
покрив. ККДФАР характеризується відношенням енергії врожаю до 
енергії ФАР за вегетаційний період. Технології вирощування бага-
торічних трав на довготривалих травостоях здатні забезпечувати 
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максимальне використання ФАР сонця за невисоких сукупних вит-
рат енергії на отримання продукції. Коефіцієнт корисної дії ФАР на 
довготривалих травостоях із внесенням фосфорно-калійних добрив 
проти контролю зростав від 1,9 до 3,6. Проте із застосуванням пов-
них мінеральних добрив за рахунок значного зростання енергії 
врожаю він підвищувався до 7,3, коли азотні добрива вносили під 
чотири укоси рівномірно. На варіантах без ранньовесняного піджив-
лення ККДФАР становив 6,2–6,5. 

Таблиця 83 

Енергетична оцінка довговікових травостоїв за систематичного 

застосування мінеральних добрив (1990–1995) 
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Контроль (без 

добрив)* 
12,9 35,3 20,3 2,7 1,6 1,9 

Р90К120 – фон* 15,0 67,4 38,7 4,5 2,6 3,6 

Фон + 

N240* (60+60+60+60) 
35,8 134,2 77,0 3,7 2,1 7,3 

Фон + 

N240 (0+30+90+120)* 
35,8 117,3 67,4 3,3 1,9 6,2 

Фон + 

N240 (0+30+90+120)** 
35,8 121,5 69,7 3,4 1,9 6,5 

Примітка. *  1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Період 1996–2000 років характеризувався найнижчою валовою 

енергією (табл. 84) і на контрольних, і на удобрюваних варіантах. 
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Зниження продуктивності травостоїв спричинило зменшення енерге-

тичного коефіцієнта і на фоновому варіанті – 2,1, і на удобрених 

азотом – 2,7–3,0. 

За рівномірного розподілу азоту обмінна енергія й коефіцієнт 

енергетичної ефективності в цей період були вищими, ніж за нарос-

таючого, і становили відповідно 52,6 і 1,7 ГДж/га. Така тенденція 

зберігається протягом усіх періодів досліджень. Проте ККДФАР уцей 

період виявився найвищим за наростаючого розподілу азоту з вико-

ристанням травостою у фазі трубкування, отави – через 24 дні. 

Таблиця 84 

Енергетична оцінка довговікових травостоїв за систематичного 
застосування мінеральних добрив (1996–2000) 
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Контроль 
(без добрив)* 

12,9 22,3 12,8 1,7 1,0 1,2 

Р60К90 – фон* 15,0 31,6 18,1 2,1 1,2 1,7 

Фон + 
N180 (45+45+45+45)* 

30,6 91,6 52,6 3,0 1,7 4,9 

Фон + 
N180 (0+30+60+90)* 

30,6 88,4 50,7 2,9 1,6 4,7 

Фон + 
N180 (0+30+60+90)** 

30,6 113 48,2 2,7 1,6 5,7 

Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 36 
днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 
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У 2001–2005 роках валова енергія була вищою, ніж за попе-
редній період, але нижчою, ніж 1990–1995-го (табл. 85). Через 
найнижчі затрати енергетичний коефіцієнт на удобрюваних варіан-
тах був найвищий за весь період досліджень і становив на удобрю-
ваних азотними добривами варіантах 3,9–4,1, що значно більше, ніж 
у фоновому (3,1) і контрольному (2,5) варіантах. Зміна ботанічного 
складу та якісних показників корму зумовили зниження обмінної 
енергії в цьому періоді на 8,3–13,9 ГДж/га, порівняно з першим пе-
ріодом. Але за рахунок нижчої дози добрив коефіцієнт енергетичної 
ефективності в цьому періоді найвищий і становить 2,2–2,4 за вне-
сення повних мінеральних добрив. ККДФАР на удобрюваних азотом 
варіантах в 3,2–3,5 раза вищий порівняно з контролем і перебуває в 
межах 5,5–5,9.  

Таблиця 85 

Енергетична оцінка довговікових травостоїв за систематичного 
застосування мінеральних добрив (2001–2005) 
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Контроль 
(без добрив)* 

12,9 32,5 18,7 2,5 1,4 1,7 

Р60К90 – фон* 14,4 44,4 25,5 3,1 1,8 2,4 

Фон + 
N140 (35+35+35+35)* 

26,5 110,3 63,3 4,1 2,4 5,9 

Фон + 
N140 (0+30+40+70)* 

26,5 107,3 50,4 4,0 1,9 5,7 

Фон + 
N140 (0+30+40+70)** 

26,5 103,0 59,1 3,9 2,2 5,5 
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Примітка. * 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 
36 днів; ** 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Згідно з твердженнями науковців, технології, коефіцієнт енерге-
тичної ефективності яких понад два, відносяться до енергозберігаючих. 
Підсумовуючи показники енергетичної ефективності на досліджуваних 
довготривалих травостоях, можна вважати, що технології періоду 
1996–2000 і 2001–2005 років енергозаощаджувальні і тому рекомен-
дуються для впроваджування, особливо в умовах браку енергоносіїв.  

Порівняно із середнім ККДФАР для зернових і просапних куль-
тур (2,0–2,5) на довготривалих травостоях низинних лук утилізація 
сонячної енергії в західному регіоні виявилася у 2–3 рази ефектив-
нішою. Особливо це проявляється за умов систематичного удоб-
рення травостоїв та їх раціонального використання.  

Отож, довготривале використання травостоїв без перезалу-
ження дає змогу одержувати 1700–1800 грн/га умовно чистого при-
бутку та підтримувати високу рентабельність (165–170%).  
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ВИСНОВКИ 

У цій роботі узагальнено та наведено нове вирішення наукової 

проблеми, що виявляється у встановленні особливостей формування 

довготривалих травостоїв та їх продуктивності залежно від система-

тичного удобрення й режимів використання. Розроблено рекоменда-

ції для вдосконалення технологій щодо продовження їх продуктив-

ного довголіття (до 30 років) за різних способів розподілу азотних 

добрив і фаз використання для збільшення виробництва трав’яних кор-

мів високої якості та врегулювання рівномірності надходження корму. 

Довготривалі травостої на низинних луках із темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами здатні без перезалуження формувати протя-

гом 15–30 років високі врожаї якісного трав’яного корму (у межах 

54,6–82,9 ц/га сухого корму) за умови внесення N240-140Р60-90К90-120. 

Рівномірний розподіл азоту забезпечує на 1,3–10,4 ц/га вищу 

врожайність, порівняно з наростаючим, за використання травостою 

у фазі кущіння злаків і з періодами відростання 24, 30 і 36 днів за 

сприятливих погодних умов. За посушливих умов весняного періоду 

наростаючий розподіл азоту сприяє на 5,3 ц/га вищому виходу су-

хого корму за використання травостою у фазі трубкування з періо-

дом відростання 24 дні. 

За рівномірного розподілу азоту 15–30-річні травостої вико-

ристанням у фазі кущіння найпродуктивніші в першому укосі (17,2–

23,1 ц/га), за наростаючого у третьому (13,4–19,5 ц/га) і четвертому 

укосах (14,6–17,2 ц/га). За використання травостою у фазі трубку-

вання корм протягом вегетаційного сезону надходив рівномірніше, а 

завдяки іммобілізованому азоту внесених восени мінеральних доб-

рив у першому укосі наростало 15,3–19,6 ц/га сухої маси. 

Ефективність використання мінеральних добрив підвищується 

зі зменшенням дози добрив. При внесенні N140Р60К90 на кожен кіло-

грам діючої речовини NРК отримано 15–17 кг сухої маси. 

На довготривалих лучних травостоях із застосуванням повних 

мінеральних добрив формуються рослинні угруповання, з яких 90–

97% становлять злакові трави. За фосфорно-калійних добрив у рос-
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линному покриві найбільша частка бобових – 14–35%. Різнотрав’я на-

буває найбільшого поширення на неудобрюваних варіантах – 17–33%. 

За умови внесення повних мінеральних добрив на 20-річному 

травостої частка сіяних трав становить 41–44, дикорослих – 51–54, 

на 25-річному відповідно 32–38 і 57–61 і на 30-річному – 25–31 і 62–

67%. Фосфорно-калійні добрива сприяють поширенню бобових. За різ-

них погодних умов дослідного періоду частка люцерни хмелеподібної 

змінюється в межах 4–11%, конюшини повзучої – 2–9%, горошку ми-

шачого – 1–4%, конюшини червоної – 1–3%, лядвенцю рогатого 1–2%. 

Від 15–20 до 25–30 років щільність травостою зростає у всіх 

дослідних варіантах. При цьому на контрольному варіанті за час до-

сліджень щільність зросла до 1131 пагона, на фосфорно-калійному 

фоні – до 2085 пагонів, а на удобрених повними мінеральними доб-

ривами до 4594 шт. пагонів на 1 м
2
. 

За біоморфологічною структурою більша різноманітність спос-

терігається у варіанті без добрив і з внесенням фосфорно-калійних 

добрив. Застосування азотних добрив підсилює в рослинних угрупо-

ваннях фітоценотичну роль гемікриптофітів – 97–98%, полікарпиків 

– 96%, напіврозеткових – 82–85%, китицевих – 82–86%, мезотрофів 

– 84–85%, короткокореневищних – 67–72% проективного покриття. 

Більша різноманітність порівняно з неудобрюваним і фоновим варі-

антами на травостоях, удобрених повними мінеральним добривами, 

у спектрі ценоморф – лучним видам належить 60–65%, лучно-сте-

повим 17–20%, степовим 8–10% проективного покриття і у складі 

гігроморф – мезофітам – 56–61%, ксеромезофітам – 26–30%, ксеро-

фітам – 2% проективного покриття.  

Якість корму залежить від доз мінеральних добрив і режимів 

використання. Вміст протеїну знижується зі зменшенням кількості 

внесеного азоту від 19,0 до 15,1%, а вміст у ньому білка – від 79 до 

70%. Нагромадження нітратів у зеленій масі залежало від способу 

розподілу азоту і погодних умов. За рівномірного розподілу азоту 

рівень нітратів був найвищий у першому укосі – 343 мг/кг, а за не-

рівномірного – у четветрому – 262 мг/кг натурального корму. За 

умов посухи і надмірного зволоження протягом вегетаційного сезо-

ну вміст нітратів зростає. 
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На довготривалих травостоях за умови внесення повних міне-

ральних добрив формується кормова маса зі стабільно високим ви-

ходом кормових одиниць – 0,91–0,95 в 1 кг сухого корму і доброю 

забезпеченістю кормової одиниці перетравним протеїном – 130–152 г. 

Найбільшу кількість кореневих залишків відзначено на 25–30-

річному травостої. Наростання кореневої маси не залежало від спо-

собу розподілу азоту і з внесенням азотних добрив становило 141,1–

141,5 ц/га. Найбільше співвідношення надземної маси до підземної 

припадає на неудобрювані варіанти і змінюється в межах 1:3,1–5,7. 

Під упливом внесення N240-140P90-60K120-90 на темно-сірих опідзо-

лених ґрунтах довготривалих лучних травостоїв на глибині 0–20 см 

рН знижується на 0,1–0,2 мг/100 г грунту вміст лужногідролізова-

ного азоту зростає на 1,4–1,9 мг/100 г, фосфору – на 1,1–2,8 мг/100 г, 

калію на 2,3 3,1 мг/100 г ґрунту. Рівень нітратів не перевищує 12,9 мг/кг 

ґрунту. При цьому не відзначено їх міграції по профілю ґрунту. Кіль-

кість амонійного азоту за час досліду суттєво не змінюється. Вміст 

рухомих і валових мікроелементів був у межах ГДК. 

За повного мінерального удобрення довготривалих травостоїв 

рослини на формування надземної і підземної маси засвоюють азоту 

та калію більше порівняно з дозами, внесеними з мінеральними доб-

ривами. Ця різниця змінюється для азоту за рівномірного та нароста-

ючого його розподілу від 40,6 і 53,0 і калію – від 167,4 і 131,9 кг/га із 

внесенням N240P90K120, до 32,8 і 39,0 для азоту, для калію – до 34,8 і 

32 кг/га із внесенням N180Р60К90, і до 126,6 і 132,4 для азоту і 117,6 і 

129,7 кг/га для калію із внесенням N140Р60К90. Фосфору рослини ви-

носять менше порівняно із внесеним із добривами. Такий баланс по-

живних елементів свідчить про активний процес трансформації ор-

ганічної речовини ґрунту з поступовим вивільненням великої кіль-

кості легкодоступних елементів живлення.  

На довготривалих лучних травостоях кормову масу з найниж-

чою собівартістю (16,7–17,0 грн/корм. од.) за умови застосування мі-

неральних добрив одержано за внесення N140Р60К90. При цьому 

умовно чистий дохід становить 1054–1069 грн, а рівень рентабель-

ності – 165–170%. Способи розподілу азоту та режими використання 

впливають на показники економічної ефективності значно менше, 

ніж інтенсивність удобрення. 
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Найменш енергозатратними виявилися технологічні заходи із 

застосуванням N140Р60К90. За умови найменших затрат енергії 

(26,5 ГДж/га) енергетичний коефіцієнт становив 3,9, а коефіцієнт енер-

гетичної ефективності – 1,9–2,4.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

На низинних луках західного Лісостепу для запобігання ви-

родженню травостою і забезпечення рівномірності надходження 

урожаю протягом вегетаційного періоду на довготривалих траво-

стоях застосовувати повні мінеральні добрива N180-140Р60-90К90-120 з 

рівномірним та наростаючим розподілами азоту добрив.  

Для ранньовесняного використання травостою вносити міне-

ральні добрива з рівномірним розподілом азоту добрив під перші 

чотири укоси.  

Для підвищення врожайності травостою у другій половині літа 

і використання в пізніші терміни здійснювати підживлення нароста-

ючими дозами без внесення добрив під перший укіс. Такі травостої 

можуть використовуватися і для почергового випасання худоби. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Метеорологічні показники за 1989–2010 рр. 

Рік 
Показник, місяць Всього 

за 

сезон IV V VI VII VIII IX X 

Опади, мм 

Середньо-

багаторічні 
48,0 63,0 89,0 99,0 83,0 52,0 47,0 481 

1989 74,8 143,2 162,9 92,2 121,6 39,8 37,1 671,6 

1990 85,3 84,3 30,5 94,7 50,5 91,9 50,8 488,5 

1991 60,3 77,1 35,6 106,6 69,5 48,5 77,5 448 

1992 17,6 48,3 76,0 88,7 47,5 108,6 118,6 505,3 

1993 48,3 143,1 73,8 148,5 87,1 81,6 46,9 629 

1994 26,4 43,4 36,0 21,7 85,9 53,3 96,1 366 

1995 57,0 55,8 63,0 6,2 55,8 93,0 41,4 372,2 

Середньо-

багаторічні 
51 81,5 93 102 82 55 57 515 

1996 18,2 18,1 63,6 91,0 62,4 134,1 41,4 491,8 

1997 46,8 148,4 52,3 149,6 45,3 41,2 73,6 557,2 

1998 118,3 62,6 169,9 211,1 60,9 58,2 83,6 763,9 

1999 92,4 27,0 71,0 52,0 87,0 47,0 37,5 413,9 

2000 63,1 77,7 67,0 138,2 21,0 42,3 5,7 415,1 

Середньо-

багаторічні 
45,0 75,0 89,0 92,0 74,0 53,0 42,0 470,0 

2001 41,0 49,8 129,0 176,3 57,0 139,8 
17,

6 
611 
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2002 46,0 39,9 120,0 27,4 62,0 68,3 
68,

3 
781 

2003 28,8 63,4 73,1 78,4 18,9 26,2 
88,

0 
377 

2004 31 85 33 159 170 42 35 555 

2005 46,7 77,9 90,5 93,7 77,5 45,5 
35,

2 
466,3 

Середнє 

багаторічне 
        

2006 59 108 120 110 169 11 35 612 

2007 22,3 42,5 55,3 97 71,8 110 
29,

6 
428,3 

2008 78 115 23,3 123 140 121,2 
28,

7 
679,2 

2009 58,8 91,3 
161,

9 
81,7 

127,

7 
28 

13

5,6 
684,5 

2010 33,3 
199,

4 

123,

7 

206,

2 

108,

3 
66,8 

19,

5 
937,2 

Середнє 

багаторічне 
        

Температура повітря, 
0
С 

Середньо-

багаторічні 
7,6 13,5 16,4 17,7 17,0 13,2 8,1 13,4 

1989 8,2 13,7 16,6 17,8 17,2 13,4 8,3 13,6 

1990 10,0 13,4 15,2 17,6 17,8 13,8 9,5 13,9 

1991 7,4 10,7 15,0 18,6 17,7 11,3 9,4 15,3 

1992 7,7 12,3 17,6 18,9 21,4 12,5 6,7 13,9 

1993 3,1 13,9 15,7 16,5 16,6 12,6 9,5 12,6 

1994 10,2 13,7 16,7 20,6 18,1 16,5 7,3 14,7 

1995 7,7 12,6 17,2 20,1 18,0 12,8 9,0 13,9 
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Середньо-

багаторічні 
7,4 12,9 16,3 17,5 16,9 13,1 8,0 13,2 

1996 7,8 16,3 16,5 15,6 17,1 9,9 8,9 13,2 

1997 4,1 14,2 17,0 17,0 17,3 13,1 5,9 12,7 

1998 10,8 13,5 17,5 18,1 17,0 13,0 7,4 13,9 

1999 9,7 12,2 18,7 20,2 16,8 15,4 7,9 14,4 

2000 12,2 14,6 16,9 16,9 18,2 11,6 11,1 14,5 

Середньо-

багаторічні 
8,2 13,7 16,6 17,8 17,2 13,4 8,3 13,6 

2001 9,5 14,4 15,2 20,7 19,3 12,6 10,7 14,6 

2002 8,4 16,6 19,0 21,2 19,3 12,7 7,4 14,9 

2003 4,1 17,1 17,5 19,4 18,3 13,4 5,4 14,1 

2004 8,8 11,9 16,2 18,5 17,7 12,4 9,6 13,6 

2005 

 
6,5 15,2 17,2 19,1 18,6 13,1 5,4 15,1 

Середньо-

багаторічні 
14,6 15 17,4 19,8 18,6 12,8 7,7 14,4 

2006 9,5 13,3 16,5 20 17,5 14,9 10,2 14,5 

2007 8,7 15,5 18,8 19,7 19,6 12,5 9 14,5 

2008 9,6 14,1 18,9 18,5 19,8 13,1 6,9 15,8 

2009 11,2 13,5 16,6 19,6 18,2 14,5 9,7 14,8 

2010 8,7 14,8 17,7 20,3 19,3 12 5,5 14 

Середнє 

багаторічне 
9,5 14,2 18,1 19,5 18,9 13,4 8,3 14,7 
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Додаток Б 

Еколого-біологічна характеристика 

видів рослинних угруповань (2005) 

Вид трав 

Т
р

и
-в

а
л

іс
т
ь

 ж
и

т
т
я

 

Б
іо

м
о

р
ф

а
, 

за
 

Р
а

у
н

к
’є

р
о

м
 

Ц
ен

о
м

о
р

ф
и

 

Вегетативні 

органи 
Екоморфи 

н
а

д
зе

м
н

і 

п
а

г
о

н
и

 

п
ід

зе
м

н
і 

п
а

г
о

н
и

 

к
о

р
ен

е
в

а
 

си
ст

ем
а
 

г
іг

р
о

ф
іт

и
 

т
р

о
ф

о
м

о
р

ф
и

 

Грястиця збірна η ГК ЛС Нрз Кк Кт КсМз МзТр 

Зинглинія 
лежача 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз ОМзТр 

Житняк 
гребінчастий 

η ГК С Нрз Кк Кт Кс МзТр 

Костриця лучна η ГК Л Нрз Бсп Кт Мз МзТр 

Костриця східна η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Костриця 
червона 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Медова трава 
шерстиста 

η ГК Л Нрз Дк Кт КсМз ОМзТр 

Мітлиця 
велетенська 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Пажитниця 
багаторічна 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Пирій 
кореневищний 

η Г Л Нрз Дк Кт Мз МгТр 

Тимофіївка 
лучна 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Тонконіг 
лучний 

η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 
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Тонконіг 
однорічний 

Ο, 
Θ 

Т Ру Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Горошок 
мишачий 

η ГК Л Бз Дк Стк КсМз МзТр 

Конюшина 
повзуча 

η ГК Л Нрз Кк Стк Мз МзТр 

Конюшина 
середня 

η ГК Л Нрз Кк Стк КсМз МзТр 

Конюшина 
червона 

η ГК Л Нрз Кк Стк Мз МзТр 

Люцерна 
хмелеподібна 

Ο, 
Θ 

ГК Л Бз Кд Стр Мз МзТр 

Берізка польова η ГК Ру Бз Дк Стр КсМз МзТр 

Гірчак 
березковидний 

Θ Т Ру Бз Бсп Стр МзКс МзТр 

Горлянка 
повзуча 

η ГК Л Нрз Дк Кт Мз МзТр 

Зірочник 
злаковидний 

η ГК С Бз Кд Стр КсМз МзТр 

Деревій 
звичайний 

η ГК С Нрз Дк Кт КсМз МзТр 

Дика морква 
Ο, 
Θ 

ГК С Нрз Бсп Стр МзКс МзТр 

Дзвоники 
розлогі 

Θ ГК Л Нрз Дк Кт МзКс МзТр 

Звіробій 
звичайний 

η ГК С Бз Кд Стр КсМз МзТр 

Жовтець їдкий η ГК Л Нрз Бсп Кт Мз МзТр 

Китятки 
звичайні 

η ГК Л Бз Кк Кт Мз ОМзТр 

Королиця 
звичайна 

η ГК Л Бз Кк Кт МзКс МзТр 

Кульбаба η ГК Л Рз Кд Стр Мз МзТр 
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лікарська 

Нечуйвітер 

волохатий 
η ГК С Рз Бсп Кт КсМз МзТр 

Підмаренник 

чіпкий 
η ГК С Бз Дк Кт КсМз МзТр 

Підмаренник 

мякий 
η ГК Л Нрз Дк Кт Мз МзТр 

Перстач гусячий η ГК Л Рз Дк Кт ГМз МзТр 

Подорожник 

ланцетолистий 
η ГК Л Рз Кд Стр КсМз МзТр 

Розхідник 

звичайний 
η ГК Л Бз Кк Стк Мз МзТр 

Стокротки 

багаторічні 
η ГК Л Рз Бсп Кт КсМз ОМзТр 

Талабан 

польовий 
Θ Г Ру Бз Бсп Стр КсМз МзТр 

Щавель кислий η ГК С Нрз Дк Кт МзКс МзТр 

Хвощ польовий η ГК Л Бз Дк Кт Мз МзТр 

Хрінниця тонка η ГК Л Нрз Кк Кт Мз МзТр 

Ожика рівнинна η ГК Л Нрз Кк Кт КсМз МзТр 

Ожика 

волосиста 
η ГК Л Рз Кк Кт Мз МзТр 

Осока дворядна η ГК Л Нрз Дк Кт ГМз ОМзТр 

Примітка. η – багаторічники, Ο – однорічники, Θ – дворічники, ГК 

– гемікриптофіти, Т – терофіти, Г – геофіти, Л –лучний, С – степовий, ЛС – 

лучно-степовий, Ру – удеральний, Бз – безрозеткові, Нрз – напіврозеткові, Р 

– розеткові, Кд – каудексові, Кк – короткокореневищні, Дк – довгокорене-

вищні, Бсп – без спеціалізованих надземних пагонів, Стр – стрижнекоре-

неві, Кт – китицева, Стк – стрижнекореневокитицева, Кс – ксерофіт, МзКс – 

мезоксерофіт, Мз – мезофіт, КсМз – ксеромезофіт, ОМзТр – олігомезотроф, 

МзТр – мезотроф, МгТр – мегатроф.  
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Додаток В (1) 

Надходження лучного корму за роками та укосами 

залежно від інтенсивності удобрення та використання, 

ц/га сухої маси (1990–1995 рр.) 

Удоб-

рення 

Р
еж

и
м

 

в
и

к
о

р
и

с-

т
а

н
н

я
*
 

Рік 

Укіс 

Усьо-

го 1 2 3 4 5 

Конт-

роль (без 

добрив) 

1 

1990 8,3 3,6 7,6 6,3 4,8 30,6 

1991 3,5 5,1 7,7 8,8 2,9 28,0 

1992 3,8 3,5 5,6 5,3 4,2 22,4 

1993 5,3 2,2 3,6 3,9 1,6 16,6 

1994 3,4 3,0 2,0 1,7 1,4 11,5 

1995 9,5 5,9 4,7 1,4 - 21,5 

середнє 5,4 3,7 5,2 4,5 3,0 21,8 

Р90К120 – 

фон 
1 

1990 25,9 7,7 25,8 14,3 9,0 82,7 

1991 8,6 17,9 10,2 11,9 4,3 52,9 

1992 6,5 6,7 10,4 7,3 9,4 40,3 

1993 8,1 4,7 5,1 6,7 2,6 27,2 

1994 4,8 4,0 3,2 1,8 4,7 18,5 

1995 11,5 8,3 6,7 1,8 - 28,3 

середнє 10,9 8,2 10,2 7,3 5,0 41,6 

Фон + 

N240 (60+60

+60+60) 

1 

1990 25,6 12,9 30,6 18,0 18,9 106,0 

1991 17,3 25,9 17,0 23,5 6,5 90,2 

1992 28,1 13,4 25,4 14,2 10,3 91,4 

1993 8,1 9,3 14,0 18,1 6,5 56,0 

1994 1,8 10,9 7,9 3,5 27,3 63,4 

1995 32,2 18,1 20,3 6,2 - 76,8 
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серед-

нє 
23,1 15,1 19,2 13,9 11,6 82,9 

Фон + 

N240 (0+30+

90+120) 

1 

1990 23,6 8,9 32,8 26,9 15,8 108,0 

1991 12,1 14,0 17,9 22,7 8,5 75,2 

1992 13,7 11,1 24,1 18,6 11,0 78,5 

1993 14,4 5,6 14,8 22,4 6,1 63,3 

1994 6,4 6,5 6,9 4,4 24,8 49,0 

1995 20,3 14,1 20,5 6,2 - 61,1 

середнє 15,1 10,0 19,5 16,9 11,0 72,5 

Фон + 

N240 (0+30+

90+120) 

2 

1990 24,6 16,0 24,9 19,9 9,7 92,5 

1991 21,1 22,2 14,4 16,9 5,1 85,8 

1992 14,0 14,1 20,5 10,0 5,2 63,8 

1993 19,9 13,3 14,8 23,4 5,4 76,0 

1994 9,6 13,1 4,4 19,7 - 63,4 

1995 29,1 16,9 14,4 6,2 - 66,6 

середнє 19,6 16,0 15,6 16,0 7,1 75,1 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс –у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Додаток В (2) 

Надходження лучного корму за роками та по укосах 

залежно від інтенсивності удобрення та використання, 

ц/га сухої маси (1996–2000) 

У
д

о
б

р
ен

н
я

 

Р
еж

и
м

 в
и

-

к
о

р
и

с
т
а

н
н

я
*
 

Рік 

Укіс 

Усьо-

го 1 2 3 4 5 

Контроль 1 1996 3,6 2,1 1,3 1,5 - 8,5 
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(без 

добрив) 
1997 3,2 4,6 3,7 4,1 - 15,6 

1998 3,5 6,2 2,7 6,9 - 19,3 

1999 3,9 3,0 4,3 2,5 1,4 15,1 

2000 1,7 1,3 1,8 3,0 3,0 10,7 

середнє 3,2 3,4 2,8 3,6 0,8 13,8 

Р60К90 – 

фон 
1 

1996 4,0 2,4 2,2 2,3 - 10,9 

1997 4,7 4,7 4,2 4,4 - 18,1 

1998 3,7 6,6 5,5 7,6 - 23,4 

1999 7,0 8,1 5,5 4,6 2,6 27,8 

2000 2,7 1,9 2,6 5,2 4,8 17,2 

середнє 4,4 4,7 4,0 4,8 1,6 19,5 

Фон + 

N180 (45+45

+45+45) 

1 

1996 19,1 5,6 5,4 6,2 0,4 36,7 

1997 17,9 14,5 12,0 12,2 3,4 60,0 

1998 12,3 15,5 11,9 18,0 9,8 67,5 

1999 17,2 11,7 13,2 9,2 5,3 56,6 

2000 23,5 3,7 9,1 10,2 15,5 62,0 

середнє 18,0 10,2 10,3 11,2 6,9 56,6 

Фон + 

N180 (0+30

+60+90) 

1 

1996 10,2 8,4 7,9 7,6 1,0 35,1 

1997 10,0 9,8 16,2 18,5 2,0 56,5 

1998 8,4 11,6 13,2 20,2 10,0 63,4 

1999 11,7 10,0 19,0 10,1 6,8 57,6 

2000 11,8 3,4 10,7 16,5 17,8 60,2 

середнє 10,4 8,6 13,4 14,6 7,6 54,6 

Фон + 

N180 (0+30

+60+90) 

2 

1996 6,9 9,5 8,4 5,1 5,8 35,7 

1997 23,9 9,7 15,3 16,7 5,7 71,3 

1998 18,2 7,1 17,8 17,7 11,0 71,8 

1999 14,0 18,5 15,6 9,8 6,4 64,3 

2000 13,5 5,3 12,4 16,6 18,6 66,4 
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середнє 15,3 10,0 13,9 13,3 9,4 61,9 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Додаток В (3) 

Надходження лучного корму за роками та по укосах 
залежно від інтенсивності удобрення та використання, 

ц/га сухої маси (2001–2005) 

У
д

о
б

р
ен

н
я

 

Р
еж

и
м

 

в
и

к
о

р
и

с
-

т
а

н
н

я
*
 

Рік 

Укіс 

Усьо-
го 1 2 3 4 5 

Контрол
ь (без 
добрив) 

1 

2001 3,0 3,5 2,1 2,2 2,4 13,1 

2002 6,8 16,9 10,3 - - 34,1 

2003 7,1 8,6 6,6 - - 22,2 

2004 3,4 4,5 3,0 - - 10,9 

2005 7,8 6,5 4,1 - - 18,4 

середнє 5,6 8,0 5,2 0,4 0,5 19,7 

Р60К90 – 
фон 

1 

2001 4,1 3,8 2,8 2,6 3,1 16,4 

2002 8,9 22,7 10,6 - - 42,3 

2003 6,9 9,8 10,2 - - 27,1 

2004 6,2 8,5 6,7 2,5 - 23,9 

середнє 7,2 10,2 7,7 1,6 0,8 27,8 

Фон + 
N140 (35+35

+35+35) 
1 

2001 12,2 8,3 11,5 10,4 12,3 54,7 

2002 22,4 27,9 15,8 9,6 - 75,3 

2003 17,9 11,7 13,4 12,2 - 55,2 

2004 16,2 17,7 20,6 21,8 10,3 86,6 

2005 20,6 19,3 18,4 18,0 - 76,3 

середнє 17,9 17,0 16,0 14,4 0,56 69,6 

Фон + 1 2001 11,6 7,0 10,1 9,3 12,1 50,1 
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N140(0+3
0+40+70) 

2002 13,6 25,8 16,1 11,1 - 66,7 

2003 12,7 12,4 16,6 22,9 - 64,7 

2004 11,0 13,9 22,6 25,3 11,1 83,9 

2005 15,4 18,7 19,1 22,0 - 75,2 

середнє 12,9 15,6 16,9 18,1 4,8 68,1 

Фон + 

N180 (0+30+

40+70) 

2 

2001 12,8 9,3 11,6 9,8 10,2 53,6 

2002 22,4 20,6 13,8 9,4 - 66,2 

2003 15,3 11,5 14,6 19,3 - 60,7 

2004 16,1 17,1 17,5 33,2 - 83,9 

середнє 16,7 14,6 14,4 17,9 2,5 68,2 

Примітка. * 1 – 1-й укіс – у фазі кущіння, наступні – через 18, 24, 30, 

36 днів; 2 – 1-й укіс – у фазі трубкування, наступні – через 24 дні. 

Додаток Г 

Результати дисперсійного аналізу 

Фак-

тор 
Рік, варіант, середнє, ц/га* 

Н
ІР

0
5

, ц
/г

а
 

Ч
а

ст
к

а
, 

%
 

Н
ІР

0
5

 з
а

г
а

л
ь

-

н
е
, 

ц
/г

а
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995    

Погода 83,9 67,1 59,3 47,8 41,2 508 0,9 29,1  

Удоб-

рення* 
21,7 41,6 81,3 72,4 74,6  0,8 70,5  

Інші   0,4 1,9 

 1996 1997 1998 1999 2000     

Погода 25,4 44,3 49,1 44,1 43,3  0,7 15,3  

Удоб-

рення* 
13,8 19,5 56,6 54,6 61,7  0,8 84,3  

Інші   0,4 1,9 
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 2001 2002 2003 2004 2005     

Погода 37,6 56,9 45,9 57,7 55,1  0,7 14,1  

Удоб-

рення* 
19,7 27,8 69,6 68,1 68,1  0,8 85,6  

Інші        0,3 1,6 

Примітка. * Варіанти удобрення: за 1990–1995 рр.: 1 – контроль (без 

добрив), 2 – Р90К120 – фон, 3 – фон + N240(60+60+60+60), 4, 5 – фон + 

N240(0+30+90+120); за 1996–2000 рр.: 1 – контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон, 

3 – фон + N180(45+45+45+45), 4, 5 – фон + N180(0+30+60+90); за 2001–2005 рр.: 1 – 

контроль (без добрив), 2 – Р60К90 – фон, 3 – фон + N140(35+35+35+35), 4, 5 – фон 

+ N140(0+30+40+70).. 
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