
АНОТАЦІЯ 

Галушко І. В. Кормова продуктивність конюшини лучної залежно від технології 

вирощування в Правобережному Лісостепу. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності  

201 «Агрономія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Київ, 2022. 

У дисертації наведено результати досліджень за 2018–2020 рр. щодо формування 

різних сортів конюшини лучної залежно від способів сівби на різних фонах удобрення  

на чорноземах типових малогумусних. 

Досліджено вплив зазначених чинників на частку висіяної культури, щільність  

і висоту та продуктивність конюшини лучної за виходом з 1 га сухої маси, кормових 

одиниць, сирого протеїну, валової та обмінної енергії; хімічний склад корму за вмістом  

у ньому органічних речовин, макро- і мікроелементів та важких металів; показники 

родючості ґрунту за вмістом гумусу, основних поживних елементів та рН, нагромадженням 

кореневої маси; винесенням з урожаєм та балансом азоту, Р2О5 і К2О; протиерозійною 

стійкістю травостоїв та целюлазною активністю мікрофлори ґрунту; економічну  

та енергетичну ефективність різних технологій вирощування сортів конюшини лучної. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше науково 

обґрунтовано особливості формування кормових агрофітоценозів високопродуктивних 

сортів конюшини лучної Либідь, Тайфун, Тіна в умовах Правобережного Лісостепу  

на чорноземах типових малогумусних за різних способів сівби та удобрення у поєднанні  

з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями. Встановлено параметри продуктивності  

та хімічного складу трав’яної маси за фазами вегетації різних сортів конюшини лучної. 

Удосконалено заходи формування кормової продуктивності різних сортів конюшини лучної, 

застосування яких дозволяє ефективніше використати біологічний та ґрунтово-кліматичний 

потенціали регіону і на цій основі суттєво поліпшити кормову базу тваринництва  

та екологічний стан довкілля. Встановлено вплив досліджуваних чинників на особливості 

лінійного та метамерного росту кормових різносортових агрофітоценозів конюшини лучної, 

їх продуктивність та протиерозійну стійкість, поживність корму, агрохімічні показники 

родючості та целюлазну активність ґрунту, нагромадження кореневої маси, винесення  

з урожаєм та баланс азоту, фосфору і калію. Економічно обґрунтовано та енергетично 

оцінено кращі технологічні заходи формування кормової продуктивності конюшини лучної 

на чорноземах типових малогумусних. Набули подальшого розвитку положення щодо 

удосконалення способів сівби, систем удобрення, застосування інокуляції насіння штамом 



бульбочкових бактерій rhizobium trifolii при сівбі, добору продуктивніших сортів  

і оптимізації строків скошування конюшини лучної за вирощування на кормові цілі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні пропозицій 

виробництву з формування, удобрення та використання кормових агрофітоценозів 

конюшини лучної на кормові цілі, які забезпечують одержання з 1 га 6,0–7,0 т кормових 

одиниць із вмістом 160 г і більше перетравного протеїну, нагромадження симбіотичного 

азоту 200–250 кг, поліпшення показників родючості ґрунтів та екологічного стану довкілля. 

Розроблені пропозиції виробництву впроваджено на загальній площі 180 га. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що агрофітоценози різних сортів 

конюшини лучної протягом трьох років вегетації і користування формувалися із щільністю 

602–1572 пагонів на 1 м2, у тому числі пагонів висіяної культури – 498–941 шт./м2. 

Найбільше їх формувалося на першому році, тоді як найменше – на третьому. Щільнішими 

були агрофітоценози сорту Тайфун, ніж сортів Либідь і Тіна, та за безпокривної сівби,  

ніж за сівби під покрив ячменю ярого, а також на фонах без внесення азоту, ніж за щорічного 

внесення N60. 

Середній лінійний ріст різних сортів конюшини лучної за різних технологій 

вирощування становив 56–86 см. Внесення N60P60K90 або P60K90 у поєднанні з інокуляцією 

насіння бульбочковими бактеріями порівняно з варіантом без добрив та використання сорту 

Тайфун замість сортів Либідь і Тіна збільшує його на 3–9 см, а застосування безпокривної 

сівби порівняно з сівбою під покрив ячменю ярого – на 15–18 см. 

У кормовій біомасі одновидових агроценозів за участі різних сортів конюшини  

лучної за різних технологій вирощування протягом перших трьох років вегетації  

і користування, домінувала висіяна культура з часткою 50–97 %. На першому році вегетації  

і користування вона була на 25–37 % меншою, а частка несіяних злаків і різнотрав’я 

найбільшою, відповідно 10–16 і 25–34 %, ніж на другому і третьому. Частка висіяної 

культури на 1–5 % була більшою в кормовій біомасі одновидових агроценозів,  

сформованих на основі сорту Тайфун, ніж на основі сортів Либідь і Тіна та на 3–9 % –  

на фонах без внесення азоту порівняно з внесенням N60P60K90 або Р60K90. 

У середньому за перші три роки вегетації і користування конюшина лучна 

забезпечила продуктивність за виходом з 1 га сухої маси 8,22–9,88 т, кормових одиниць – 

5,67–7,64 т, сирого протеїну – 1,38–1,88 т, обмінної енергії 75,6–96,0 ГДж та коефіцієнтом 

використання ФАР – 0,99–1,19 %, яка мало залежала від способів сівби. За інокуляції  

насіння бульбочковими бактеріями у поєднанні з внесенням N60P60K90 порівняно з варіантом 

без добрив продуктивність збільшилася на 8–12 %, а за роздільного застосування добрив 

(Р60K90 або N60P60K90) на фоні інокуляції, N60 на фоні Р60K90 або інокуляції насіння на фоні 



без добрив – лише на 4–6 %. Поміж добрив найбільшу окупністю 1 кг добрив (6–7 кг сухої 

маси) забезпечило внесення N60 на фоні Р60K90. 

На першому році на 22–25 % вищу продуктивність, з урахуванням покривної 

культури, забезпечила сівба під покрив ячменю ярого, на другому і третьому роках  

на 7–10 % – безпокривного способу сівби. Найпродуктивнішим виявився сорт Тайфун,  

який на 0,10–0,66 т/га сухої маси переважав сорти Либідь та Тіна. Найвпливовішим  

за виходом з 1 га сухої маси став фактор удобрення, а в перший рік – спосіб сівби з дольовою 

часткою 55 %. 

У середньому за три роки вирощування, щорічно конюшина лучна забезпечувала 

одержання трьох укосів кормової біомаси з часткою першого укосу 44–50 %, другого –  

32–34 % і третього – 18–24 % із нерівномірністю розподілу урожаю за укосами 30–47 %.  

За формування урожаю першого укосу, наростання продуктивності агрофітоценозів 

конюшини лучної відбувалося до фази цвітіння (3,72–3,85 т/га сухої маси), площі листкової 

поверхні – до кінця бутонізації (47,8–50,8 тис. м2/га). За період від пагоноутворення  

до цвітіння частка листя в урожаї різних сортів конюшини лучної зменшилася від 86–90  

до 28–33 %. Максимальні добові прирости сухої маси (96–110 кг/га), а також показники 

чистої продуктивності фотосинтезу (2,00–2,47 г/м2 добу) спостерігалися у фазі гілкування-

початок бутонізації. 

У сухій масі лучноконюшинових травостоїв вміст сирого протеїну коливався  

в межах 16,8–19,2 %, білка – 11,9–13,6 %, сирого жиру – 2,3–2,6 %, сирої клітковини –  

23,3–25,4 %, безазотистих екстрактивних речовин – 45,4–48,0 %, сирої золи – 8,5–8,9 %, 

макроелементів (фосфору – 0,32–0,37 %, калію – 2,21–2,52 %, кальцію – 0,49–0,58 %,  

магнію – 0,16–0,19 %), мікроелементів (цинку – 13,7–14,8 мг/кг, міді – 3,5–4,9 мг/кг, 

марганцю – 44,0–48,3 мг/кг, заліза – 64,4–68,8 мг/кг), важких металів (свинцю – 1,8–1,9 мг, 

нікелю – 1,8–1,9 мг, кадмію – 0,2–0,3 мг/кг), N–NO3 – 0,02–0,05 %. Перетравність сухої  

маси іn vitro коливалася в межах 59–65 %, відношення Са:Р – 1,4–1,8, К:(Са+Мg) – 3,0–3,9, 

забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном становила 158–177 г, поживність  

за вмістом кормових одиниць у сухій масі – 64–78 % і енергоємність за вмістом обмінної 

енергії – 8,9–9,8 МДж/кг. 

Поміж сортів більшим вмістом сирого протеїну та білка (на 0,6–1,7 %) 

характеризувався сорт Тайфун. За внесення N60P60K90 у поєднанні з інокуляцією насіння 

бульбочковими бактеріями порівняно з варіантом без внесення добрив збільшувався вміст 

сирого протеїну, білка та нітратів відповідно на 1,1–1,2 %, 0,5–0,8 і 0,01–0,02 %. 

У міру старіння конюшини лучної при проходженні фаз морфогенезу і зменшення 

частки листя в траві від 86–90 % у фазі кущіння до 28–33 % у фазі масового цвітіння-початку 

плодоношення зменшувався в сухій масі вміст сирого протеїну від 24,8–25,2 до 14,0–14,6 % 



із коефіцієнтом кореляції (r) 0,931 та збільшився вміст сирої клітковини від 16,3–16,8 %  

до 30,5–31,5 % із r – (–947). Найшвидшими темпами середньодобове зменшення вмісту  

в сухій масі сирого протеїну, як і зменшення питомої частки листя, відбулося під час 

гілкування конюшини лучної. 

Під конюшиною лучною у 0–20 см шарі ґрунту на 1 га у корінні нагромаджувалося 

8,33–9,11 т сухої маси, 114–146 кг азоту, 16–20 кг фосфору і 78–86 кг калію, за коливання 

целюлазної активності ґрунту в межах 13–17 %. За інокуляції насіння конюшини 

бульбочковими бактеріями у поєднанні з внесенням N60P60K90 нагромадження у корінні сухої 

маси та біогенних елементів збільшувалося на 4–5 %, а також поліпшувалася протиерозійна 

стійкість дернини та целюлозна активність ґрунту. 

На третьому році користування травостоєм конюшини лучної у 0–20 см шарі ґрунту 

відбулося збільшення на 0,6–1,5 мг/100 г вмісту лужногідролізного азоту та за щорічного 

внесення Р60K90 – на 0,3–0,5 мг/100 г вмісту рухомого фосфору, а також зменшення вмісту 

рухомих кальцію та магнію відповідно на 22–38 і 0,7–1,8 мг/100 г ґрунту. 

З урожаєм травостоями різних сортів конюшини лучної з розрахунку на 1 га 

виносилося 221–301 кг азоту, 27–37 кг – фосфору і 193–208 кг – калію. Баланс азоту  

був позитивним, за внесення N60 – негативним, із відхиленнями в межах 3–59 кг; фосфору – 

негативним, тоді як за внесення Р60 – позитивним, із відхиленнями 23–34 кг, калію – 

негативним, із дефіцитом 191–218 кг. Коефіцієнти використання конюшиною лучною азоту  

з ґрунту коливалися у межах 65–75 %, фосфору – 21–28 % і калію – 52–56 %. 

Вирощування конюшини лучної на кормові цілі на чорноземах типових малогумусних 

північної частини Правобережного Лісостепу України було економічно вигідним, оскільки 

незалежно від елементів технології вирощування забезпечило одержання з 1 га  

14962–23743 грн чистого прибутку з рентабельністю 88–259 % та собівартістю 1 т кормових 

одиниць – 1415–2662 грн і сирого протеїну – 5363–10265 грн, окупністю витрат енергії 

виходом з 1 га валової енергії (КЕЕ) – 6,2–9,0 і виходом з 1 га обмінної енергії (БЕК),  

а також витратами енергії на 1 т кормових одиниць 2,86–4,20 ГДж. 

Найвищі показники економічної та енергетичної ефективності вирощування 

конюшини лучної забезпечив сорт Тайфун за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями 

на фоні без добрив. Додаткове внесення Р60K90 або N60Р60K90 на фоні інокуляції,  

що необхідно для збереження родючості ґрунту, погіршує ефективність вирощування 

конюшини лучної, зменшуючи чистий прибуток на 3486–5943 грн/га. 

Ключові слова: економічна й енергетична ефективність, інокуляція насіння, 

конюшина лучна, поживність, енергоємність та хімічний склад корму, сорт, спосіб сівби, 

продуктивність, родючість ґрунту, строки скошування, удобрення. 
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