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АНОТАЦІЯ 

Галушко І. В. Кормова продуктивність конюшини  лучної залежно від 

технології вирощування в Правобережному Лісостепу. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії  за 

спеціальністю 201 – Агрономія.  – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України МОН України. – Київ. 2022. 

У дисертації наведено результати досліджень за  2018–2020 рр. із 

формування 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 целюлозною активністю мікрофлори грунту;  

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  сортів конюшини 

лучної, застосування яких дозволяє ефективніше використати біологічний та 

ґрунтово-кліматичний потенціали регіону і на цій основі суттєво поліпшити 
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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 впроваджені на загальній площі 180 га. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що сорти 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 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 
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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 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 різнотравʼя  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  %.   
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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 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 



 6 

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 грунту. 

З урожаєм травостоями 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- 
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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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SUMMARY 

Galushko I.V.  Fodder productivity of meadow clover depending on the 

technology of cultivation in the Right-Bank Forest-Steppe. – Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Philosophy in specialty  201 – Agronomy. – 

National University of Life and Environment Sciences of Ukraine MES of Ukraine. – 

Kyiv. 2022 

In the thesis the results of research for the period from 2018 till 2020 

concerning formation different sorts of meadow cover depending on sowing methods 

on different fertilizer backgrounds on typical low-humus chernozems (black soils) are 

presented. 

The influence of these factors on the share of sown crop, density and height 

and productivity of meadow clover at the yield of 1 ha of dry mass, fodder units, 

crude  protein, and gross and exchange energy; chemical composition of fodder 

including the content of organic substances, macro- and microelements and heavy 

metals; fertility indicators including the content of humus, main nutrients and pH 

(soil acidity), accumulation of root mass; removal with yield and nitrogen, phosphor ( 

Р2О5) and potash (К2О) balance; anti-erosion resistance of grasslands and cellulose 

activity of soil microflora;  economic and energy efficiency of different technologies 

for growing varieties of meadow clover was studied. 

The scientific novelty of the received results is that for the first time the 

peculiarities of the formation of forage agrophytocenoses of high-yielding varieties of 

meadow clover  such as Lybid, Tayfun, Tina in conditions of the Right-Bank Forest-

Steppe on typical low-humus chernozems depending on different sowing methods 

and fertilizers  in combination with inoculation of seeds with nodule bacteria are 

scientifically substantiated. 

The parameters of grass mass productivity and chemical composition 

according to the phases of vegetation of different varieties of meadow clover have 

been established. Measures to form fodder productivity of different sorts of meadow 

clover the implement of which allows to use of biological and soil-climatic potentials 
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of the region more efficiently have been improved. Basing on it the fodder base of 

livestock and the ecological state of the environment can be improved significantly. 

The influence of the studied factors on the peculiarities of linear and metameric 

growth of fodder various agrophytocenoses of meadow clover, their productivity and 

erosion resistance, fodder nutrition, agrochemical soil fertility parameters  and 

cellulase activity of soil, accumulation of root mass, removal with the  harvest and 

balance of nitrogen, phosphorus and potash is determined. The best technological 

measures to obtain high fodder productivity of meadow clover on typical low-humus 

chernozems are economically substantiated and energetically evaluated. Provisions 

on improving sowing methods, fertilizer systems, application of seed inoculation with 

a strain of nodule bacteria rhizobium trifolii during sowing, selection of more 

productive varieties and optimization of mowing period for meadow clover grown for 

fodder purposes have been further developed. 

The practical significance of the obtained results is development of production 

proposals concerning formation, fertilization and use of fodder agrophytocenoses of 

meadow clover for fodder purposes, which provide 6.0 or 7.0 tons of feed units 

containing 160 g or more of digestible protein per hectare. In addition, accumulation 

of symbiotic nitrogen 200 or 250 kg per ha, improving soil fertility and 

environmental conditions will be obtained. The developed offers to agrarian 

production  have been implemented on a total area of 180 hectares. 

The research has allowed to conclude that agrophytocenoses of different 

varieties of meadow clover were formed with the density of 602-1572 shoots per 1 

square meter, including shoots of sown culture - 498-941 pcs / m2  during  three 

years of its vegetation and use.  Most of them were formed in the first year, whereas 

the least - in the third one. Typhoon agrophytocenoses were denser than Lybid and 

Tina cultivars. They were denser in conditions of coverless sowing than spring barley 

sowing and also nitrogen-free backgrounds than annual applying N60.   

The average linear height of different varieties of meadow clover using 

different cultivation technologies was 56 or 86 cm. Application of N60P60K90 or 

P60K90 in combination with seed inoculation with nodule bacteria compared to the 
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variant without fertilizers and use of Typhoon sort instead of Lybid and Tina sorts 

increases it by 3 or 9 cm, and application of coverless sowing compared to sowing 

under spring barley cover - by 15 or 18 cm . 

In the fodder biomass of single-species agrocenoses with different varieties of 

meadow clover using different cultivation technologies during the first three years of 

vegetation and use, sown culture dominated with a share of 50 or 97% .  

In the first year of vegetation and use, it was 25 or 37% less, and the share of 

unsown cereals and grasses was the largest,  by 10 or 16 and 25 or 34% respectively, 

than in the second and third ones. The share of sown culture was 1or 5% more  in 

fodder biomass of single-species agrocenoses formed on the basis of Typhoon variety 

than on the basis of Lybid and Tina varieties and by 3or 9% on nitrogen-free 

backgrounds compared to the variant where N60P60K90 або Р60K90  were applied. 

On average, in the first three years of vegetation and use meadow clover 

provided productivity of 8.22 or 9.88 tons of dry weight, 5.67-7.64 tons of feed units , 

1.38 or 1, 88 tons of raw protein - per 1 ha, moreover, 75.6- or 96.0 GJ of exchange 

energy  and the utilization factor of  PAR (Photosythetically active radiation) at the 

level of 0.99 or 1.19%, which depended on sowing methods a little. Under 

inoculating seeds with nodule bacteria in combination with the application of  

N60P60K90 compared to the variant without fertilizers, the productivity increased by 

8 or 12%, and under separate application of fertilizers (Р60K90 or  N60P60K90) on 

the background of inoculation,  N60 on the background of  Р60K90 or inoculation of 

seeds only without fertilizers – only by 4or 6%. Among fertilizers, the highest 

payback (increase in yield) of 1 kg of fertilizers (6 or 7 kg of dry weight) was 

provided by the application of N60 and Р60K90.  

In the first year, 22 or 25% higher productivity, taking into account the cover 

crop, was provided by sowing under the cover of spring barley, in the second and 

third years 7 or 10% higher productivity was achieved owing to uncovered method of 

sowing. Typhoon was the most productive variety was, which yield was 0.10 or 0.66 

tons of dry weight per ha higher than Lybid and Tina varieties.  Fertilization is to 

discovered to be the most influential factor concerning the yield of  dry mass per 1 
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ha, whereas in the first year  the method of sowing with a share of 55% was the most 

influential factor . 

On average, for three years of cultivation, meadow clover annually provided 

three mowings of fodder biomass with a share of the first mowing of 44 or 50%, the 

second one  - 32 or 34% and the third one  - 18 or 24% with uneven distribution of 

the crop on the mowings of 30 or 47%.  During the formation of the crop of the first 

mowing, the increase in productivity of agrophytocenoses of clover occurred before 

the flowering phase (3.72 or 3.85 tons  of dry mass per ha ), leaf area - until the end 

of budding (47.8 or 50.8 thousand m2 / ha ). During the period from shoot formation 

to flowering, the share of leaves in the yield of different varieties of meadow clover 

decreased from 86 or 90% to 28 or 33%. The maximum daily increase of dry mass 

(96 or 110 kg / ha), as well as indicators of net productivity of photosynthesis (2.00 

or 2.47 g / m2 per day) were observed in the phase of branching-beginning of 

budding. 

In the dry mass of meadow clover stands the content of crude protein ranged 

from 16.8 to 19.2%, protein - 11.9 to 13.6%, crude fat - 2.3 to 2.6%, crude fiber - 

23.3 to 25.4%, nitrogen-free extractives – from 45.4 to 48.0%, crude ash 8.5 or 8.9%, 

macronutrients (phosphorus - 0.32 or 0.37%, potash - 2.21 or 2, 52%, calcium - 0.49 

or 0.58%, magnesium - 0.16 or 0.19%), micronutriens (zinc - 13.7 or 14.8 mg / kg, 

copper - 3.5 or 4.9 mg / kg, manganese - 44.0 or 48.3 mg / kg, iron - 64.4 or 68.8 mg 

/ kg), heavy metals (lead - 1.8 or 1.9 mg, nickel - 1.8  or 1.9 mg, cadmium - 0.2- or 

0.3 mg / kg), N – NO3 - 0.02 or 0.05%.  Digestibility of dry mass in vitro ranged 

from 59 to 65%, the ratio of Ca: P - 1,4 to1,8, K: (Ca + Mg) ¬– 3,0 to 3,9, the content 

of digestible protein in a feed unit ¬ was 158 or 177 g, nutrient content in terms of 

feed units  in dry weight was 64 or 78% and energy intensity in terms of metabolic 

energy content was 8.9 or 9.8 MJ / kg.  

Among the varieties, the Typhoon variety had a higher content of crude protein 

and protein (by from 0.6 to 1.7%). Under applying  N60P60K90  in  combination 

with inoculation of seeds with nodule bacteria the content of crude protein, protein 
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and nitrates increased, respectively, by 1.1 or 1.2%, 0.5 or 0.8% and 0.01 or 0, 02%. 

compared to the option without fertilizers.   

As the clover ages during the phases of morphogenesis and decreases the 

proportion of leaves in the grass from 86 or 90% in the tillering phase to 28 or 33% in 

the phase of mass flowering-beginning of fruiting the content of dry matter crude 

protein  decreased from 24.8 or 25.2 % to 14.0 or 14.6% with a correlation coefficient 

(r) of 0.931 and the content of crude fiber increased from 16.3 or 16.8%% to 30.5 or 

31.5% with r - (-947).  The fastest average daily decrease in the content of dry matter 

of crude protein (0,%), as well as the decrease in the proportion of leaves, occurred 

during the branching of meadow clover.  

8.3 or 9.11 tons of dry mass, 114 or 146 kg of nitrogen, 16 or 20 kg of 

phosphorus and 78 or 86 kg of potash were accumulated under meadow clover in a 0-

20-cm layer of soil per 1 ha, with fluctuations in cellulase . soil activity in the range 

from 13 to 17%.  Under  inoculating clover seeds with nodule bacteria in combination 

with the application of N60P60K90, the accumulation of dry matter and biogenic 

nutrients in the roots increased by 4 or 5%, as well as erosion resistance of turf and 

cellulose soil activity were improved . 

During the third year of using meadow clover grass in the 0-20-cm layer of soil 

there was an increase of alkaline hydrolysis nitrogen by 0.6 or 1.5 mg / 100 g and 

under the annual application of Р60K90 there was an increase of content of mobile 

phosphorus¬– by from 0.3 to 0.5 mg / 100 g , as well as reducing the content of 

mobile calcium and magnesium, respectively, by 22 or 38 and from 0.7 to 1.8 mg / 

100 g of soil.  

From 221 to 301 kg of nitrogen,  from 27 to 37 kg of phosphorus and from 193 

to 208 kg of potassium were removed with the harvest from the grass of different 

varieties of meadow clover per 1 ha.  Nitrogen balance was positive, under applying 

of N60 - negative, with deviations in the range from 3 to 59 kg; phosphorus - 

negative, while under the application of  P60 - positive, with deviations of 23 or 34 

kg, potash - negative, with a deficit from 191 to 218 kg.  The coefficients of use   of 
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nitrogen from the soil by meadow clover ranged from 65 to 75%, phosphorus -  from 

21 to 28% and potassium from 52 to -56%. 

Growing meadow clover for fodder purposes on typical low-humus 

chernozems in the northern part of the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine was 

economically profitable, because regardless of the elements of cultivation technology 

provided  from 14962 to 23743 UAH of net profit per ha with 88 or 259%  

profitability  and the production expenses for 1 ton of fodder  from 1415 to 2662 

UAH and crude protein  - from 5363 till 10265 UAH, payback (return) of energy 

consumption by output from 1 ha of gross energy (KEE) - 6.2 or 9.0 and output from 

1 ha of exchange energy (BEC), as well as energy consumption per 1 ton feed units 

from 2.86 to 4.20 GJ.  

The highest indicators of economic and energy efficiency of meadow clover 

cultivation were provided by the Typhoon variety under inoculation of seeds with 

nodule bacteria on a background without fertilizers. Additional application of 

Р60K90  or N60Р60K90   on the background of inoculation, which is necessary to 

maintain soil fertility, decreases the efficiency of growing of meadow clover, 

reducing the net profit by 3486 or 5943 UAH / ha.  

Key words: economic and energy efficiency, seed inoculation, meadow clover, 

nutritional value, energy consumption and chemical composition of fodder, variety, 

method of sowing, productivity, soil fertility, mowing dates, fertilizer application. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У створенні міцної кормової бази тваринництва 

України важлива роль належить підвищенню ефективності використання 

багаторічних бобових трав.  Вони є джерелом надходження дешевих трав’яних 

кормів (сіна, сінажу, зелених кормів, штучно висушених трав’яних кормів), які 

добре збалансовані за  білком, мінеральними речовинами та вітамінами.  

Поміж багаторічних бобових трав провідною культурою є конюшина 

лучна, посівні площі  якої в оновидових посівах та  сумішах із багаторічними 

злаками зосереджені в основному в Лісостепу та на Поліссі, у так званій зоні 

конюшиносіяння. Під нею знаходиться близько 35 % площі посівів 

багаторічних трав в Україні. Маючи здатність фіксувати атмосферний азот 

(150–80 кг/га) і накопичувати його в грунті, конюшина лучна у перші роки 

користування без внесення азотних добрив забезпечує високу кормову 

продуктивність біомаси, яка може сягати до 7-8 т/га кормових одиниць. Вона 

також слугує добрим попередником для польових  культур у сівозміні. Проте її 

можливості використовуються  в останні роки ще не в повній мірі. Посівні 

площі різко скоротились.  

В роботах  Петриченка В. Ф., Кургака В.Г., Мойсієнко В.В., 

Демидася Г.І., Бахмата М.І., Ковтун К. П., Гетман Н.Я., Коваленка В.П. та 

інших вчених показано наукові і технологічні  основи вирощування конюшини 

лучної  на кормові цілі. Проте існуючі технології вирощування конюшини 

лучної не завжди відповідають вимогам сьогодення.. В сучасних умовах змін 

клімату  не з’ясованими залишаються особливості  формування, удобрення та 

раціонального використання висопродуктивних кормових агрофітоценозів 

конюшини лучної на кормові цілі, а дані   про особливості формування урожаю 

в першому укосі та ефективність застосування штамів бульбочкових бактерій 

при сівбі конюшини лучної різними способами в умовах Правобережного 

Лісостепу практично відсутні. Це й визначило вибір теми дисертації. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу  виконано впродовж 2018–2020рр. за  тематичним планом 

кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України МОН України    

відповідно до Державних програм «Наукове обґрунтування та розробка 

агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої продуктивності 

багаторічних трав та урожайність зеленої маси кормових культур в основних і 

проміжних посівах в умовах Лісостепу України»  (номер державної реєстрації 

завдання 0114U002528), «Удосконалення енергоощадних технологій 

вирощування кормових культур в основних та проміжних посівах 

Правобережного Лісостепу України»  (номер державної реєстрації завдання 

0118U100078). 

 Мета і задачі досліджень. Мета дисертаційної роботи полягає в 

установленні закономірностей формування кормової продуктивності 

агрофітоценозів сортів конюшини лучної залежно від технологій вирощування  

на чорноземах типових малогумусних Правобережного  Лісостепу України.  

Для досягнення цієї мети поставлено на  вирішення такі задачі:  

– виявити вплив способів сівби, систем удобрення у поєднанні із 

застосуванням штамів азотфіксуючих препаратів,  щільність  та лінійний  ріст 

сортів конюшини лучної;  

– визначити продуктивність, отавність, ступінь використання 

фотосинтетично активної радіації  за вирощування   сортів конюшини лучної 

залежно від елементів технологій вирощування;  

– установити особливості формування елементів фотосинтетичної  

продуктивності сортів конюшини лучної;  

– визначити зміни хімічного складу за фазами вегетації, поживності та 

енергоємності трав’яної маси сортів конюшини лучної від елементів  технології 

вирощування;  
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– виявити вплив  удобрення на накопичення кореневої маси, показники 

родючості ґрунту та  баланс основних поживних елементів при вирощуванні 

сортів конюшини лучної;  

– провести  економічну й енергетичну оцінку вирощування  сортів 

конюшини лучної залежно від елементів  технологій в умовах Правобережного 

Лісостепу.  

Об’єкт дослідження – формування сортів конюшини лучної залежно  від  

удобрення, інокуляції штамами  симбіотичних батерій rhizobium trifolii та 

способів сівби  в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Предмет дослідження – продуктивне довголіття,  щільність, біометричні 

параметри та продуктивність кормових агрофітоценозів, хімічний склад, 

поживність і енергоємність кормів, показники родючості ґрунтів при 

вирощуванні сортів конюшини лучної залежно від технологічних заходів 

вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України.  

Методи дослідження.  Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень.  Польовий і лабораторний з 

використанням візуального, вимірювально-вагового та розрахункового – для 

встановлення фенологічного стану рослин і рослинних угруповань, їхнього 

ботанічного складу, густоти, висоти, продуктивності,  чистої продуктивності 

фотосинтезу, частки листя та площі листкової поверхні, поживної та 

енергетичної цінності кормів; аналітичного –  для визначення  біохімічного 

складу кормів, фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту; економіко-

математичного  – для оцінки достовірності отриманих результатів і визначення 

показників економічної та енергетичної ефективності способів відтворення 

природних кормових угідь.  

Наукова новизна  одержаних  результатів полягає в тому, що вперше 

науково обґрунтовано особливості формування кормових агрофітоценозів 

нових 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 
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бульбочковими бактеріями. 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. Встановлено  

параметри продуктивності та хімічного складу трав’яної маси за фазами 

вегетації сортів конюшини лучної.  

Удосконалено заходи формування кормової продуктивності  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.  

Набули подальшого розвитку положення щодо удосконалення способів 

сівби, систем удобрення, застосування інокуляції насіння штамом 

бульбочкових  бактерій rhizobium trifolii   при сівбі, добору найпродуктивніших 

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, зокрема  у     ПСП Агрофірма «Шульц» (Черкаська область, Черкаський 

район,  м. Городище, вул. Шевченка 116) на  площі 70 га; ТОВ «Дібрівка 

Агросервіс» (Київська область, Білоцерківський район, с. Дібрівка, 
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вул. Степова 6) на   площі  60 га та  ТОВ «Іверія Агро» (Київська область, 

Броварський район, с. Шевченкове, вул. Київська 5В) на площі  50 га. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною кваліфікаційною працею здобувача, в  якій викладено авторський 

підхід щодо результатів власних досліджень. Автором узагальнено наявний 

матеріал зі світової та вітчизняної наукової літератури, розроблено програму 

досліджень, особисто виконано польові та лабораторні дослідження, здійснено 

теоретичне обґрунтування й узагальнення експериментального матеріалу, 

підготовлено дисертаційну роботу, сформульовано висновки і пропозиції 

виробництву, проведено їх виробничу перевірку та впровадження, 

підготовлено матеріали до друку, які виконано самостійно та у співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення  

дисертації  оприлюднено та   обговорено на: науково-практичній інтернет-

конференції «Наукові здобутки молодих учених для розвитку аграрної науки  в 

Україні » (м. Вінниця, 2019 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України. Рослинництво ХХІ 

століття: виклики та інновації» (м. Київ, 2019); всеукраїнській конференції. 

молодих учених та спеціалістів «Історичні аспекти розвитку наукового 

луківництва в Карпатському регіоні. Історія освіти, науки і техніки в Україні» 

(м. Київ, 2020); на засіданнях кафедри кормовиробництва, меліорації і 

метеорології  агробіологічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 2018, 2019, 2020). 

Публікації. Основні результати дослідження наведено у 7 наукових 

працях, з яких 3  статті – у наукових фахових виданнях України, 1  стаття   – у 

наукових виданнях зарубіжних країн, включених до наукометричних баз Scopus 

або Web of Science та 3 тези наукових доповідей – у матеріалах конференцій. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота у вигляді рукопису 

викладено на 219 сторінках комп’ютерного набору, що включає вступ, сім 

розділів, висновки та пропозиції виробництву, список використаних джерел 
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літератури з 312 найменувань, в тому числі –  латиницею 31, містить 28 

таблиць, 7 рисунків та 12 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЮШИНА  ЛУЧНА – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ  

КОРМОВОЇ БАЗИ  ТВАРИННИЦТВА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Значення конюшини лучної  у  кормовиробництві  і луківництві 

 

Конюшина – одна з найдавніших культур в історії людства. Залишки 

деяких її видів було знайдено у гробницях ΧΙΙ династії єгипетських фараонів 

(ΙV тис. років до н.е.). Перша письмова згадка про конюшину належить Плінію 

Старшому ( 23–79 р. до н.е. ). У Ι столітті нашої ери її висівали римські 

землевласники для поліпшення травостоїв виснажених лук. Це дає підставу 

стверджувати, що конюшина як культурна рослина існує близько двох тисяч 

років. Хоча деякі автори вважають, що в культуру ця рослина була введена у 

ΧΙV столітті, коли набула поширення майже в усіх країнах Європи [1,9]. 

 В Україні посіви конюшини лучної та її сумішок зосереджені в 

основному в Лісостепу та на Поліссі, у так званій зоні конюшиносіяння. Під 

нею знаходиться близько 35 % площі посівів багаторічних трав у країні. Маючи 

здатність фіксувати атмосферний азот і накопичувати його в грунті, конюшина 

лучна практично не потребує внесення азотних добрив та слугує добрим 

попередником для інших культур. Дослідженнями встановлено: один гектар 

високопродуктивного посіву конюшини лучної може засвоїти з повітря 150- 

180 кг азоту [28, 32, 57, 212,  275].  

За повідомленням  В. Г. Кургака [140], конюшина лучна (червона),   

Trifolium pratense L. – це  багаторічна  (але не довговічна),  вологолюбна, 

невибаглива до тепла, 40-70 см заввишки (у культурі 50-110 см), середньо- і 

пізньостигла бобова трава. Добре росте на суходільних, а також на низинних і 

заплавних луках високого рівня. Наявні ярі  (середньостигла двоукісна, стебло 

у середньому із 5-6 міжвузлями, тримається в травотоях 2-3 роки, не досить 

моростійка) і озимі  (пізньостигла одноукісна, стебла у середньому із 8-9 

міжвузлями, тримається у травостоях 3-4 роки, досить моростійка).  Рослина 
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північних широт, не витримує літньої спеки, в умовах України  зацвітають і 

формують насіння лише окремі рослини,  тому вести  її насінництво 

недоцільно. На ріст і розвиток негативно впливають засолені та кислі грунти. 

Не витримує перезволоження грунту і затоплення понад 10 днів. Проте 

вирізняється добре  розвиненими стрижневими  чи стрижнево-мичкуватими 

коренями, які проникають у грунт на глибину 100-150 см і більше. Основна 

їхня маса  зосереджена на глибині до 20 см. У сумішках максимальну 

урожайність забезпечує в перший рік користування, на другий рік (за деяким 

винятком) надто зріджується, а на третій – майже повністю випадає з 

травостою. Зважаючи, що травостої з конюшини можуть бути причиною 

захворювання тварин на тимпанію (обдимання шлунка), для запобігання цьому 

не можна випускати  худобу на конюшинове  чи конюшино-злакове пасовище 

по росі, після дощу, у вологу погоду, а привчати до спасування поступово.  

Конюшину використовують для залуження на суходільних, короткочасно 

заливних, заплавних, низинних ділянках, а також у польових сівозмінах.  

Вирощують  на зелений  корм (у тому числі на випас, але з дотриманням 

застережних заходів), сіно,  сінаж, трав’яне борошно, силос (у сумішках із 

злаками). Характеризується високою урожайністю. За  нормального догляду  на 

високому агрофоні чи при  внесенні фосфорно-калійних добрив за сприятливих 

екологічних умов  забезпечує 5,0-8,0 т/га сіна і більше.  

Конюшина лучна добре поїдається всіма видами худоби як у сіні, так і на 

пасовищі. За притаманної високої отавності забезпечує дві-три отави. 

Незважаючи на недовговічність, у зоні конюшиносіяння її майже завжди 

постійно включають до складу укісно-пасовищних  і навіть пасовищних 

травосумішок із злаками. Норма висіву насіння у травосумішках 5-10 кг/га, у 

чистих посівах – 18-20 кг/га. 

Конюшина лучна відноситься до найпоширеніших високобілкових 

культур. В працях історика Феофаста (317-228 рр. до н. е.) вона вперше 

згадується під назвою Trifolium, що означає трилисник. Протягом усього 
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періоду конюшина у світі використовувалася як високоякісний корм для тварин 

[11]. 

 Подібна ситуація пояснюється тим, що блок багаторічних бобових трав 

дає змогу отримати близько 25 % зеленої маси від загального її виробництва в 

зеленому конвеєрі. До того ж собівартість цієї продукції буде значно нижчою, 

ніж собівартість кормів з інших культур [110]. 

У практиці світового землеробства поміж конюшин на сьогодні 

найпоширеніша конюшина лучна (Trifolium pratense L.)  Цей вид за вегетацію 

забезпечує два, а у теплі  й вологі роки – три укоси і більше [236, 305]. 

Відомо, що конюшина лучна – основна багаторічна бобова  культура 

Полісся. Раніше в польових сівозмінах на неї припадало 10-15 % посівів. Через 

збагачення  грунту на азот, за рахунок симбіозу з бульбочковими бактеріями, 

вона виступає найприйнятнішим попередником під більшість культур у 

польових сівозмінах. Однак її біологічний потенціал задіюється не  повною 

мірою внаслідок однорічного використання та малої кількості укосів [266]. 

 Останніми  роками різко скоротилися посівні площі конюшини лучної як 

кормової культури, оскільки відбувається стрімке зменшення поголів’я худоби. 

Крім того, традиційно і постійно існує дефіцит її насіння [216]. 

Разом із тим, багаторічні бобові трави забезпечують високий вихід з 1 га 

зеленої маси, сирого і перетравного протеїну, що у свою чергу дає можливість 

підвищувати продуктивність тварин та нарощувати виробництво продукції 

рослинництва [304]. 

Конюшина лучна оптимально розвивається за рН 6,0 – 6,5. У таких 

умовах вона здатна накопичувати до 300 кг/га азоту в грунті та формувати 

високий урожай зеленої маси. За рН 4,0 – 5,0 її посіви накопичують  лише 80-

100 кг/га азоту, а врожаї зеленої маси значно зменшуються [16]. 

Конюшина вирізняється високим вмістом провітаміну А (каротину) – (в   

1 кг сухої речовини його показник досягає 250 міліграмів, що вигідно 

виокремлює її серед інших бобових), вітамінів С, Д, Е, К, В1, В2, В3,  та 

мікроелементів (мідь, марганець, молібден, кобальт, бор) [18]. 
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Конюшина лучна за збирання в ранні фази вегетації при штучному 

висушуванні за поживністю і вмістом перетравного білка наближається до 

комбікормів. Зважаючи на високу кормову цінність, її використовують  як 

білково-вітамінну добавку до комбікормів. Як відомо з результатів досліджень, 

у 1 кг сухої речовини сінажу конюшини, зібраної у фазі бутонізації, міститься 

0,93 кормових одиниць і 142 г перетравного протеїну. Крім цього, введення 

конюшини в раціон тварин значно поліпшує ситуацію з відтворенням стада 

[27]. 

Під час економічної оцінки кормових культур враховують вихід 

кормових одиниць і перетравного протеїну з 1 га посіву, собівартість 1 т 

кормових одиниць і затрати праці на виробництво кормової одиниці. 

Багаторічні трави вирізняються підвищеним вмістом білка. Але за збором 

кормових одиниць з 1 га вони поступаються перед просапними культурами,  

хоча й забезпечують дешевшу кормову одиницю [120]. 

Доведена позитивна дія багаторічних трав на вміст гумусу в грунті. За 

даними наукових установ, у грунті під сівозміною з дворічним використанням 

трав протягом ротації у шарі 0-20 см кількість гумусу збільшується на 0,3-0,4 % 

[74, 96, 105].  

У верхніх шарах грунту підвищується  також вміст кальцію  та інших 

речовин, що сприяє зміцненню структурних агрегатів. Завдяки зміцненню 

структури орного шару грунту поліпшується його водно-повітряний та 

поживний режими. Як наслідок створюються сприятливі умови для розвитку 

культур, які вирощують після багаторічних трав. Тобто, у зв’язку зі здатністю 

поліпшувати агрофізичні та біологічні властивості  грунту, бобові трави  та їх 

сумішки зі злаковими слугують кращими попередниками для всіх культур у 

сівозміні [58]. 

Вирощування конюшини лучної поліпшує хімічні й фізичні властивості 

грунту, збагачує його азотом та створює сприятливі умови для вирощування 

озимих культур. Навіть без належного удобрення на такому полі врожайність 

зерна озимої пшениці може досягати 30-40 ц/га [29, 138]. 
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Дослідами доведено, що норма висіву конюшини лучної в одновидових 

посівах становить 16-18 кг/га [224]. Проте за даними Інституту сільського 

господарства Полісся НААН України встановлено можливість зменшення 

норми висіву насіння конюшини лучної до 3 млн/га за звичайного рядкового 

способу вирощування на корм та до 1 млн/га за стрічкового (15х15х45 см) 

способу при вирощуванні на насіння [222]. 

Розгалуження конюшини лучної відбувається з кореневої шийки 

центрального пагона, що занурена неглибоко в землю. Інтенсивність 

пагоноутворення залежить від сорту конюшини лучної, площі живлення 

рослини, системи удобрення та гідротермічних умов [109]. 

На переконання значної частини науковців, для отримання високоякісних 

кормів із конюшини лучної скошування листостеблової маси потрібно 

здійснювати в період бутонізація – початок цвітіння [262, 312]. Тоді як Й. А. 

Даниленко разом із колегами вважають, що для заготівлі силосу з конюшини 

лучної збирати останню необхідно на початку фази цвітіння, а для годівлі 

свиней і птиці – у фазі бутонізації [61]. 

Визначено, що велика кількість протеїну та інших поживних речовин 

втрачаються в процесі консервування зеленої маси. Тому пропонується  

виробляти із зеленої маси конюшини переважно високоякісне трав’яне 

борошно та протеїновий концентрат [159, 243, 273]. 

Висока цінність корму з конюшини полягає ще й у вмісті в ньому з 

розрахунку на кормові одиниці в 1,5 раза більше перетравного протеїну 

порівняно з потребою за зоотехнічними нормами для нормальної годівлі 

тварин. Тобто, конюшина дозволяє збалансовувати вуглеводисті корми за 

вмістом протеїну, що робить їх повноцінними [128, 236, 238]. 

Варто вказати і на важливу фітомеліоративну роль конюшини лучної. Ця 

культура сприяє поліпшенню поживного, водного і повітряного режимів 

грунту, відновлює його структуру, а також значно стимулює процеси 

нагромадження гумусу, про свідчить також  математичне моделювання для 

аналізу та прогнозу агрономічних процесів [39]. Звідси можна стверджувати, 
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що конюшина лучна являє собою універсальну високопротеїнову культуру,  

здатну збагачувати ґрунт поживними речовинами, підвищувати урожайність 

культур у сівозмінах та забезпечувати одержання високобілкових кормів зі 

збереженням високої кормової продуктивності лише за умови чіткого 

дотримання всіх технологічних прийомів вирощування. 

Конюшину лучну  рекомендують вирощувати і в травосумішах, але з 

урахуванням екологічних умов місцезростання. Її включають до травосумішей 

переважно в сприятливій для неї  зоні конюшиносіяння (Полісся і Лісостеп 

України) [246, 276]. Це  забезпечує фітоценоз симбіотичним азотом конюшини 

лучної та дозволяє зменшити внесення азотних добрив.   

 

1.2. Роль сорту в реалізації генетичного потенціалу конюшини лучної 

 

Для повнішої реалізації біологічного потенціалу сільськогосподарських 

культур у виробництві важливе значення має використання 

високопродуктивних сортів, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних 

умов вирощування [72, 198].  

Основою будь-якого селекційного процесу є наявність вихідного 

матеріалу з широкою генотиповою мінливістю  за основними цінними 

господарськими ознаками. У зв’язку з цим мобілізація генетичного 

різноманіття вихідних форм – перший і дуже важливий етап на шляху 

створення сортів [166, 233]. 

Як наголошував у свій час М. І. Вавілов, доля нових культур визначається 

перш за все відповідними сортами, а успіх селекції  – залученням відповідного 

вихідного матеріалу. Таким вихідним матеріалом М. І. Вавілов вважав місцеві і 

селекційні сорти, гібридні та дикорослі форми. У селекції, на його думку, треба 

добре знати і використовувати місцеві сорти, тобто сорти, які піддавалися 

довготривалому природному добору, і випадкові сорти, які втратили своє 

першочергове призначення і походження [35]. 
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Крім того, при формуванні генетичної колекції до неї слід включати не 

тільки форми з корисними проявами  господарських і цінних  ознак, а й зразки з 

ознаками негосподарського призначення. У переважній більшості дикі форми 

рослин  та місцеві сорти народної селекції конюшини лучної несуть у собі 

ознаки, що не задовольняють вимоги селекціонера (дрібнонасінність,  

низькорослість), але разом із тим ці сорти нерідко стійкі проти хвороб, низьких 

температур, посуховитривалі [19]. 

Додаткові резерви росту продуктивності багаторічних бобових трав, у тому 

числі  й конюшини лучної та її сумішок із злаками,  поліпшення якості кормів, а 

також розширення ареалу і діапазонів екологічного й синекологічного 

оптимумів видів, що входять до їх складу, з’явилися за останні роки у зв'язку зі 

створенням нових урожайніших, стійкіших у рослинних угрупованнях і 

чутливіших на інтенсивні прийоми догляду сортів. Пройшли державне 

випробування і допущені до застосування на території України в 2018 році 19 

сортів конюшини лучної [70]. Серед них наявні сорти  інтенсивного типу [25]. 

Проте  для успішного ведення кормовиробництва в  Україні немає сортів             

бобових трав, зокрема й конюшини лучної,  які б повною мірою  відповідали 

різноманітним абіотичним та фітоценотичним умовам, що існують у кормових  

угрупованнях. На недостатньому рівні ведеться не тільки селекційна, а й 

насінницька діяльність стосовно багаторічних трав, що слід вказати одним із 

стримуючих факторів ефективного використання потенціалу останніх у 

кормовиробництві та  луківництві. 

Значно краща ситуація із селекції й насінництва багаторічних трав 

склалася у країнах з розвиненим кормовиробництвом і тваринництвом, зокрема, 

у країнах  Західної Європи, США, Новій Зеландії, де сортова розмаїтість 

багаторічних трав надзвичайно велика [145, 298]. У цих країнах 

селекціонерами добре відпрацьовано виведення й насінництво сортів, які 

характеризуються високою продуктивністю  і якістю корму, здатністю добре 

відростати після частого скошування [140, 146, 282] ; високою ценотичною 

активністю  навіть при внесенні значних доз азоту  (а звідси й можливість 



 31 

ефективно поєднувати його використання з біологічного і мінерального джерел 

надходження) [283]; різною, у великому діапазоні, ритмикою відростання 

протягом сезону (що дає можливість створювати різнотипні за скоростиглістю 

травостої різного цільового призначення) [169, 283]; високим продуктивним 

довголіттям (завдяки цьому строк ефективного  використання бобових і 

бобово-злакових травостоїв досягає і перевершує п’ять  років) [109,110, 295]; 

розширеним географічним ареалом та екологічним діапазоном оптимуму 

(вирощування бобових і бобово-злакових травостоїв стає можливим у 

суворіших кліматичних та ґрунтових умовах) [157]; спроможністю до 

інтенсивного вегетативного відростання вже з першого року використання 

[296]; високою зимостійкістю, стійкістю до вилягання та проти інших 

несприятливих явищ [296] і хвороб [283]. Не випадково, як відзначено на 

конференції, що відбулася у США у 1986 році, нові сорти повинні бути ще 

стійкішими  проти хвороб, шкідників і бур'янів [296]. Інтенсифікація 

луківництва в майбутньому залежить від впровадження сортів, які  за рахунок 

генетичного розкриття потенціалу популяцій ефективніше використовують 

абіотичні фактори або хоча б один із них – вологу,  СО2, світло, температуру, 

поживні речовини [282]. 

На підставі зазначених та новіших, переважно закордонних  

літературних джерел [285, 288, 287, 284, 297, 299, 300,  301, 302, 309] 

В. Г. Кургак  та В. Ф. Петриченко  [140, 215] сформулювали вимоги до 

сучасних сортів, які полягають у наведеному вище.  

У Державний реєстр сортів рослин України на 2018 рік  занесено такі 

сорти конюшини лучної: Атлантіс,  Анітра,  Божена, Гармонія, Кварта, 

Красуня, Лестріс, Либідь, Мільвус,  Павлина, Передкарпатська  6, Політанка, 

Полтавська 75,  Поліс, Полісянка, Спарта, Тайфун, Тернопільська 3, 

Тернопільська 4, Тіна, Трускавчанка, Файна, Фалкон,  Уна [70]. 

Загальновідомо, що ефективність селекційної роботи з конюшиною лучною 

значною мірою залежить від широкого вибору різноманітного матеріалу. Він 

повинен бути представлений зразками з основних регіонів вирощування, 
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світових селекційних центрів та провідних генетичних колекцій. Отже, в 

сучасних умовах інтродукції і формування генофонду зразків конюшини лучної 

з різних еколого-географічних зон світу з подальшим його вивченням за 

основними біологічними та селекційно-господарськими ознаками і 

властивостями слід вважати важливим етапом виведення нових перспективних 

сортів конюшини лучної в місцевих умовах вирощування [41, 135,  207]. 

Досвід роботи селекціонерів в Україні і за кордоном свідчить, що 

гібридизація слугує одним із методів створення вихідного матеріалу, адже 

надає можливість поєднувати цінні властивості схрещуваних рослин і на їхній 

основі отримувати нові форми [126].  

Науковцями Передкарпатської дослідної станції Інституту землеробства і 

тваринництва західного регіону НААН вивчався характер успадкування висоти 

рослинами конюшини лучної. Це має важливе практичне значення, оскільки 

згаданий показник тісно корелює з урожайністю зеленої маси. Їхніми 

дослідженнями  встановлено, що в гібридів у другому поколінні за 

господарсько цінними ознаками проявляється різний характер успадкування. З 

урахуванням широкого спектра успадкування ознак по комбінаціях у 

дослідженнях виділено гібрид Передкарпатська 6 ˟ Скіф 1, у якого всі ознаки 

мають гетерозисний або частково позитивний характер домінування, що 

важливо для господарського використання. У 2008 році у цих дослідженнях 

висота рослин батьківських форм і потомства знаходилася в межах 65-79 см 

[17].  

В Інституті сільського господарства Республіки Татарстан виконано 

дослід із вирощування сортів конюшини лучної на сірих лісових ґрунтах. У 

дослідженнях використовували два ранньостиглих сорти конюшини лучної 

Ранній 2 і Тріо, середньостиглий Димковський і пізньостиглі Казанський 1 та 

Пермський. Всі сорти конюшини лучної через два роки використання залишили 

в орному шарі майже однакову кількість органічної речовини: Димковський і 

Пермський (10,48 т/га сухої речовини), Казанський 1 (9,89 т/га ) та Тріо 

(9,61 т/га ). Найбільший відносний вміст азоту відзначено в залишках коренів 
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Ранній 2 (182,6 кг/га), Тріо (166,2 кг/га). За вмістом Р2О5 у кореневих залишках і 

післяжнивних рештках усі сорти знаходилися майже на одному рівні (63,3-

56,6 кг/га). За вмістом К2О найвищими спостерігали показники у сорту Тріо – 

55,7 кг/га, найменшими – 41,9 кг/га, у сорту Димковський [269]. 

За результатами держсортовипробування Республіки Білорусь урожай 

зеленої маси нових сортів конюшини лучної Долголєтній і Витебчанин, без 

додаткових витрат матеріальних ресурсів, на 10-19 % перевершував урожай 

інших сортів.  При цьому ранньостиглий сорт Долголєтній виявляв підвищену 

стійкість проти кореневих гнилей. Як наслідок, його питома вага в 

травосумішках залишалася високою (до 70-80 %) навіть у другому році 

використання [38].  

Багаторічні дослідження із селекції конюшини лучної в УО « Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», між урожаями засвідчили 

значні розбіжності зеленої маси сортів з різною групою стиглості  по роках. 

Так, за 2002-2007 рр. високоврожайнішими були сорти конюшини лучної з 

ранньостиглої групи –ТОС-ранній (40,90т/га),  середньораньоспілий  –  БГСХА-

31 (54,13 т/га), середньоспілий – СГП-12 (53,28 т/га), середньопізньостиглий  – 

ТОС-870 (53,85 т/га) і пізньостиглий  – СГП-6 (55,12 т/га) [34]. 

У 2010-2012 рр. на дослідних полях Всероссийского НИИ  зернобобовых 

и крупяных культур було закладено досліди з вивчення врожаю та якості 

зеленої маси сортів конюшини лучної різного походження. При цьому найвищу 

зимостійкість одержали у сортів Памяти Лисицына, Орловский среднеранний, 

Среднерусский, Болховский местный – 95,3-98,6 % після першої перезимівлі та 

80,7-85,3 % – після другої. Високорослими виявилися сорти Среднерусский, 

Болховский местный, Орловский среднеранний, ВИК-7 (110,2-117,2 см), із 

висотою останніх 93,4-105,1 см [200, 203]. 

У Центральному Передкавказзі на типових міцелярно-карбонатних, 

середньосуглинкових чорноземах проводили досліди з вивчення кормової 

продуктивності різних сортів конюшини лучної. Висівали сорти німецької 

селекції Мілвус і Ренова, Наслєднік – селекції Ставропольського НДІСГ та 
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Марс – спільна селекція німецької фірми Лембке та інституту ВНДІ 

ім. Вільямса. За результатами досліджень ці сорти конюшини за врожайністю  і 

якістю корму не поступалися перед люцерною посівною. Серед сортів 

конюшини найбільшу врожайність сухої біомаси за всіма роками використання 

відзначено у сорту Марс, далі у Наслєдніка і потім у Ренова і Мілвус [75]. 

За даними урожайності багаторічних трав першого року вегетації, разом 

за два укоси виокремилися варіанти з тетраплоїдним сортом Кудеснік. 

Урожайність сухої маси останнього в сумішці з тимофіївкою була вищою за 

урожайність сорту Пермський на 19 %, одновидові посіви сорту Кудеснік 

перевершили останній в 1,3 раза. Диплоїдні сорти за врожайністю знаходилися 

на одному рівні як у чистих, так і в змішаних посівах [98]. 

В умовах Полісся України вирощування конюшини лучної сорту 

Дарунок, на сірих лісових ґрунтах, при органо-мінеральній системі удобрення з 

помірними нормами мінеральних добрив (гній 6,25 т/га + солома + N10/т + 

сидерат + N31Р32К36) забезпечує урожайність понад 50,0 т/га зеленої маси. 

Приріст врожайності зеленої маси при плоскорізному обробітку становив 

7,55 т/га (15,7 %), дисковому – 6,58 т/га (13,6 %), різноглибинному – 3,72 т/га 

(7,7 %), порівняно з контрольним варіантом [194, 244, 245]. 

За даними науковців Е.И. Чекеля та Л. В. Дервоеда, на дерново-

підзолистих легкосуглинкових ґрунтах, де загальним фоном вносилися 

мінеральні добрива у нормі Р60К90, при безпокривній сівбі конюшини лучної, 

найвищу врожайність у перший рік вегетації отримали за обробки насіння 

перед сівбою сумішшю: фундазол + ТМТД + молібден + ПВА, зеленої маси – 

19,6 т/га, сухої речовини – 3,70 т/га. Урожайність на  другий рік використання 

разом за два укоси становила на тому ж варіанті 56,5 т/га зеленої маси та 

9,77 т/га сухої речовини [267]. 

У РФ на зрошуваних землях Нижнього Поволжя закладені в   2007-

2009 рр. досліди показали  найбільший винос азоту, фосфору і калію у сортів 

ВИК 84 і Пелікан, які й формують найвищі врожаї. На посівах другого року 

використання за підтримки передполивного порогу вологості грунту не нижче 
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80 % і внесення розрахованих норм удобрення урожайність посіву сорту 

ВИК84 коливалася в межах 70,0 – 101,8 т/га зеленої, або 17,5-25,4 т/га сухої 

маси. На посівах сорту Пелікан одержали 50,8-89,5 т/га зеленої маси [76]. 

В умовах Орловської області було проведено дослідження з рядом сортів 

та гібридів конюшини лучної, серед яких відзначено тетраплоїдний 

ранньостиглий зразок ТОС-54. За даними чотирьох закладок урожайність його 

зеленої маси у разі  дворічного використання травостою в середньому за рік 

становила 55,2 т/га, вихід сухої речовини – 11,6 т/га. Вміст сирого протеїну в 

сухій масі цього гібрида досягав 16,5 %, що сприяло виходу сирого протеїну на 

рівні 1,91 т/га [101, 102]. 

Упродовж 2002-2006 років на полях Смоленської державної 

сільськогосподарської академії науковцями А. Г. Прудниковою, 

А.М. Смирновим та Е. В. Поповою у дослідженнях із вивчення продуктивності 

конюшини лучної сорту Смоленський 29 при вирощуванні останнього на 

дерново-підзолистих легкосуглинкових ґрунтах із внесенням норми добрив 

N60Р60К60 разом за два укоси урожайність зеленої маси становила 10,8 т/га [225]. 

Для вивчення продуктивності різних сортів конюшини лучної з 

урахуванням їх азотфіксуючої здатності у 1998-1999 рр. було проведено 

дослідження на дерново-підзолистих суглинистих ґрунтах. Висівали 

ранньостиглі сорти конюшини лучної Віола, Карат, Лієпа та пізньостиглий – 

Гібридний. Урожайність зеленої маси в середньому за два укоси була такою: 

Гібридний – 22,0 т/га, Лієпа – 18,9 , Карат – 17,4 , Віола – 15,1 т/га. 

Урожайність сухої маси відповідно становила: 6,5; 6,3; 6,0; 4,7 т/га. За 

одержаними результатами,  в середньому за два роки досліджень ранні сорти 

конюшини лучної накопичували загального азоту на 70-120 кг менше, 

порівняно з пізніми. Також, як виявилося, для пізніх сортів конюшини лучної 

притаманний більший коефіцієнт азотфіксації. Таким чином, на дерново-

підзолистих ґрунтах при використанні конюшини лучної як джерела азоту 

цілеспрямовано потрібно вирощувати пізні сорти і сумішки ранніх та пізніх 

сортів, особливо в умовах засушливого літа [59]. 
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Отже, для забезпечення збалансованості раціонів тварин слід приділяти 

особливу увагу формуванню травостою з обов’язковим уведенням до складу 

травосумішок сортів конюшини. І оскільки на сучасному етапі виробництво 

кормового білка важливіше, ніж нарощування обсягів виробництва кормів, то 

актуальним залишається створення потужної насіннєвої бази, здатної щороку 

виробляти близько 110 тис. тон сортового насіння, в тому числі 25 тис. тон 

конюшини лучної з високим азотфіксуючим потенціалом [62]. 

Як показали проведені дослідження, сівба сортовим насінням збільшує 

вихід продукції на 20 – 30 %. Тобто, звідси, у виробництво слід відбирати 

високопродуктивні види, використовуючи насіння зареєстрованих сортів 

вітчизняної та зарубіжної селекцій з високою господарсько-біологічною 

здатністю, які, за даними Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, рекомендовані для вирощування в зоні Полісся [121].            

Отже лише використання в сільськогосподарському виробництві 

перспективних сортів конюшини з високим азотфіксуючим потенціалом дає 

можливість отримувати корми високої якості, вирішувати проблеми дефіциту 

кормового білка у тваринництві, збагачувати грунти на біологічний азот та 

зменшувати дози  мінеральних  добрив, що сприяє поліпшенню екологічних 

умов в агроекосистемах у цілому. 

 

1.3. Вплив інокуляції на  продуктивність конюшини лучної    

 

Азотфіксуюча здатність багаторічних бобових трав залежить насамперед 

від агроекологічних умов росту й розвитку, які зумовлюються кислотністю 

ґрунту, наявністю в ньому поживних речовин, способами сівби, обробітком 

ґрунту, сортовим добором [50].  

За сприятливих умов росту й розвитку багаторічні бобові трави здатні 

фіксувати з повітря від 500 до 800 кг/га азоту і накопичувати в ґрунті у 

кореневих залишках і стерньових рештках 150-200 кг/га азоту, що рівнозначно 

внесенню 40 т/га гною [69]. 
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Накопичення біологічного азоту бобовими культурами відбувається лише 

за наявності в грунті симбіотично активних бульбочкових бактерій. Відсутність 

мікросимбіонтів призводить до зміни екологічної функції бобових: вони з 

культур, які акумулюють фіксований азот з атмосфери, перетворюються в 

культури, що використовують азот грунту [252]. 

У грунтах водночас із неактивними й малоефективними бактеріями 

знаходяться активні, високоефективні природні раси бульбочкових бактерій. 

Тому бактеризація стане успішною лише за умови вищої вірулентності, 

азотфіксуючої активності, технологічності бактерій, що містяться у 

відповідному біопрепараті, порівняно зі спонтанними бульбочковими 

бактеріями. Встановлено, що важливим фактором, який визначає ефективність 

симбіотичної азотфіксації, виступає сумісність штамів бульбочкових бактерій 

та рослини-живителя, спільна еволюція рослини-живителя і популяції 

бульбочкових бактерій [210, 211].  

За дослідженнями виявлено, що азотфіксуюча активність бульбочкових 

бактерій напряму пов’язана з показниками фотосинтетичної діяльності 

листкового апарату, а саме площею листків, а також фотосинтетичним 

потенціалом [201, 202]. 

Як відзначає Ф. Ф. Адамень, 70-75 % азоту, який міститься в урожаї 

зеленої маси і насінні, припадає на азот, фіксований бульбочковими 

бактеріями [42]. 

Бульбочки з’являються у фазі перших справжніх листків. На початку 

цвітіння конюшини спостерігається максимальна кількість бульбочок, у фазі 

повного цвітіння вона зменшується і азот потрапляє у ґрунт [131]. 

За одержаними результатами  А. Т. Фарнієва, інокуляція насіння 

конюшини лучної перед сівбою і обприскування вегетуючих рослин розчином 

цих препаратів різко знизили ураженість рослин хворобами. Так, обробка 

біопрепаратом штам 17-1 знизила ураженість іржею рослин сорту 

Владикавказький у 4,5 раза, сорту Дарьял – у 4,9 раза, сорту Єрмак – у 3,5 раза 

порівняно з контрольним варіантом. Обробка штамами 17-1; 18-5; 33-3; 38-22  
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повністю виключила захворюваність рослин конюшини усіх трьох сортів 

антракнозом, тоді як на контрольних варіантах частка уражених рослин 

становила 15-17 % [257]. 

Цікаві дані наводить В. П. Коваленко, за якими при проведенні 

передпосівної інокуляції насіння конюшини лучної урожай листостеблової 

маси травостоїв у підпокривних посівах досягає 12,63- 13,23 т/га із виходом 

2,39-2,50 т/га сухої речовини. У безпокривних посівах одержано урожай 

листостеблової маси 31,09-31,79 т/га, вихід сухої речовини 6,00-6,13 т/га [122]. 

 Упродовж  2001-2003 рр.  дослідження  О. П. Волощука були спрямовані 

на вивчення  сорту конюшини гібридної Придністровська. Тут інокуляція 

насіння ризоторфіном забезпечила приріст урожаю 1,59-1,66 ц/га до контролю. 

Передпосівна обробка насіння цим препаратом підвищувала коефіцієнт 

розмноження на 17-22 рази  порівняно з контролем і на 11-15 разів порівняно з 

фонами мінерального живлення. Суттєве збільшення врожайності насіння 

відбулося при внесенні мікродобрив [45]. 

Під час проведених досліджень К. П. Ковтун виявила, що активність 

симбіотичної фіксації інокульованих рослин багаторічних бобових трав була в 

1,4-4,3 раза більша, ніж без інокуляції. При внесенні фосфорно-калійних добрив 

продуктивність травостою підвищилася на 0,9-24,9 ц/га, при внесенні повного 

мінерального добрива – на 4,3-27,1 ц/га. Крім того, обробка насіння бобових 

трав ризоторфіном збільшує вихід протеїну до 13,8-29,2 ц/га [123]. 

Як встановив С. В. Грислис, у ранніх сортів конюшини коефіцієнт 

азотфіксації менший порівняно з пізніми, що відповідно відображається на 

кількості фіксованого біологічного азоту [59]. 

У результаті проведення передпосівної обробки насіння конюшини 

лучної ризоторфіном і бором приріст сухої речовини становив 1,07 т/га, а за 

застосування інокуляції з тіаміном - вміст білкового азоту в урожаї збільшився 

від 1,96 до 2,21-2,24 % [155, 156]. 

Оскільки  конюшина лучна за допомогою бульбочкових бактерій може 

фіксувати з повітря значну кількість азоту, частина якого потрапляє в ґрунт 
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разом із кореневими залишками, тому під такі посіви слід відбирати поля з 

нижчим рівнем азоту [208]. 

Зважаючи на наведене вище можна стверджувати, що передпосівна 

обробка насіння мікроелементами та бактеріальними добривами являє собою 

важливий технологічний захід, який позитивно впливає на врожайні 

властивості і посівні якості насіння конюшини гібридної. При цьому 

збільшується енергія проростання насіння, лабораторна схожість, маса насінин. 

Таким чином, бульбочкові бактерії є важливою складовою життєвого 

циклу конюшини лучної, адже  забезпечують рослини біологічно фіксованим 

азотом з атмосфери повітря.  

 

 

1.4. Особливості удобрення конюшини лучної   

 

Як відомо, поміж факторів підвищення врожайності кормових культур та 

впливу на агроекосистеми важливе місце належить мінеральним добривам. 

Згідно з узагальненими даними вітчизняних вчених, в інтенсивному 

землеробстві вони забезпечують 30-75 % приросту врожаїв [211, 234, 255]. 

 Культурні рослини у своєму складі містять значну кількість мінеральних 

елементів. Проте важливе значення для формування врожаю мають 3-4, а 

інколи 5-6 із них. Стосовно макроелементів це азот, фосфор, калій, 

мікроелементів – бор, марганець, мідь, молібден, цинк тощо  [97]. 

Конюшина лучна дуже вимоглива до елементів живлення на всіх етапах 

росту і розвитку рослин. Науковцями підраховано, що за урожаю сіна 50-

70 ц/га конюшина лучна виносить із грунту,  кг: фосфору – 30-654, калію – 70-

120, азоту – 130-160, кальцію – 120-170,  магнію – 37-52 [97, 98]. 

За  даними  Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

на утворення 1 ц сіна  конюшина лучна засвоює 2,46⎯2,80 кг азоту, 

0,56⎯0,79 кг фосфору, 2,17-2,70 кг калію та 1,15-1,36 кг кальцію.Таким чином, 
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щоб отримати високий врожай листостеблової маси необхідно внести достатню 

кількість мінеральних та органічних добрив [8]. 

Одним із показників оцінки екологічної рівноваги або погіршення, 

збереження чи поліпшення родючості слугує баланс поживних речовин. Так, 

висока продуктивність травостоїв (у межах 4,3-8,6 т/га к. од.) зумовлює і 

значний винос поживних речовин з урожаєм [200].  

Відомо, що норми внесення мінеральних добрив залежать від рівня 

забезпеченості ґрунту поживними речовинами і вологою. На ґрунтах, добре 

насичених фосфором і калієм, норми добрив зменшують, тоді як на слабо 

забезпечених – збільшують на 20-30%. Для раціонального використання добрив 

у конкретних умовах господарства доцільно застосовувати розрахунковий 

метод  визначення їх норм на плановий врожай, враховуючи винос поживних 

речовин надземною масою, надходження їх з ґрунту і добрив. При цьому варто 

зауважити, що в умовах зрошення коефіцієнт використання добрив 

підвищується на 12-15% [117, 214, 271,  272]. 

Найбільша ефективність добрив досягається за високої загальної 

культури землеробства: якісного і своєчасного обробітку ґрунту способами, які 

забезпечують максимальне накопичення і збереження вологи та поживних 

речовин; знищення хімічними й агротехнічними засобами захисту бур’янів, 

сівбу насінням високопродуктивних сортів, в оптимальні строки; своєчасного 

догляду за рослинами [14]. 

Доведено, що за інтенсивної технології вирощування конюшини лучної 

найприйнятніший спосіб внесення мінеральних добрив локальний, за глибини 

загортання 10-20 см. Як наслідок,  знижуються втрати мінерального азоту на 

30-40 %, фосфору – 35-45, калію – на 25-40 %, відповідно підвищується врожай 

зеленої маси та окупність добрив [103, 104].  

За даними И. С. Шатилова, при підвищенні рівня родючості ґрунту, за 

рахунок внесення мінеральних добрив, рослини конюшини лучної стають 

витривалішими до затінення покривних культур [270]. 
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Дози азоту визначають з урахуванням наявності покривної культури. У 

разі сівби бобових трав під покрив і без нього вони не повинні перевищувати 

45-60 кг/га. За вищих доз можливе вилягання або надмірний розвиток посівів 

покривної культури. Подібне призводить до різкого погіршення росту та 

випадання підпокривних трав [104].  

За Р.І. Лешковичем мінеральні добрива, особливо азотні, збільшують 

облисненість травостою багаторічних трав та його щільність [160].  

Як встановив В. Н. Босак,  дози азотних добрив, що вносили під покрив 

озимого жита, також впливали і на конюшину. Так, коли  дози азоту 

підвищували до N90, урожайність зеленої маси конюшини в першому укосі 

знижувалася [33].  

За результатами досліджень, збільшення дози мінерального азоту 

призводило до зменшення кількості й маси бульбочок та сповільнення 

інтенсивності процесу азотфіксації [218, 219]. 

На переконання деяких дослідників і науковців, за застосування азотних 

мінеральних добрив під бобові культури в різних ґрунтово-кліматичних зонах 

України бажаний результат взагалі не досягається. Внесення стартової дози 30-

40 кг/га N не тільки затримує утворення бульбочок, а й знижує їх нітрогеназну 

активність [15, 203, 204, 205,  213].  

Різні погляди науковців та дискусійні питання стосовно використання 

мінерального азоту на посівах бобових культур, на думку П. П. Вавилова та  

Г. С. Посыпанова, можна пояснити кількома причинами. По-перше, досліди 

проводили на ґрунтах із різними властивостями без урахування активності 

бульбочкових бактерій. По-друге, деякі вчені помилково робили висновки про 

ефективність азотних добрив в польових умовах на основі результатів 

вегетаційного досліду. По-третє, бобові культури вирізняються деякими 

відмінностями в біології, і тому неправомірно переносити результати 

досліджень з однією-двома культурами на інші. І, нарешті, неоднаковий ефект 

впливу на продуктивність сільськогосподарських культур певної дози 

мінеральних азотних добрив у різних ґрунтово-кліматичних умовах [36].  
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В умовах інтенсивного землеробства внесення фосфорних добрив 

повинно не тільки повертати винос його з урожаєм, а й створювати запас 

рухомих фосфатів у ґрунті, оскільки цей елемент добре закріплюється і 

тривалий час зберігає позитивний вплив на формування урожаю та його 

якість [130, 226]. 

Під впливом фосфорних добрив поліпшується облисненість конюшини 

лучної. Так, на не удобреному травостої частка листя у складі зеленої маси 

врожаю не перевищувала 34-38 %, тоді як при внесенні добрив вона становила 

44-46% [134]. 

Фосфорні добрива можна вносити у запас із розрахунку під покривну 

культуру та конюшину. Підживлення в рік сівби  Р35-45 необхідно застосовувати, 

якщо рослини конюшини вийшли з-під покриву ослабленими. Підживлення за 

роками використання проводиться весною на початку відновлення 

вегетації [239].  

У період відростання конюшина лучна найбільш чутлива до нестачі 

фосфору і калію. Вміст фосфору в рослині на цей час у 12 разів нижчий, ніж у 

фазу укісної стиглості. Відомо, що за фосфорного голодування ріст рослини 

уповільнений, цвітіння та утворення насіння послаблене. Нестача калію 

викликає укорочення черешків трійчастих листків, зниження стійкості проти 

грибних захворювань. Тому внесення фосфорно-калійних добрив підвищує 

стійкість конюшини проти хвороб [261, 262]. 

На початкових етапах свого росту і розвитку рослини конюшини лучної 

потребують більше фосфорних добрив. Особливо багато поживних речовин 

потрібно в період ранньовесняного відростання та після скошувань травостоїв. 

У зв’язку з цим Ю. Н. Зубарев рекомендує рано навесні, у вигляді підживлень, 

вносити мінеральні добрива в нормі N35P90K60 [107]. 

Для отримання 8,0-10,0 т/га сухої маси конюшини лучної у 

Нечорноземній зоні РФ потреба у фосфорних і калійних добривах знаходилася 

в межах 60-90 кг/га діючої речовини кожного з елементів. При цьому окупність 
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1 кг діючої речовини добрив урожаєм конюшини лучної і наступних культур 

сівозміни становила 24 кормові одиниці та 6,3 кг протеїну [204]. 

За внесення фосфорно-калійних добрив у дозі Р40К40 на посівах 

конюшини лучної відзначено найбільший ефект при формуванні 

листостеблової маси. Чіткої закономірності впливу зростаючих доз добрив на 

накопичення кореневих залишків і післяжнивних решток та вміст у них азоту 

не спостерігалося [168]. 

Як засвідчили дослідження на дерново-підзолистих ґрунтах Московської 

області (РФ), позитивна дія фосфорних добрив на урожайність зеленої і сухої 

маси конюшини лучної проявляється у середньому за три роки їх застосування. 

Приріст урожайності зеленої маси при внесенні різних доз фосфору досягав 2,1-

4,3 т/га, сухої маси – 0,2-0,9 т/га [240].  

Вирощувати високі врожаї конюшини лучної можна лише при 

достатньому забезпеченні її необхідними поживними речовинами. 

Встановлено, що післядія органо-мінеральної системи удобрення з помірними 

нормами мінеральних добрив (N31P32K36) і компенсацією елементів живлення за 

рахунок гною, соломи і сидератів, виявилася найуспішнішою серед усіх 

способів обробітку ґрунту у сівозміні [47]. 

В умовах Лісостепу України на глибоких малогумусних чорноземах 

найефективнішим способом обробітку ґрунту під ячмінь із підсіванням 

конюшини лучної після кукурудзи на силос у кормовій сівозміні визнано 

полицевий обробіток на глибину 24-26 см із внесенням під ячмінь Р60К60, під 

конюшину – N45P 45K 45 кг/га діючої речовини мінеральних добрив  [221]. 

Для отримання 7,0-7,8 т/га кормових одиниць і 1,2 т/га сирого протеїну на 

торф’яних ґрунтах, слабо забезпечених поживними елементами, крім 

рекомендованих норм фосфорно-калійних добрив (Р60К150), під конюшиново-

злакові сумішки необхідно вносити азотні добрива в нормі не нижче 90 кг/га. 

Застосування лише фосфорно-калійного удобрення дає можливість отримати не 

більше 5,0 т/га кормових одиниць та 0,8 т/га сирого протеїну [53]. 
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Встановлено, що оптимізація режиму мінерального живлення збільшила 

показники симбіотичного апарату (масу бульбочок) від 219 до 303 кг, або на 

38 %. Доприкладу, на типових чорноземах Північного Кавказу 

фотосинтетичний потенціал рослин в умовах достатнього забезпечення 

елементами мінерального живлення на 9-13 % перевершив показники контролю 

[256].  

Відомо, що при застосуванні повного мінерального удобрення 

ефективність його використання рослинами багаторічних бобово-злакових трав 

значно вища [100]. 

Основним способом поповнення вмісту органічної речовини в ґрунті є 

внесення органічних добрив. Так, гній містить всі необхідні елементи 

живлення, активізує діяльність корисних мікроорганізмів. За внесення 20-

40 т/га гною на рік до сівби конюшини лучної збір сіна на піщаних і 

суглинкових ґрунтах Полісся підвищувався на 1,1-1,9 т/га, на сірих опідзолених 

ґрунтах і чорноземах Лісостепу – на 1,0-1,5 т/га, а в південній частині 

конюшиносіяння – на 0,3-0,5 т/га [227]. 

Система удобрення суттєво впливає на нітрогеназну активність бактерій 

ризосфери. При застосуванні окремо органічних і мінеральних добрив 

нітрогеназна активність нижча, ніж за спільного їх внесення. Оскільки 

біологічна фіксація азоту – енергетичний процес, то органічне добриво слугує 

своєрідним енергетичним субстратом для розвитку гетеротрофних бактерій, в 

тому числі і діазотрофів. Крім того, органічне добриво виконує й інші функції, 

зокрема окислювально-відновну, що сприяє функціонуванню нітрогеназного 

комплексу [113]. 

Встановлено, що систематичне застосування мінеральних добрив, 

особливо фізіологічно кислих форм, поряд із нагромадженням доступних для 

рослин форм фосфору та калію призводить до істотних змін ґрунтово-вбирного 

комплексу. При цьому зменшується вміст обмінних форм кальцію і магнію, 

місця яких займає водень; підвищуються всі види ґрунтової кислотності – 
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актуальна, обмінна, гідролітична, внаслідок чого значно знижується 

ефективність дії добрив [171]. 

На вміст поживних речовин у кормі з конюшини лучної впливає 

кислотність ґрунту. На кислих ґрунтах у кормі зменшується вміст сирого 

протеїну, кальцію, фосфору. Вапнування, крім поліпшення якості врожаю, 

сприяє підвищенню врожайності трав майже у 2,5 раза, а виходу сирого 

протеїну в 2,8 раза [118, 119].  

За вапнування кислих ґрунтів посилюється рухомість ґрунтового 

молібдену для рослин, що у більшості випадків усуває потребу у застосуванні 

на бобових культурах молібденових добрив [263].  

Необхідно пам’ятати, що вапнування зменшує в ґрунті вміст 

засвоюваного бору, тому для отримання повноцінного врожаю зеленої маси 

конюшини лучної потрібне підживлення бором [162].  

На переконання Ю. Н. Трубникова, при нейтралізації ґрунтової 

кислотності посилюється нітрифікуюча здатність ґрунтів і стимулюється 

використання рослинами добрив з ґрунту [253].  

Конюшина – бобова культура, що відноситься до кальцієвмісних рослин. 

Як наслідок, разом із кальцієм вона значною мірою здатна нагромаджувати 

його хімічний аналог 90Sr. За накопиченям 137Cs із кормових одиниць конюшина 

знаходиться на п’ятому місці серед основних восьми. Зважаючи на біологічну 

особливість накопичувати радіонукліди, при її вирощуванні це слід 

враховувати, особливо за посівів на ґрунтах, забруднених внаслідок аварії на 

ЧАЕС [7, 60]. 

Відомо, що з урожаєм зеленої маси конюшина лучна виносить з ґрунту 

значну частину мінеральних елементів.Тобто, звідси завжди існує необхідність 

у поповнені таких запасів.  

Отже, оптимізація мінерального живлення при вирощуванні конюшини 

лучної дозволить повною мірою використовувати біологічний потенціал 

згаданої культури. 
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1.5. Продуктивність та якість корму коншини лучної залежно від 

способів  вирощування 

 

Для вирощування конюшини лучної характерно багато специфічних 

особливостей. Так, її можна висівати безпокривно або під покрив зернових та 

інших однорічних культур, вирощувати у чистих посівах, у складі простих і 

складних травосумішок, при короткотривалому та довготривалому 

користуванні травостоєм.  

Із підвищенням культури землеробства стали зростати вимоги до власне 

покривної культури з метою нарощування продуктивності ланки сівозміни 

«покривна культура + конюшина лучна».  

Як показало вивчення цього питання, різним покривним культурам 

притаманні свої переваги і недоліки. Важливо й те, що у зв’язку з біологізацією 

землеробства і переорієнтацією на адаптивні технології вирощування 

сільськогосподарських культур питання вибору найприйнятнішої покривної 

культури, норм і способів висівання конюшини лучної залишаються 

актуальними. 

У створенні оптимальних умов для росту і розвитку багаторічних трав у 

рік сівби, важливе значення мають покривні культури. Від правильного підбору 

і способу вирощування культури залежить урожай багаторічних трав [204, 260]. 

В умовах, коли рослинництво стало інтенсивно розвиватися, деякі автори 

пропонують запроваджувати вирощування конюшини без покриву. Адже під 

покривом рослини пригнічуються і не здатні за несприятливих умов повністю 

зреалізувати власний генетичний потенціал [237, 238]. 

У Німеччині застосовують літню безпокривну або напівпокривну сівбу 

конюшини лучної. У Румунії без покриву її сіють у кінці літа (кінець серпня) 

[170Люшинский В. В., 1986]. 

Пізніше виявилося, що за продуктивністю конюшини лучної в сівозміні 

безпокривні посіви поступалися перед покривними і рідко знаходилися на 

одному рівні [116]. 
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Таким чином, покривні посіви конюшини лучної були й залишаються 

головним агротехнічним прийомом та умовою збору стабільно високих врожаїв 

зерна покривних культур і кормів із зеленої маси конюшини лучної. 

Найприйнятніші покривні культури для конюшини лучної в усіх зонах це 

ті, що збирають на зелений корм, сінаж і монокорм. Деякі дослідники 

стверджують, що найкращою покривною культурою є ячмінь, оскільки він 

раніше, ніж інші ярі, закінчує вегетацію і його раніше збирають. Тобто, ячмінь 

мало затінює рослини конюшини під покривом [267]. 

Високий врожай конюшини лучної значною мірою залежить від 

правильно підібраної покривної культури, яка головним чином і впливає на 

густоту та розвиток травостою в перший рік вегетації. Як свідчать наукові 

дослідження та виробнича практика, за підсіву конюшини лучної під покрив її 

сходи зріджуються від 30 до 73%, залежно від покривної культури. При цьому 

сходи конюшини можуть повністю загинути [12]. 

Найефективнішою покривною культурою для вирощування конюшини 

лучної на корм і насіння Ю. Н. Зубарев, а також В. А. Фігурін вважають ячмінь 

при вирощуванні у кормових сівозмінах (під покрив) [106, 107]. 

За спостереженнями П. П. Храпійчука конюшина лучна виживає під 

полеглим ячменем, тоді як під полеглою пшеницею гине [264, 265]. У дослідах 

В. А. Старикова під ячменем показник збереження конюшини лучної виявився 

на 25–45 % вищим, ніж під іншими ярими культурами. Тут проростки рослин 

були  повніше забезпечені вологою і у 3–4 рази більше освітлені [242].  

Як стверджує І. П. Котоврасов, у суху й жарку погоду раннє збирання 

покривних культур призводить до загибелі конюшини або до значного 

зріджування [132]. 

Покривні культури впливають на виживаність рослин конюшини лучної, 

особливо в період сходи – збирання покривної культури. На другий рік 

використання конюшини лучної до початку першого укосу зрідженість може 

досягати 38-48 % [140]. 
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Разом із тим, за вирощування конюшини лучної у перший рік під 

покривом під неї не має потреби спеціально готувати площу, а отже, можна 

заощадити близько 23 л пального на одному гектарі [Ященко М. Приступа В., 

2000].  

Період між сівбою покривної культури і конюшини не повинен 

перевищувати 3 дні. Порушення вказаного строку призводить до запізнення 

появи сходів конюшини, зниження конкурентної здатності, порушення 

синхронності проходження фаз розвитку цих культур. Прикочування ґрунту 

після сівби на 10-12 % підвищує польову схожість насіння конюшини та 

забезпечує дружну, одночасну появу сходів [220].  

Конюшина лучна, на відміну від люцерни посівної, менш чутлива до 

підпокривного вирощування. У рік сівби, під час другого укосу конюшина 

формує кормову продуктивність на однаковому рівні і дещо вище, ніж за 

перший укіс з покривними культурами. На другий рік вегетації вона 

перевершує люцерну за виходом сирого протеїну на 0,07-0,38 т/га у 

підпокривних посівах із ранніми ярими зерновими і капустяними [231, 232]. 

Важливим технологічним прийомом у рік сівби конюшини лучної є 

своєчасне збирання покривної культури, що забезпечує добре відростання 

конюшини. Після звільнення від покриву конюшина нарощує 120–140 ц/га 

зеленого корму, а рослини при цьому досягають цвітіння [225]. 

В умовах Чернігівської області при вирощуванні конюшини лучної під 

покривом вико-вівсяної сумішки, в середньому за три роки використання, 

сформувалося 55,3 т/га зеленої маси, 8,08 т/га кормових одиниць та 1,21 т/га 

перетравного протеїну [119]. 

За Ю. К. Новоселовим, в умовах Нечорноземної зони Росії 

найуспішнішою покривною культурою для конюшини лучної визнано ячмінь 

ярий. Так, інтенсивне формування біомаси конюшини у перший рік вегетації 

під покривною культурою стало важливим фактором забезпечення рослин 

ячменю симбіотичним азотом і помітно підвищило його урожайність [204]. 
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При вирощуванні конюшини лучної під покривом ячменю ярого за 

визначенням професора  В. П. Борони з колегами висота бур’янів не 

перевищувала 5 см, тому використання гербіцидів у рік сівби та в наступні роки 

вирощування було недоцільним [101, 102]. 

Як зазначає  Г. М. Господаренко, серед усіх зернових культур ячмінь 

ярий найбільшою мірою піддається виляганню. Особливості удобрення посівів 

ячменю істотно впливають на формування густоти травостою та урожайність 

зеленої маси конюшини лучної. За внесення P60K90 у середньому за три роки 

використання урожайність листостеблової маси становила 18,6 т/га, при 

застосуванні N60P60K90 – 15,2 т/га. При цьому спостерігали, що у разі 

поліпшення умов мінерального живлення для ячменю ярого випадання рослин 

конюшини лучної із травостою зростало і досягало 37-40% [55]. 

При вирощуванні під покривом рослини зазнають деякого пригнічення, 

особливо в посушливі роки.Тому, звідси, рекомендується сівба під низькорослі, 

стійкі до вилягання сорти зернових культур [232]. 

          Для утворення найбільш сприятливих умов розвитку  конюшини норму 

висіву покривної культури зменшують. Дослідженнями встановлено, що 

зниження норми висіву ячменю на 25 % від прийнятої зумовлює зниження його 

врожайності, проте забезпечує кращі умови для розвитку трав під покривом 

[265]. 

         Правильний вибір покривної культури, норми її висіву та норми висіву 

підсіяної конюшини – важливі технологічні прийоми запобігання надмірному 

затіненню підсівної культури. При цьому потрібно враховувати, що багаторічні 

бобові трави – це світлолюбні  культури,  які особливо чутливі до затінення в 

перші 20–30 днів після появи сходів [219]. 

        Зважаючи на проведений аналіз, варто вказати на малу кількість 

досліджень та обмежений їх об’єм з питань, пов’язаних з особливостями росту і 

розвитку підпокривних посівів та конюшини лучної за різної густоти 

покривних і підсівної культури. На переконання Л. М. Єрмакової, практично не 
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вивчена продуктивність конюшини лучної у підпокривних та безпокривних 

посівах [100]. 

Отже, вирощування конюшини лучної під покривом дозволяє зберегти 

посіви від шкідливої дії бур’янів без застосування гербіцидів. Однак таке 

співіснування зменшує урожай зеленої маси конюшини лучної в перший рік 

використання. За даними наукових публікацій вітчизняної і зарубіжної 

літератури можна стверджувати, що на сьогодні залишається недостатньо 

вивченим питання стосовно управління продукційними процесами формування 

кормової продуктивності конюшини лучної нових сортів, адаптованих до умов 

Лісостепу Правобережного за різного удобрення і способів сівби. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

2.1 . Характеристика ґрунтово-кліматичних та географічних умов 

Лісостепу 

Зона Лісостепу України починається на заході від долин Верхнього 

Дністра та  Передгір’я Карпат. Вона тягнеться широкою смугою з заходу на 

схід, перетинаючи долину Дніпра на ділянці між Києвом і Кропивницьким, та 

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

Зона Лісостепу охоплює 20,9 млн га, або 34 % усієї площі України [183]. 

Серед найпоширеніших ґрунтів цієї зони чорноземи опідзолені та сірі 

опідзолені ґрунти, на які припадає 9,31 млн га. Дещо менші площі знаходяться 

під чорноземами глибокими мало- і середньогумусними – 7,02 млн га, 

трапляються лучні й болотні ґрунти – 1,15 млн га, такої ж кількості лучно-

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

У складі земельних угідь Лісостепу відзначається висока питома вага 

орних земель – 66,3 %, а токож сіножаті і пасовища – 8,7 %, сади і ягідники – 2, 

ліси і чагарники  – 12 % [209]. 

Зона поділяється на правобережну і лівобережну підзони, що 

відрізняються природними умовами. На Правобережжі порівняно з 

лівобережною частиною клімат менш континентальний та випадає більше 

опадів. 

Рельєф Лівобережного і значної частини Правобережного Лісостепу 

рівнинний або слабохвилястий. Значну територію становлять дніпровські 

тераси висотою 120-130 м над рівнем моря. У західній правобережній частині 

зони, яка займає передгірיя Карпат, Волинсько-Подільське, а далі на схід і 

Придніпровське плато – рельєф підвищений (150-473 м н.р.м.), із добре 

розвиненою річковою та яружно-балковою мережею [183].  
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До складу Лісостепової зони входять Тернопільська, Хмельницька, 

Вінницька, Черкаська, Полтавська області, південна частина Львівської, 

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

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

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

західної частини, яка входить до складу Гірсько-карпатської зони [6]. 

Рельєф Лісостепової зони досить розчленований, особливо в районах 

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

 За особливостями ґрунтового покриву та агровиробничими власти-

востивостями Лісостеп України поділено на 12 агрогрунтових районів. В 

агрокліматичну зону достатнього зволоження входять такі агрогрунтові райони: 

Львівсько-Рівненський, Чернівецький, Хмельницький та північна частина 

Вінницького;  нестійкого – Білоцерківський, Носівський, Прилуцько-

Білоцерківський, південна частина Вінницького та північна частина 

Уманського, Корсунь-Шевченківського, Драбівського, Миргородсько-

Сумського та Харківського. 

Характерною особливістю Лісостепу вирізняється чергування степових і 

лісових ділянок [52]. До розорювання тут на безлісих територіях були поширені 

лучні степи й остепнені луки. У складі травостою лучних степів переважали 

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

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

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

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

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

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

Gilib.) та ряд інших. 

На даний час територія лісостепової зони дуже обезліснена внаслідок 

господарської діяльності людини. Майже всю площу Лісостепу, за винятком 

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

сільськогосподарські культури. 
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Лісостепова частина України входить до складу Східноєвропейської 

провінції [154]. У центральній частині цієї провінції виділено 

середньодніпровську підпровінцію грабово-дубових і дубових лісів, остепнених 

лук та лучних степів. У межах цієї підпровінції практично не зустрічаються 

липово-дубові і гостролистокленово-дубові ліси, які значно поширені на 

Лівобережжі [20].    На заході від Середньодніпровської розміщена Подільсько-

Придніпровська під провінція, яка за основними  содомінуючими видами 

плакорних формацій характеризується іншим видовим різноманіттям [154].  

Територія, на якій проводили дослідження відноситься до 

Староконстянтинівсько-Білоцерківського (Правобережного західно-північ-

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

та лучних степів. Розташовується такий у північній частині Правобережного 

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

приблизно по лінії Хмельницький – Хмільник – Калинівка – Погребище – 

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

За характером грунтово-рослинного покриву у Староконстянтинівсько-

Білоцерківському окрузі виділяють Любарсько-Чуднівський, Старокон-

стантинівсько-Уланівський, Фастівський, Козятинсько-Сквирський та 

Білоцерківський геоботанічні райони. 

Фастівський геоботанічний район дубово-грабових, дубових лісів, лучних 

степів і остепнених лук охоплює північну частину згаданого геоботанічного 

округу й вузькою смугою на межі з Поліссям простягається від річки Гуйви, на 

заході, до Києва, на сході. До цього геоботанічного району й відноситься 

стаціонарна сівозміна виробничого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція» (с. 

Пшеничне Васильківського району Київської області) [52],  де виконано 

упродовж 2014-2016 рр.  науковою лабораторією кафедри кормовиробництва, 

меліорації та метеорології дослідження з вивчення продуктивності люцерно-

злакових травосумішок залежно від технології вирощування. Це північна 
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частина Правобережного Лісостепу України, яка входить до складу 

Білоцерківського агроґрунтового району. 

Ґрунтовий покрив згаданої території складається переважно, з 

чорноземних і сірих опідзолених ґрунтів, що утворилися на карбонатних 

лесовидних материнських породах [209]. За даними ННЦ  «Інститут 

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

глибокі чорноземи, які багаті на гумус (до 6 % і більше), загальний азот (0,2-

0,5 %) та досить оструктурені. Це високородючі ґрунти, які залягають 

переважно в умовах рівнинного рельєфу. Трапляються також високородючі 

карбонатні і вилужені чорноземи. Досить поширені сірі опідзолені грунти і 

меншою мірою опідзолені чорноземи [209]. 

Темно-сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти характеризуються неглибоким 

гумусовим горизонтом. Вони містять значно менше порівняно з глибокими 

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

гіршими структурою і водноповітряними властивостями, кислою реакцією. 

Залягають такі грунти переважно в умовах хвилястого рельєфу, на схилах 

крутістю 20 і більше, піддаються  змиванню та розмиванню. Опідзоленим 

чорноземам притаманні дещо кращі агровиробничі властивості, ніж сірим 

опідзоленим. В їхньому складі гумус становить близько 3,5-5%, вони мають 

задовільні фізико-хімічні властивості. Зустрічаються тут й солонцюваті ґрунти, 

що утворюються в умовах лужного середовища, а також лучні та болотні. 

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

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

біологічних властивостей. В багатьох районах спостерігається розвинута ерозія 

грунтів, тому виведення земель ґрунтозахисної зони із ріллі, освоєння 

правильних сівозмін із сівбою багаторічних трав та іншими елементами високої 

культури землеробства має важливе значення для підвищення родючості ґрунту 

й одержання високих і сталих урожаїв. 
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Агровиробничі властивості ґрунтів Лісостепу [6] залежать від їх генезису 

та умов залягання, властивостей материнської породи, механічного складу та 

стану їх окультуреності. 

Опідзолені ґрунти за своїми властивостями поділяються на дві відмінні 

агровиробничі групи: а) сірі та ясно-сірі опідзолені, б) ґрунти темно-сірі 

опідзолені та опідзолені чорноземи.  Сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти мають 

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

сприяє життєдіяльності грибів, у тому числі й токсичних для багатьох видів 

корисних бактерій та рослин. Для досягнення високої родючості таких ґрунтів 

необхідно їх збагачувати на органічні речовини, нейтралізувати кислу реакцію 

ґрунтового розчину внесенням вапна або дефекату, поступово збільшувати  

глибину орного шару та вносити органічні й мінеральні добрива. 

Опідзолені ґрунти, поширені в Лісостепу переважно на Правобережжі і в 

західних областях, значною мірою деградовані. 

Глибокі малогумусові і глибокі середньогумусові чорноземи в 

найбільших кількостях  зустрічаються в південній частині Лісостепу. 

Еродовані ґрунти, які утворилися внаслідок неврегульованого стоку води, 

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

Лісостепу України теж значно поширені. 

Солонцюваті ґрунти трапляються переважно на Лівобережжі в комплексі 

з корковими солонцями та осолоділими чорноземами. Ці ґрунти потребують 

специфічних прийомів поліпшення, характер яких залежить від   генезисних 

особливостей розвитку ґрунтів. 

Болотні ґрунти утворюються  в умовах надмірного зволоження і тому 

характеризуються нагромадженням грубих, слабо розкладених рослинних 

залишків із перевагою відновних процесів, що призводить до утворення 

шкідливих для рослин закисних сполук [196, 133]. 

Клімат зони помірно континентальний, із середньодобовою 

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

температур відповідно 2063,3 °С та 1167,6 °С. За  багаторічними   даними 
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середньомісячна температура  повітря в першій декаді квітня сприятлива для 

проведення сівби, успішного проростання насіння та появи дружних сходів 

у подальшому. 

Характеризуючи окремі періоди року зони Лісостепу варто зауважити, 

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

літнього періоду зменшується і є нестійкою. 

Сніговий покрив виступає одним із найважливіших факторів, що 

зумовлюють нормальну перезимівлю багаторічних трав та весняні запаси 

вологи в ґрунті. В зоні Лісостепу сніговий покрив утворюється нерівномірно 

[6]. 

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

зими відзначають навіть  50-60 см. Максимальної висоти сніговий покрив 

досягає в лютому. 

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

відноситься до району зі стійким промерзанням ґрунту. Найраніша дата 

стійкого промерзання ґрунту спостерігається в перших двох декадах листопада, 

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

південних районів Лісостепу. Середня тривалість мерзлого стану грунту 101-

125 днів. 

Глибокі відлиги, коли протягом трьох днів і більше триває 

середньодобова температура повітря вища 00С, в Лісостепу бувають надто 

часто. Імовірність періодів з відлигами тривалістю 3-4 дні збільшується із 

заходу на схід від 40 до 58%. Середня сума температур такого періоду - 60. 

Літній період в Лісостепу відносно тепла в основному досить 

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

супроводжуються високими температурами і нерідко сильними вітрами, які 

переходять у так звані пильні, або чорні бурі. 

За багаторічними даними метеопоста Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Агрономічна дослідна станція», в середньому за рік випадає 562 мм, а за 
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вегетаційний період − 354 мм опадів, що становить 63 % від їх річної 

кількості. Опади розподіляються протягом року нерівномірно. Навесні їх 

випадає  22,4 % від річної кількості  (126 мм), влітку – 36,3 % (204 мм), а восени 

– 18,9 % (106 мм). За період із середньодобовою температурою понад +10 °С 

випадає 310-330 мм опадів. 

Аналіз багаторічних даних свідчить, що з метеорологічних умов 

найбільшою мінливістю відзначається сума опадів і сума активних 

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

вказує на слабкий вплив цього показника на розвиток агрофітоценозу 

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

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

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

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

Мінімальні температури в січні можуть знижуватися до -24°С, тоді як 

максимальні в червні-липні підвищуватися до 33°С за відносної вологості 

повітря до 30 % і нижче. Середня температура найтеплішого  місяця  (липень)  

знаходиться на рівні плюс 19,6 °С,  найхолоднішого (січень) – мінус 6,9°С. 

Пануючими у весняний період є вітри східного напрямку, влітку − північно-

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

Безморозний період триває 162 дні. Перші осінні приморозки 

спостерігаються в третій декаді вересня, найпізніші − на початку листопада. 

Найраніше випадки закінчення весняних приморозків припадають на третю 

декаду квітня, найпізніші − на останню декаду травня. 

Стійкий сніговий покрив утворюється в другій половині – на початку 

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

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

багаторічних трав. Зимою середня добова температура повітря може мати 

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

температури,   від   мінусових  до  плюсових,  часто утворюється льодяна кірка. 
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Сніг починає випадати в листопаді: стійкий сніговий покрив 

утворюється в третій декаді грудня. Середня глибина промерзання ґрунту – в 

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

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

через 10 °С  – 26 квітня і 2 жовтня. 

Тривалість теплового періоду року з позитивною добовою 

температурою повітря понад  0 °С знаходиться на рівні 245 днів, періоду 

активної вегетації сільськогосподарських культур з температурою за  10 °С – 

150-189 і найбільш забезпеченого теплом періоду  з температурою понад   

15 °С – 109днів.Тривалість періоду з ефективною температурою вище +5 °С 

становить у середньому 210-215 днів. 

Таким чином, грунтово-кліматичні умови місця проведення дослідів 

типові для Лісостепу України. 

 

2.2 . Ґрунти дослідної  ділянки та  погодні умови в роки проведення 

досліджень 

 

Відомо, що врожай та його якість формуються під постійним впливом  

ґрунтових умов, метеорологічних факторів, насамперед світла, тепла, вологи. 

Всі ці фактори дуже мінливі та взаємопов’язані. Різні кормові культури 

реалізують свої потенційні можливості лише за певних оптимальних умов. Щоб 

правильно підібрати культури для вирощування в тій чи іншій ґрунтово-

кліматичній зоні, необхідно врахувати як агрокліматичні ресурси, так і 

особливості ґрунтового покриву, потреби рослин в основних факторах росту і 

розвитку. 

Одержувати високі врожаї можливо лише за умови вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням їх біологічних особливостей, 

ґрунтового покриву та погодних умов.  

Ріст та розвиток рослин здійснюється за постійної їх взаємодії з 

довкіллям. Найвища продуктивність посівів формується залежно від наявних 
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гідротермічних ресурсів регіону, біологічних властивостей рослин та 

агротехнічних прийомів. Тому комплексне вивчення закономірностей росту, 

розвитку і формування врожаю досліджуваних культур у системі ґрунт – 

рослина – атмосфера можливе лише на підставі кількісної та якісної оцінки 

впливу метеорологічних умов. 

Територія дослідного поля і прилеглих угідь характеризується слабо 

хвилястим рельєфом із незначними пониженнями (блюдцями), в яких часто 

накопичується надлишкова волога. 

Ґрунтова відміна на дослідній станції, де проведено   дослідження, 

представлена чорноземом типовим, малогумусним. Ґрунтоутворююча порода – 

карбонатний лес. Ґрунти середньо забезпечені калієм та фосфором. У 

ранньовесняний період можлива нестача азоту, особливо на понижених 

ділянках рельєфу. Процес нітрифікації на них пригнічується [95]. 

Рельєф місцевості – плоско-рівнинний (Київське плато). Ґрунтові води 

залягають на глибині 2-2,5 м. Мікрорельєф досить розвинений, що спричинило 

на полях господарства утворення численних так званих блюдець, внаслідок 

чого спостерігається  місцеве (локальне)  вимокання озимих зернових культур. 

Ґрунтові води на території залягають неглибоко і у вологі роки по 

капілярах досягають верхніх горизонтів ґрунту. В посушливі роки рівень 

ґрунтових вод знижується, внаслідок чого повітряно-водний режим 

погіршується. Ґрунтові води, що залягають на глибині     2-2,5 м., містять 

значну кількість гідрокарбонатів. Навесні, за високого стояння вод, капілярна 

кайма підіймається до поверхні ґрунту, тоді як влітку, через зниження рівня 

ґрунтових вод,  вологість водних горизонтів зменшується, що викликає перехід 

гідрокарбонатів у карбонати. Це явище призводить до ретроградації фосфатів і 

спричиняє необхідність обов’язкового  підживлення трав  фосфорними 

добривами. Зрошення на дослідній станції  економічно неефективне через 

можливе засолення ґрунтів гідрокарбонатно-хлоридного характеру. 

У структурі ґрунтів переважають чорноземи звичайні (до 70 %) і 

чорноземи лучні (20%), також трапляються лучно-чорноземні ґрунти та  
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чорноземи опідзолені. Чорноземи лучні характеризуються наявністю 

карбонатів, лінія яких змінюється від поверхні до 1,2-1,5 м залежно від умов 

зволоження, що значною мірою впливає на фосфатний режим ґрунту. 

Чорноземи звичайні та чорноземи лучні вирізняються високою забезпеченістю 

азотом та фосфором і середньою та низькою – по калію (за Мачигіним). Вміст 

гумусу в орному шарі становить 4,4-4,6 %.  Реакція водної витяжки близька до 

нейтральної, що забезпечує сприятливі умови для росту і розвитку більшості 

культур. 

Ґрунти, на яких проводили дослідження – чорноземи типові (глибокі) 

малогумусні, грубопилувато-легкосуглинкового механічного складу. Така 

ґрунтова відміна типова для зони Лісостепу, охоплюючи 54,6 % її території. 

Орний шар зернисто-пилуватої структури, підорний – горіхувато-

зернистої. Материнська порода знаходиться на глибині  210 см і містить 9-11 % 

карбонатів кальцію. 

За гранулометричним  складом у ґрунті дослідної ділянки знаходиться 

37 % фізичної глини та 63 %  піску. Вміст гумусу в орному шарі становить 4,2-  

4,6 %, ємність поглинання – 31-32 мг-екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення 

основами близько 90 %. 

У шарі 0-20 см міститься 0,2-0,31 % загального азоту, 0,15-0,25 % –

фосфору і 2,3-2,5 %  – калію. Вміст рухомого фосфору за Мачигіним – 4,0-

5,5 мг на 100 г ґрунту (низький), обмінного калію – 15,0-16,5 мг на 100 г 

ґрунту (вище середнього), легкогідролізованого азоту за Корнфілдом – 

майже14-16 мг/100 г (вище середнього). Реакція ґрунтового розчину близька 

до нейтральної з рН сольове 6,7-7,0. Агрохімічна характеристика ґрунту  на  

дослідній ділянці та водно-фізичні властивості чорнозему типового 

малогумусного наведено в таблицях 2.1 та 2.2. 

Лучно-чорноземні ґрунти середньо забезпечені фосфором і калієм. Однак, 

щоб отримати високий врожай, необхідно звернути увагу на внесення 

фосфорно-калійних добрив. У ранньовесняний період можливе азотне 
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голодування рослин, оскільки ґрунт тривалий період залишається надмірно 

зволоженим, внаслідок чого процеси амо- та нітрифікації пригнічуються.  

Іншим явищем, що погіршує фізичні властивості ґрунту, слід вказати 

утворення плужної підошви на глибині 22 см. Для запобігання  цьому проводять 

різноглибинну оранку під різні культури, а також раз у три роки – чизелювання 

на глибину 35  см чизельним плугом ПЧ-2,5. Так плужна підошва обмежує 

проникнення кореневої системи рослин у глибші шари ґрунту,  де наявні 

достатні запаси ґрунтової вологи  протягом більшої частини вегетаційного 

періоду, що сприяє підвищенню врожайності та якості сільськогосподарських 

культур. 

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту на дослідній ділянці (за даними  

ВП НУБіП України  «Агрономічна дослідна станція») 

 

Глибина 

відбору 

зразка 

Вміст 

гумусу, 

% 

рН сольової 

витяжки 

Вміст 

карбонатів, 

% 

Ємність 

поглинання, 

мг/100г ґрунту 

0-10 4,53 6,87 — 31,9 

35-45 4,38 7,30 1,66 32,0 

70-80 1,36 7,30 9,20 19,1 

130-140 0,86 7,30 10,50 15,0 

210-230 — 7,30 9,70 — 

 

Отже, ґрунт дослідної ділянки це чорнозем типовий малогумусний, за 

гранулометричним складом  велико пилуватий середньосуглинковий, який 

охоплює 54,6 % ґрунтового покриву зони Лісостепу України. Звідси можна 

вважати, що польові дослідження виконано в типових для зони умовах.  

Погодні умови в роки проведення досліджень аналізували за даними 

гідрометеопункту Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування  «Агрономічна дослідна станція». 

Агрометеоролігічні умови в роки проведення наших досліджень відрізнялися  

як між собою, так і від середніх багаторічних даних (додаток  А).  
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Так аналіз результатів погодних умов у роки досліджень засвідчив, що за 

окремими  місяцями вони відрізнялися від середніх багаторічних значень. 

Певним чином це вплинуло на формування продуктивності люцерно-злакових 

травостоїв. 

Таблиця 2.2 

Водно-фізичні властивості чорнозему типового малогумусного 

(за даними ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція») 
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5-25 1,25 52 13,6 10,8 28,2 41,6 

25-45 1,16 55 13,2 10,7 27,3 47,4 

80-100 1,27 52 12,3 9,8 25,6 41,0 

135-150 1,20 54 — — 21,5 45,0 

185-200 1,20 56 12,0 9,6 14,6 48,3 

230-250 1,55 42 — — 22,1 27,1 

 

Погодні умови в роки проведення  досліджень показано графічно на  

рисунках  2.1 і 2.2 та в додатку А. 

За аналізом  погодних умов у роки досліджень 2018-2020 рр. виявлено, 

що в середньому за вегетаційний період  температура повітря  перевищувала 

норму або середньобагаторічний показник, який становить 14,8 оС на 1,6-2,4 оС, 

а в  середньому  за рік, за норми 8,2 оС, на 0,5-1,9 оС. Це слугує підтвердженням  
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Рис. 2.1. Сума опадів періоду вегетації конюшини лучної  у роки 

проведення досліджень (за даними метеопосту  Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Агрономічна дослідна станція»), мм 

 

Рис. 2.2. Середньодобова температура повітря за період вегетації 

конюшини лучної у роки проведення досліджень (за даними метеопосту  

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Агрономічна дослідна станція»), оС 
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ситуації з температурою повітря, яка склалася останніми роками. Кількість  

опадів у сумі за вегетаційний період була  дещо меншою за  норму (385 мм) на 

12-112 мм, а в сумі  за рік, за норми 598 мм, на 54-68 мм. Однак перевищення 

температури за норму та зменшення суми опадів не стало критичним, що в 

цілому позитивно вплинуло на формування урожаю конюшини лучної  у роки 

користування травостоєм.   

Стосовно  середньомісячної температури, то остання протягом 

вегетаційного періоду, як і за середнім показником, перевищувала норму на 0,4-

3,9 оС, за виключенням  травня 2020 року, коли  середня температура була на 

2,3 оС  нижче норми із показником 14,7 оС.  

Температурний режим третьої декади березня 2018 року виявився 

сприятливим для проведення сівби конюшини лучної, коли й закладався  

дослід. Середньодобова річна  температура повітря становила 8,7 °С, що на 0,5  

оС, і за вегетаційний період 17,2 оС, що на 2,4 оС більше норми. 

За опадами в цей період спостерігалася нестача.  За вегетаційний період 

їхня кількість становила 273 мм, що на 112 мм  менше норми. Усього протягом 

2018 року випало 530 мм, що на 68 мм менше норми. 

У квітні випало лише 8 мм опадів, проте у березні показник (82 мм) на   

46 мм перевершив норму. Достатня кількість опадів (82 мм) у березні, 

незважаючи на підвищений температурний режим повітря, за температури на  

4,5 оС вище норми, сприяла отриманню дружних сходів, які зʼявилися через 8 

днів. У травні опадів випало також менше норми на 18 мм. Однак це не було 

критичним. Рослини конюшини лучної і покривної культури ячменю ярого 

розвивалися успішно, хоча відзначалося вʼянення рослин конюшини лучної за 

підпокривного способу сівби. Особливо вологими виявилися червень і липень, 

коли випало відповідно  на 43 і 13 мм опадів більше норми. Надто 

посушливими були серпень, вересень і жовтень 2018 року, із показниками 

відповідно  на 45, 40 і 30 мм менше норми, що безумовно негативно вплинуло 

на відростання трав в отавах, особливо за підпокривного способу сівби. 
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Зимовий період 2018-2019 рр. видався сприятливим для перезимівлі 

конюшини лучної, коли середньомісячна температура повітря коливалася в 

межах (-2,1 – - 5,4) оС, хоча мінімальна температура в окремі нетривалі  періоди 

опускалася нижче -15 оС. 

Як засвідчив аналіз, погодні умови 2019 року були  подібними до 2018 

року, що  сприяло нормальному росту і розвитку конюшини лучної на обох 

способах сівби. Разом із тим, візуально помітно краще розвивалася конюшина 

лучна за безпокривного, ніж за підпокривного способу сівби. 

Зимовий період 2019-2020 рр. також виявився надзвичайно теплим, що 

сприяло перезимівлі конюшини лучної. При цьому середньомісячна 

температура повітря коливалася у межах (2,2 – -2,0) оС. Мінімальна 

температура в окремі нетривалі  періоди була нижче  -5 оС. 

За аналізом погодних умов 2020 року можна стверджувати, що цей рік 

був найсприятливішим для росту і розвитку конюшини лучної. Як і в 2019 році, 

візуально помітно краще розвивалася конюшина лучна за безпокривного 

способу сівби, ніж за підпокривного. У цьому році в усі місяці  вегетаційного 

періоду критичних погодних умов не спостерігалося. Так, практично майже в 

усі місяці  температурний режим перевищував норму, тільки  у травні  він був 

нижчим за норму на 2,3 оС. У поєднанні з достатньою кількістю опадів, яких 

випало на 68 мм більше за норму 55 мм, це сприяло навіть у третій рік вегетації 

і користування  формуванню повноцінного урожаю кормової маси конюшини 

лучної. І лише в серпні і  вересні опадів випало 32 мм, що відповідно  на 25 і 14 

мм менше за норму. Безумовно, негативно вплинуло на ріст і розвиток 

конюшини лучної, особливо за підпокривного способу сівби. 

Отже, як засвідчив аналіз погодних умов періоду дослідження вони за 

роками різнилися між собою та по-різному впливали на ріст і розвиток 

конюшини лучної. Спостерігалося  значне варіювання коефіцієнта суттєвості 

відхилень температурного показника та суми опадів за роками від середніх 

багаторічних даних, що позитивно або  негативно впливало на конюшину 

лучну. 
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2.3 . Схема досліду та методика досліджень 

 

Програмою досліджень було передбачено проведення лабораторних, 

польових та виробничих дослідів, які виконувалися в наукових лабораторіях 

кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології у польовій сівозміні 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Агрономічна дослідна станція». 

Згідно із затвердженою методикою та програмою дисертаційної роботи 

весняним посівом у 2018 році було закладено трифакторний польовий дослід 

«Кормова продуктивність конюшини лучної залежно від технологій 

вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України». Схему досліду 

наведено в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Схема досліду  

Фактор А (удобрення) Фактор В (сорти) 
Фактор С              

(спосіб сівби) 

1. Без добрив (контроль) 1. Либідь 1. Безпокривний 

2. Інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями (фон) 
2. Тайфун 2. Підпокривний під 

ячмінь ярий 

3. Фон + P60K90 3. Тіна   

4. Фон + N60P60K90   

 

Площа посівної  ділянки – 30 м²,  облікової – 25 м². Кількість варіантів  

24, ділянок – 96. Повторність досліду чотириразова.    Технологія вирощування 

конюшини лучної, за виключенням досліджуваних факторів, була 

загальноприйнятою для правобережного Лісостепу України.  

Азотні добрива у вигляді аміачної селітри з вмістом діючої речовини  

34 %, фосфорні – як   простий  суперфосфат (18,7 %) і калійні  –   у вигляді 

калімагнезії (26 %), згідно зі схемою досліду вносили щорічно рано навесні 

поверхнево по мерзло-талому грунті.  
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       Інокуляцію насіння  конюшиновими штамами бульбочкових бактерій   

проводили ризоактивом відповідно до технологічної інструкції з розрахунку 1л 

препарату на 200 кг насіння, безпосередньо пред сівбою конюшини лучної. 

Норма висівання конюшини лучної становить 18 кг/га  насіння першого класу, 

ячменю ярого(сорту Октавіа)  160 кг/га, яка зменшена на 20% від загальноприй-

нятої. 

Згідно із затвердженою програмою дисертаційної роботи дослід закладено 

весною 2018 року, а саме16 квітня. Насіння конюшини лучної як безпокривно, 

так і під покрив   висівали  сівалкою КЛЕН-1,5. Попередником була гірчиця 

біла. Після збирання попередника здійснювали лущення стерні  у два сліди і 

оранку на глибину 20-22 см. Навесні  проводили закриття вологи 

шлефборонами та   передпосівну культивацію. Після завершення сівби 

виконали коткування. В роки користування травостоями скошування у 

першому укосі  проводили  на початку цвітіння конюшини лучної,  в отавах (у 

другому і третьому укосах) – через 40-45 днів (рис. 2.3.).  

 

 

  

Рис. 2.3. Фрагменти досліду  з розроблення технологій вирощування 

конюшини лучної 

 

Експериментальні дослідження, обліки та спостереження здійснено з 

дотриманням методичних вказівок НДІ кормів ім. В. Р. Вільямса [178], 
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Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН  [177]  та інші [99, 

111, 279]. 

У досліді виконано наступні обліки, спостереження та аналізи. 

1. Фенологічні спостереження за фазами росту й розвитку рослин 

конюшини лучної – за «Методикою державного сортовипробування 

сільськогоспо-дарських культур» [188, 189, 190] та згідно з ДСТУ 4674:2006 

[80]. 

2. Щільність травостою  –  на фіксованих площадках розміром (50х50 см) 

на  двох несуміжних повтореннях навесні у фазі кущіння трав [177, 188]. 

3. Висоту домінуючих компонентів травостоїв  – шляхом вимірювання 25 

рослин на двох несуміжних повтореннях. 

4. Частку листя   та ботанічний склад урожаю досліджуваних травостоїв – 

методом аналізу снопів масою 1 кг [190 ] та згідно з ДСТУ 4674:2006 [80]. 

5. Вміст абсолютно сухої речовини (сухої маси)  – термостатно-ваговим 

методом при температурі  105 оС [194] та згідно з ДСТУ 4674:2006 [80 ]. 

6. Площу листкової поверхні, коефіцієнт використання ФАР та чисту 

продуктивність фотосинтезу – за Ничипоровичем [201]. 

7.  Облік  урожаю  зеленої   маси –   ваговим методом, шляхом 

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

маси, кормових одиниць, сирого протеїну, обмінної і валової енергії  за Б. А. 

Доспеховим [73] згідно з ДСТУ 8044:2015 [91].  

8. Динаміку наростання урожаю та зміни хімічного складу за фазами 

вегетації у першому укосі –  на фіксованих площадках розміром 1 м2 у 

чотириразовій повторності згідно з ДСТУ 8044:2015 [91]; 

9. У сухій рослинній масі: вміст сирого протеїну,  сирого жиру, сирої 

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

корму in vitro –  методом інфрачервоної спектроскопії згідно з ДСТУ 4117:2007 

[78];  вміст безазотистих екстрактивних речовини (БЕР)  – розрахунковим  

шляхом згідно з ДСТУ 4674:2006 [80]; вміст кальцію, магнію, мікроелементів 

(міді, цинку, марганцю, заліза) та важких металів (свинцю, нікелю, кадмію) – 
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методом атомно-абсорбційної спектрометрії на приладі ААS-30. Вміст 

відповідних поживних речовин у сухій  масі корму  за фазами  вегетації 

визначали з використанням  ДСТУ ISO 5983–2003 [87],   ДСТУ ISO 5984:2004 

[85],  ДСТУ ISO 6496:2005 [86], ДСТУ ISO 6492–2003 [87], ГОСТ 13496.2-91 

[56]. 

10. Вміст кормових одиниць, валової та обмінної енергії в кормах – 

розрахунковим методом із використанням коефіцієнтів перетравності сухої 

маси корму та вмісту у ній сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, 

безазотистих екстрактивних речовин за  М. М. Карпусь, А. В Малієнко та ін., 

[114]  згідно з ДСТУ 8066:2015 [92]. 

11. Оцінку відповідності біомаси  Державним стандартам для  

виготовлення різних видів  травʼяних кормів – згідно з ДСТУ 4674:2006 [80 ], 

ДСТУ 4684:2006 [82 ],  ДСТУ 4685:2006 [83], ДСТУ 4782:2007 [84] ДСТУ 

8528:2015 [90], 

12. Агрохімічні показники ґрунту – на початку і в кінці проведення 

досліду у найбільш контрастних варіантах у 0-20-см шарі ґрунту за 

загальноприйнятими методиками, а саме: гумус – за Тюріним згідно з ДСТУ 

4289:2004 [79], азот, що легко гідролізується лугом – за  Корнфілдом згідно з  

ДСТУ 7863:2015 [89], рухомі фосфор і калій – за Чіріковим згідно з ДСТУ 

4115:2002 [77],, рН (сольове) – потенціометричним методом за  В. Ф. 

Мойсейченко, В. О.  Єщенко [182] згідно з ДСТУ ISO10390:2001 [93],, вміст 

кальцію та  магнію – за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. 

Соколовського згідно з  ДСТУ 7861:2015 [88],. 

13. Нагромадження кореневої маси – за  Н. З. Станковим, [241]. 

14. Винесення, баланс і коефіцієнти використання  азоту, фосфору та 

калію з ґрунту та азоту з добрив – за методикою ЦИНАУ; протиерозійну 

стійкість ґрунту  – шляхом розмивання струменем води моноліту ґрунту;  

целюлазну активність – шляхом розкладання лляної тканини  у 0-20 см шарі 

ґрунту за  Мішустіним. 
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15. Економічну оцінку досліджуваних елементів технології вирощу- 

вання багаторічних трав та їх сумішей – за методикою оцінки ефективності 

наукових досліджень із використанням технологічних карт за цінами, які 

склалися у 2017 році [186, 248]. 

16. Оцінку енергетичної ефективності досліджуваних елементів    

технології вирощування люцерни посівної, люцерно-злакових і злакової  

сумішей – за методиками О. К. Медведовського і П. І. Іваненко [185], Ю. К. 

Новосьолова та ін. [207]. 

17. Статистичний аналіз результатів досліджень – за допомогою 

дисперсійного і кореляційного методів та методу варіаційної статистики за 

Доспєховим на персональному комп’ютері з використанням програми Statistica 

6 [99]. 

У досліді використано районовані сорти конюшини лучної.  

Отже, ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень типові для 

Правобережного Лісостепу України. Схема досліду і методика досліджень 

відповідає робочій гіпотезі. Програмою досліджень передбачена достатня 

кількість обліків, спостережень і аналізів, що дозволяє  глибоко (комплексно) і 

всебічно розкрити суть дії досліджуваних  факторів. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  СОРТІВ  КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА  СПОСОБІВ СІВБИ  

 

3.1 Щільність  і  лінійний ріст сортів   конюшини лучної  залежно від  

елементів технології вирощування  

 

Одним із важливих чинників формування високої продуктивності  

багаторічних  травостоїв (трав) вирізняється оптимальна їх  щільність (густота), 

яка залежить від видового складу та віку агрофітоценозу, ґрунтово-кліматичних  

умов, удобрення, режиму використання тощо. Відомо, що  пагони утворюються 

із бруньок на надземних і підземних стеблах. Для того,щоб вони перейшли із 

вегетативного стану в генеративний, потрібні відповідні сприятливі умови, 

зокрема температура, світло, вологість, аерація ґрунту, елементи живлення.  

Багаторічні трави формують значну кількість пагонів, які знаходяться в тісній 

взаємодії. За нестачі елементів мінерального живлення для переходу в 

генеративний стан із частини пагонів, переважно вегетативних, синтезовані 

поживні речовини переходять до генеративних, які й проходять стадійні зміни 

або фази морфогенезу. Відмирання  генеративних пагонів спонукає підготовку і 

трансформацію інших, які їх заміняють. У злакових трав кожен пагін утворює 

власну кореневу систему і відбувається кущіння [31]. У багаторічних бобових 

трав на спільному корені відбувається пагоноутворення. Окремим видам 

пагонів притаманна різна кормова цінність. Так, видовжені вегетативні пагони 

містять більше протеїну, ніж генеративні. Таким чином, при використані 

травостоїв на зелений корм, сіно чи за іншими напрямками, крім насіннєвого, 

необхідно сприяти формуванню більшої кількості саме подовжених 

вегетативних пагонів, поживність,цінність яких вища.  

Щільність багаторічних травостоїв залежить від рівня удобрення [140, 

141, 251].  Чим повніше рослини забезпечені поживними речовинами, тим 

більше утворюється пагонів, тим густіший травостій. Разом із тим високі дози 
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азотних добрив можуть спричинити і негативні наслідки щодо пагоноутворення 

й зменшення щільності багаторічних та, особливо,  бобових трав.  

Крім цього, щільність травостоїв залежить також від пори року. Існує два 

періоди активного пагоноутворення [124, 182]. Це пов’язано як із біологічними 

особливостями рослин, так і з впливом погодних умов. Оптимальна щільність 

травостоїв конюшини лучної 600-700 рослин на 1 м2 [37]. За дослідженнями Г. 

С. Посипанова та А. В. Сидоренка [218], кореневищні види  багаторічних трав 

здатні безперервно протягом вегетації утворювати нові пагони та збільшувати 

щільність у травостої. 

Відомо, що щільність будь-яких травостоїв, у тому числі й агроценозів 

конюшини лучної, це вагомий показник, адже пагони являють собою важливий 

орган, де формується листкова поверхня, яка має визначальне значення у 

формуванні кількості та  якості  врожаю [124]. 

За одержаними даними з вивчення густоти сортів конюшини лучної за 

різного удобрення і способів сівби  в середньому за 2018-2020 рр. сумарна 

кількість пагонів (пагони висіяної культури + пагони несіяних злаків і 

різнотравʼя) на 1 м2 знаходилася в межах від 888 до 1080 шт. (табл. 3.1)   Дещо  

більшою щільністю травостою за кількістю пагонів  на 1 м2  на 9-41 штук  

виділялися агроценози сорту Тайфун порівняно з сортами Либідь і Тіна.  

Загалом  помітно  більше сумарної кількості  пагонів на 1 м2 у посівах 

конюшини лучної (до  32 шт./м2)   виявляли  за   безпокривноі сівби, ніж  за 

сівби під покрив ячменю ярого. 

За сумарною кількістю пагонів на 1 м2  поміж варіантів удобрення більше 

пагонів відзначено у варіантах без внесення азоту (варіанти  без добрив, 

інокуляція насіння бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та внесення 

Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями). На цих варіатах 

їх середня  кількість коливалася в межах 1024-1080 шт./м2, що на 124-163 

пагонів менше  порівняно з варіантом з додатковим  внесенням N60 на фоні 

внесення  P60K90. 
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Таблиця 3.1 

Щільність пагонів сортів  конюшини лучної  за різних технологій 

вирощування, шт./м2 (середнє за 2018-2020 рр.) 

  

       Поміж варіантів без внесенням азоту за  інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями на фоні без добрив та за  внесення Р60K90  на фоні інокуляція насіння  

порівняно з варіантом без добрив  спостерігалася тенденція до збільшення  

сумарної кількості пагонів до  26  шт./м2. 

Удобрення Сорт 
Пагонів 

усього 

У тому числі 

конюшина 

лучна 

ячмінь 

ярий 

несіяні  

злаки 
різнотрав’я 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль)  

Либідь  1047 770 – 105 172 

Тайфун 1059 779 – 106 174 

Тіна 1051 767 – 107 177 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  1060 797 – 102 161 

Тайфун 1069 809 – 98 162 

Тіна 1051 787 – 99 165 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  1071 808 – 92 171 

Тайфун 1080 817 – 89 174 

Тіна 1063 796 – 90 177 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  923 658 – 111 154 

Тайфун 934 667 – 114 153 

Тіна 920 655 – 114 151 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  1015 750 107 70 88 

Тайфун 1040 763 108 73 96 

Тіна 1016 751 110 68 87 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  1050 786 107 69 88 

Тайфун 1070 797 109 70 94 

Тіна 1029 771 111 65 82 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  1041 790 107 62 82 

Тайфун 1052 794 109 63 86 

Тіна 1024 779 111 58 76 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  892 625 109 78 80 

Тайфун 907 635 110 81 81 

Тіна 888 621 112 76 79 
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У сумарній кількості пагонів в посівах сортів  конюшини лучної, 

незалежно від досліджуваних агротехнічних заходів,  найбільше було пагонів 

висіяної культури, а саме 621-808 шт./м2, тоді як за безпокривної сівби несіяних 

трав (злаків і різнотравʼя) по  89-177 шт./м2,  за сівби під покрив ячменю ярого – 

несіяних трав і ячменю ярого (по 58-112 шт./м2). 

Варто зауважити, що як і за сумарною щільністю   дещо  більшою 

кількістю пагонів висіяної культури   на 1 м2  (до 26 штук)  характеризувалися 

агроценози сорту Тайфун порівняно з сортами Либідь і Тіна.  У більшості 

випадків  помітно  більше пагонів конюшини лучної на 1 м2 (до  34 шт./м2)   

виявилося  за   безпокривної сівби, ніж  за сівби під покрив ячменю ярого. 

Поміж варіантів удобрення на 1 м2  більше відзначено пагонів висіяної 

культури  у варіантах без внесення азоту (варіанти  без добрив, інокуляція 

насіння бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та внесення Р60K90 на 

фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями). На цих варіатах їх 

кількість коливалася у межах 750-817 шт./м2, що на 112-150 пагонів менше  

порівняно з варіантом з додатковим  внесенням N60 на фоні внесення  P60K90. Це 

пояснюється, як свідчать дослідники [140], пригніченням азотом мінеральних 

добрив  багаторічних бобових трав, у тому числі й конюшини лучної.  Поміж 

варіантів без внесення азоту, незалежно від способу сівби,  за  інокуляції 

насіння бульбочковими бактеріями на фоні без добрив та за  внесення Р60K90  на 

фоні інокуляція насіння  порівняно з варіантом без добрив також 

простежувалася тенденція до збільшення  й кількості пагонів конюшини лучної  

(до  29  шт./м2). 

Аналіз результатів досліджень показав, що за сівби під покрив ячменю 

ярого  поміж пагонів знаходилися і пагони покривної культури, кількість яких у 

середньому за три роки коливалася в межах 107-112  шт./м2. Порівнянно з 

варіантом без добрив встановлено тенденцію до збільшеня їх кількості у 

варіанті із використанням N60 на фоні внесення  P60K90. Завдяки наявності 

пагонів ячменю ярого за  сівби під покрив  у сумарній кількості пагонів  у 

середньому за три роки менше було несіяних злаків та різнотравʼя, кількість 
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яких коливалася в межах відповідно 62-81 шт./м2 і 76-96 шт./м2. Це на 27- 38 

шт./м2  менше, ніж їх спостерігалося за безпокривного способу сівби. За 

застосування  N60 на фоні внесення  P60K90 порівнянно з безазотними  

варіантами (варіанти  без добрив, інокуляція насіння бульбочковими 

бактеріями  на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями) виявлена тенденція до збільшення кількості пагонів 

несіяних злаків і зменшення пагонів різнотравʼя. 

Суттєво змінювалася сумарна та за компонентами  кількість  пагонів 

різних сортів конюшини лучної за фону добрив та способу сівби  й за роками 

користування (рис.3.1; рис.3.2 та  додаток  Б).  Сумарна їхня кількість за роками  

коливалася в межах 602-1572 шт./м2.  І закономірності, які отримані в 

середньому за три роки, в основному зберігалися й за роками.  

В усі роки дещо  більшою щільністю травостою за кількістю пагонів  на  

1 м2  характеризувалися агроценози сорту Тайфун порівняно з сортами Либідь і 

Тіна.  У більшості випадків в усі роки  помітно  більше сумарної кількості  

пагонів на 1 м2 у посівах конюшини лучної визначено  за   безпокривноі сівби, 

ніж  за сівби під покрив ячменю ярого. В усі роки більше було пагонів у 

варіантах без внесення азоту (варіанти  без добрив, інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями). За  інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями на фоні без добрив та за  внесення Р60K90  на фоні 

інокуляція насіння  порівняно з варіантом без добрив також спостерігалася 

тенденція до збільшення  сумарної кількості пагонів. 

В усі роки у сумарній кількості пагонів в посівах сортів  конюшини лучної, 

незалежно від досліджуваних агротехнічних заходів,  найбільше виявлено 

пагонів висіяної культури (498-941 шт./м2), що в 3-19 разів більше порівняно з  

кожним таким компонентом, як несіяні злаки, різнотравʼя та ячмінь  ярий  як 

покривна культура. 
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 Рис.3.1. Щільність пагонів сортів  конюшини лучної  за різних 

технологій вирощування при безпокривній сівбі, шт./м2 (2018-2020 рр.) 
Примітка.  1, 2, 3 –  роки користування травостоями ,  відповідно: 1-й  (2018 р.), 2-й (2019 р.),   

3-й  (2020 р.)  
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Рис. 3.2.  Щільність пагонів сортів  конюшини лучної    за різних 
технологій вирощування при сівбі під покрив ячменю ярого, шт./м2  
(2018-2020 рр.) 

Примітка.  1, 2, 3 –  роки користування травостоями ,  відповідно: 1-й  (2018 р.), 2-й (2019 р.),   
3-й (2020 р.)  
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Варто зауважити, що як і за сумарною щільністю   дещо  більшою 

кількістю пагонів висіяної культури   на 1 м2  характеризувалися посіви сорту 

Тайфун порівняно з сортами Либідь і Тіна.  У більшості випадків  помітно  

більше пагонів конюшини лучної виявилося  за   безпокривної сівби, ніж  за 

сівби під покрив ячменю ярого. 

Поміж варіантів удобрення на 1 м2  більше було пагонів висіяної культури  

у варіантах без внесення азоту (варіанти  без добрив, інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями). Поміж варіантів без внесення 

азоту, незалежно від способу сівби,  за  інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями на фоні без добрив та за  внесення Р60K90  на фоні інокуляція насіння  

порівняно з варіантом без добрив також встановлено тенденцію до збільшення  

й кількості пагонів конюшини лучної. 

За сівби під покрив ячменю ярого у перший рік   меншу кількість 

становили пагони покривної культури, показник  яких коливався в межах  

320-336 шт./м2. В усі роки порівняно з варіантом без добрив виявлено 

тенденцію до збільшеня кількості таких у варіанті із застосуванням N60 на фоні 

внесення  P60K90.      

Найбільшою сумарна  кількість пагонів була у перший рік вегетації і 

користування з параметрами 1374-1572 шт./м2, що   в 1,9-2,0 раза більше 

порівняно з другим роком і в 2,2-2,4 раза – порівняно з третім роком.  

Кількість пагонів висіяної культури (сорти конюшини лучної) за різних 

технологій вирощування  також  найбільшою відзначена у першоий рік 

вегетації і користування  з показниками 767-941 шт/м2, що   в 1,3-2,0 раза 

більше порівняно з другим роком і в 2,2-2,4 раза – порівняно з третім роком. 

Незалежно від добрив і способу сівби  найбільшою у перший рік вегетації і 

користування  виявилася й кількість несіяних злаків та різнотравʼя  – відповідно 

116-227  і 141-360  шт./м2. Завдяки наявності покривної культури за 

підпокривної сівби у перший рік їх було відповідно в 1,5-1,7 і в 2,1-2,3 раза 

менше, ніж за безпокривної сівби. 
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Важливим показником, який свідчить про готовність чи оптимальний 

агротехнічний термін пасовищного або сінокісного використання багаторічного 

травостою слугує лінійний  ріст рослин, зокрема їх висота. Від висоти, як і від 

щільності залежить якість спасування травостою худобою. За високих 

травостоїв  трава на пасовищі погано поїдається худобою. Важливе значення 

висота має і при виборі засобів механізованого її скошування й підбирання та 

технології заготівлі кормів у цілому. Вона стає визначальним критерієм для  

встановлення строку скошування чи спасування у певному циклі використання. 

Висота  травостоїв залежить насамперед від режиму використання, типу 

травостою та агроекологічних умов вирощування, а саме від удобрення та рівня 

зволоження. В умовах високого агрофону рослини відповідно вищі. Включення 

багаторічних бобових трав, як джерела симбіотичного азоту, до травосумішок  

підвищує лінійний ріст злакових компонентів. Поряд із цим внесення азотних 

добрив суттєво підвищує лінійний ріст злаків і мало впливає на цей показник у 

багаторічних бобових трав, у тому числі й конюшини лучної [43,44, 223, 245].  

За одержаними даними за сінокісного використання, залежно від варіантів 

удобрення, висота  сортів конюшини лучної  за різних технологій вирощування 

в середньому за  2018-2020 рр. знаходилася в межах  56-86 см. (табл. 3.2). 

Незалежно від елементів технології вирощування  поміж досліджуваних сортів 

найвищим виявився сорт  Тайфун із середньою висотою за безпокривної сівби 

76-86 см, а за сівби під покрив ячменю ярого – 62-67 см, що на 3-8 см більше 

порівняно з сортами  Либідь і Тіна.   

Через те, що рослини конюшини лучної у перший рік вегетації і 

користування  пригнічувалися  покривною культурою за сівби під покрив 

ячменю ярого і тому мали невелику висоту,  середній за три роки  лінійний ріст 

конюшини лучної  був на 15-18 см більшим за  безпокривної сівби, ніж  за сівби 

під покрив ячменю ярого.  

Поміж варіантів удобрення  лінійний ріст конюшини лучної найбільшим 

відзначено за внесення N60P60K90  у поєднанні з  інокуляцією  насіння 

бульбочковими бактеріями  з      середньою   висотою  рослин  за безпокривної  
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Таблиця 3.2 

Висота рослин конюшини лучної    за різних технологій вирощування, 

1-го укосу, см (2018-2020 рр.) 

 

сівби 80-86 см, а за сівби під покрив ячменю ярого – 62-67 см, що на 4-9 см 

більше порівняно з варіантом без внесення добрив. Варіанти, які включали 

інокуляцію насіння на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні інокуляції 

Удобрення Сорт 
Рік користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  62±3 79±4 71±3 71 

Тайфун 65±3 85±4 77±4 76 

Тіна 63±3 82±4 74±4 73 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  62±3 82±4 74±4 73 

Тайфун 70±4 88±5 80±4 79 

Тіна 67±3 85± 4 78±4 77 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  65±3 84±4 76±4 75 

Тайфун 74±5 92±5 84±4 83 

Тіна 73±5 85±4 77±4 78 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  74±5 87±4 79±4 80 

Тайфун 79±5 94±5 86±5 86 

Тіна 75±5 88±4 80±4 81 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  24±2 (51± 3) 73±3 70±3 56 

Тайфун 27±3 (52± 3) 82±4 76±4 62 

Тіна 26±2( 51± 3) 79±3 73±3 59 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  25±2 (54± 3) 78±3 74±3 59 

Тайфун 28±3 (55± 3) 84±4 78±4 63 

Тіна 28±2 (54± 3)  82±4 76±3 62 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  27±2 (56± 3) 81±4 75±3 61 

Тайфун 29±3(57± 4)  88±4 82±4 66 

Тіна 29±3 (56± 3) 81±4 76±3 62 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  24±2 (63± 4) 84±4 77±3 62 

Тайфун 27±3 (64± 4) 91±4 84±4 67 

Тіна 26±2 (64± 4) 85±4 78±4 63 

Примітка. У дужках наведено показники лінійного росту ячменю ярого як 

покривної культури перед збиранням урожаю на зерно. 
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насіння бульбочковими бактеріями за лінійним ростом посіли проміжне 

положення. За  інокуляції насіння   на фоні без добрив висота рослин 

конюшини лучної коливалася в межах:      за безпокривної сівби 73-79 см, за 

сівби під покрив ячменю ярого – 59-63 см, що на 2-4 см більше, ніж у варіанті 

без добрив.  За   внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями   висота рослин конюшини лучної коливалася в межах:      за 

безпокривної сівби 75-83 см, за сівби під покрив ячменю ярого – 61-66 см, що 

на 4-7 см більше, ніж у варіанті без добрив. 

Аналіз показників лінійного росту за роками вегетації і користування 

агроценозами з різних сортів конюшини лучної показав, що закономірності, 

отримані в середньому за три роки досліджень зберігалися й за роками 

досліджень. Найбільшою висота  різних сортів конюшини лучної  за різних 

технологій вирощування  виявилася у другий рік вегетації і користування та 

коливалася в межах  79-94 см, за  безпокривноі сівби і 73-91 см – за сівби під 

покрив ячменю ярого, що відповідно  на 13-20 і 49-64 см або в 1,2-1,3  і в 3,0-

3,4 раза більше порівняно з  першим роком і на 6-8 см порівняно з третім.  

В усі роки, незалежно від елементів технології вирощування,  поміж 

досліджуваних сортів найвищим був сорт  Тайфун, який за висотою  на 2-9 см 

перевершував сорти  Либідь і Тіна.   

Як уже зазначалося, рослини конюшини лучної у перший рік вегетації і 

користування  пригнічувалися покривною культурою за сівби під покрив 

ячменю ярого і тому мали найменшу  висоту. У цьому році  лінійний ріст 

конюшини лучної  за сівби під покрив ячменю ярого знаходився на рівні 24-27 

см, що в 2,6-2,9 раза  менше порівняно з лінійним ростом конюшини лучної за   

безпокривної сівби.  

Лінійний ріст ячменю ярого як покривної культури  перед обмолочуванням 

зерна коливався в межах 51-64 см.  Сорт підпокривної конюшини лучної на 

лінійний ріст ячменю суттєво не впливав. Поміж варіантів удобрення 

найбільший  лінійний ріст ячменю ярого  спостерігався за  внесення N60P60K90  у 

поєднанні з  інокуляцією  насіння бульбочковими бактеріями. При цьому його 



 82 

висота   коливалася в межах 63-64 см, що на 12-13 см більше порівняно з 

варіантом без внесення добрив. Варіанти, які включали інокуляцію насіння на 

фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями за лінійним ростом посідали проміжне положення.  

В усі роки, окрім першого року за сівби під покрив ячменю,  поміж 

варіантів удобрення  лінійний ріст конюшини лучної найбільшим відзначено за  

внесення N60P60K90  у поєднанні з  інокуляцією  насіння бульбочковими 

бактеріями. У такому разі  у перший рік  вегетації і користування  за 

безпокривної сівби висота рослин конюшини лучної становила  62-79 см, що на 

11-14 см  більше  порівняно з варіантом  без внесення добрив. Варіанти, які 

включали інокуляцію насіння на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями за лінійним ростом посідали 

проміжне положення. При цьому збільшення висоти конюшини лучної 

порівняно з   варіантом без внесення добрив відбулося лише на 0-9 см.  У рік  

сівби під покрив ячменю ярого  лінійний ріст конюшини лучної закономірно не 

змінювався.  

У другий і третій роки користування,  за обох способів сівби  на всіх 

сортах внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  

незалежно від технологічних факторів  збільшувало лінійний ріст конюшини 

лучної на 6-12 см. Варіанти, які включали інокуляцію насіння на фоні без 

добрив та внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями 

на другий і третій роки за лінійним ростом посідали проміжне положення. У 

цьому разі висота рослин конюшини лучної порівняно з варіантом без добрив 

збільшувалася на 2-7 см. 

   

3.2. Динаміка ботанічного складу посівів конюшини лучної залежно 

від елементів технології вирощування 

 

У формуванні продуктивності та кормової цінності будь-якого кормового 

агрофітоценозу важливе значення  має його ботанічний склад, який у свою 
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чергу зумовлюється метеорологічними і ґрунтовими умовами, віком травостою, 

режимами використання та удобренням тощо. 

У змішаних агрофітоценозах за збільшення частки бобового компонента в 

травостоях зростає їхня продуктивність за рахунок біологічної фіксації азоту 

[151]. Злакові компоненти за умов сумісного вирощування з бобовими містять 

більше протеїну, ніж у одновидових посівах [4, 5]. 

Основою створення високопродуктивних багаторічних  сіяних травостоїв 

виступає добір компонентів до травосумішок відповідно до біологічних 

особливостей видів, екологічних умов і технологій вирощування     [191, 192]. 

Важлива роль при формуванні ботанічного складу травостоїв належить 

добривам. Разом із тим, їх внесення, поряд з підвищенням продуктивності 

спостерігається конкуренція між окремими видами рослин за елементи 

мінерального живлення, що призводить до збіднення видового складу 

рослинних угруповань. Азотні добрива, збільшуючи частку злакових у ценозі, 

знижують вміст у ньому бобового компонента [280, 281].  В одновидових 

посівах  багаторічних бобових зменшується їх стійкість та продуктивне 

довголіття, а їхнє  місце охоплють дикорослі злаки та різнотравʼя [245].  

Бобові трави, завдяки біологічній фіксації азоту бульбочковими 

бактеріями, які знаходяться на кореневій системі, потребують внесення лише 

фосфорно-калійних добрив, що позитивно впливає на  їхній ріст і розвиток та 

збереження у травостоях [24, 26, 140]. 

Режим використання травостоїв також впливає на  ботанічний склад 

останніх. Скошування надземної маси з одного боку порушує нормальний ритм 

сезонної вегетації, що завершується утворенням насіння, тоді як з іншого – дає 

можливість повніше використати сонячну енергію та поживні речовини, що 

слугує важливим фактором формування ценозу та його продуктивності. 

Важливе у формуванні травостоїв знання динаміки ботанічного складу як за 

укосами, так і за роками користування залежно від основних технологічних 

факторів, а саме типу вихідного травостою, системи удобрення та 

використання. Знання особливостей трансформаційних процесів у агроценозах 
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залежно від елементів технологій вирощування та використання дає можливість 

прогнозувати зміни й управляти формуванням продуктивності та якості корму 

[125, 140]. 

Варто зауважити, що  закономірності змін видового складу, які 

притаманні природним травостоям характерні й для сіяних лучних травостоїв. 

Вони зводяться до наступного. В кінцевому результаті, в одних і тих же 

екологічних умовах  через певний проміжок часу за роками користування 

незалежно від вихідного складу   сіяного багатокомпонентного або 

одновидового травостою відбувається процес стабілізації лучних ценозів із 

домінуванням найпристосованіших  видів до навколишніх умов 

місцезростання.  Проте цей процес стабілізації  за тривалістю  перебігає 

порізному, залежно від пристосованості до екологічних умов та  тривалості  

життя  вихідних компонентів  травостоїв, а  також наявності насіння певних 

видів  у ґрунті  [140]. 

Порізному вчені пояснюють зміни, які відбуваються в багаторічних 

кормових  посівах. Ценотична активність видів залежить від вмісту в них 

хлорофілу.  Існують відомості, що збільшення накопичення  у певних видів 

рослин хлорофілу позитивно впливає на ценотичні параметри компонентів 

рослинного угрупування. Зростання накопичення хлорофілу під впливом 

азотних добрив у різних видів  неоднакова.  Відмінності у кількості хлорофілу 

під впливом NPK можуть бути однією з причин погіршення або поліпшення 

конкурентних властивостей  окремих видів трав під впливом добрив  [158]. За 

довготривалого використання травостоїв навіть невисокі (N60) і середні (N110-153) 

дози азотних добрив витісняють бобові та змінюють співвідношення між 

злаковими видами трав. На таких травостоях з уведенням грястиці збірної 

частка останьої з року в рік збільшується. Швидшими темпами це відбувається 

за удобрення підвищеними дозами азоту  [13]. 

За одержаними даними  з вивчення  ботанічного складу  досліджуваних 

травостоїв,  у  середньому за 2018-2020 рр. в одновидових  посівах за участі 

сортів  конюшини лучної і різних технологій вирощування в урожаї домінувала 



 85 

висіяна культура  з часткою 76-86 % (табл. 3.3). За усередненими даними частка 

несіяних злаків  коливалася в межах 3-8 %, різнотравʼя – 5-16, а за сівби 

конюшини лучної під покрив ячменю ярого ще й частка покривної культури, 

яка знаходилася на рівні 6-8 %.  

Варто зазначити, що в середньому за три роки досліджень  дещо  більшою 

часткою висіяної культури  (на 1-4 %)  характеризувалися посіви сорту  

конюшини  лучної  Тайфун порівняно з сортами Либідь і Тіна. Також 

тенденційно (на 1-3 %)  більшою була частка висіяної культури  за сівби під 

покрив ячменю ярого,   ніж за  безпокривної сівби.  

Поміж варіантів удобрення в середньому за три роки дещо  більшою 

виявилася частка висіяної культури  у варіантах без внесення азоту (варіанти  

без добрив, інокуляція насіння бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив 

та внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями). На 

цих варіатах кількість висіяної культури  коливалася в межах 78-86 %, що на  2-

7 % більше порівняно з варіантом з додатковим  внесенням N60 на фоні 

внесення  P60K90. Це пояснюється, як свідчать дослідники [140] пригніченням 

азотом мінеральних добрив  багаторічних бобових трав, у досліджуваному 

випадку  конюшини лучної.  Поміж варіантів без внесенням азоту, незалежно 

від способу сівби,  за  інокуляції насіння бульбочковими бактеріями на фоні без 

добрив та за  внесення Р60K90  на фоні інокуляція насіння  порівняно з варіантом 

без добрив також спостерігалася тенденція до збільшення на 1-5 %  частки 

висіяної культури, якою є конюшина лучна. 

Як показав аналіз результатів досліджень, за сівби під покрив ячменю 

ярого  відзначена й частка в  урожаї покривної культури, кількість якої  в 

середньому за три роки коливалася в межах 6-8 %.  Порівнянно з варіантом без 

добрив простежувалась тенденція до збільшеня кількості покривної культури у 

варіанті використання N60 на фоні внесення  P60K90.     Завдяки наявності 

ячменю ярого за  сівби конюшини під покрив  в урожаї  в середньому за три 

роки меншою  була частка   несіяних злаків та різнотравʼя, кількість яких 

коливалася в межах відповідно 3-6 % і 5-10 %. Це відповідно на 1-3  і  6-8 % 
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менше порівняно з  їх кількістю за безпокривного способу сівби.  

Таблиця 3.3 

Ботанічний склад  сортів  конюшини лучної  за різних технологій 

вирощуванн, %  (середнє за 2018-2020 рр.) 

Результати досліджень ботанічного складу  засвідчили зміни частки 

висяної культури та несіяних компонентів різносортових агроценозів 

конюшини лучної  за різних технологій вирощування і роками користування за 

період від 1-го (2018 р.) до 3-го (2020 р.) років (рис. 3.3, 3.4; додаток  В).  За цей 

період в усі  роки вегетації і користування частка конюшини лучної в  

Удобрення Сорт 
Конюшина 

лучна 

Злаки 
Різнотрав’я 

усього 
ячмінь 

ярий 

несіяні  

злаки 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

 (контроль) 

Либідь  78 7 – 7 15 

Тайфун 80 7 – 7 13 

Тіна 79 7 – 7 14 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  83 6 – 6 11 

Тайфун 84 5 – 5 11 

Тіна 82 6 – 6 12 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  83 5 – 5 12 

Тайфун 85 4 – 4 11 

Тіна 82 6 – 6 12 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  76 8 – 8 16 

Тайфун 78 7 – 7 15 

Тіна 77 8 – 8 15 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

 (контроль) 

Либідь  81 12 7 5 7 

Тайфун 84 10 7 3 6 

Тіна 83 10 6 4 7 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  82 12 7 5 6 

Тайфун 86 9 6 3 5 

Тіна 86 9 6 3 5 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  83 11 7 4 6 

Тайфун 86 9 6 3 5 

Тіна 86 9 6 3 5 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  76 14 8 6 10 

Тайфун 80 11 7 4 9 

Тіна 79 12 7 5 9 
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Рис. 3.3 Ботанічний склад  сортів  конюшини лучної  за різних 

технологій вирощування при безпокривній сівбі, % (2018-2020 рр.)                                                                                                                                  

Примітка.   1, 2, 3 –  роки  користування травостоями;  відповідно: 1-й  

(2018 р.), 2 -й (2019 р.),   3-й  (2020 р) 
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Рис. 3.4. Ботанічний склад  сортів  конюшини лучної за різних 

технологій вирощування при сівбі під покрив ячменю ярого за роками, %  

(2018-2020 рр.) 

          Примітка. 1, 2, 3 –  роки користування травостоями,  відповідно: 1-й 

(2018р.), 2-й (2019 р.), 3-й  (2020 р.) 
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одновидовому її агрофітоценозі порівнянно з іншими складовими була 

найбільшою і коливалася в межах 50-97 %.  

         У перший рік  вегетації і користування частка висіяної культури  за 

безпокривного способу сівби  становила 50-63 %,  на другому місці за кількістю 

пагонів  знаходилися представники групи різнотравʼя, на які припадало 25-34%. 

Найменше було несіяних злаків, кількість яких коливалася в  межах 10-16 %.   

У перший рік  вегетації і користування частка висіяної культури  за сівби під 

покрив ячменю ярого  досягала 58-70 %,  друге місце за кількістю пагонів  посів 

покривний ячмінь із часткою 17-22 % і третє – різнотравʼя з часткою 8-13 %. 

Найменше було несіяних злаків, кількість яких коливалася в межах 5-10 %.  

Отже, незалежно від добрив та способу сівби  найбільшою у перший рік 

вегетації і користування  відзначена  кількість несіяних злаків та різнотравʼя. 

Проте завдяки наявності покривної культури за сівби під покрив ячменю ярого 

у перший рік таких було в кілька разів   менше, ніж за безпокривної сівби. 

У другий і третій роки висіяна культура одержала абсолютне домінування 

з часткою 87-97 %.  Найбільшою частка висіяної культури  виявилася у другий 

рік вегетації і користування з параметрами 93-97 %, що  на 40-45 %, або  в 1,6-

1,9 раза більше порівняно з другим і  на 3-5 % більше  порівняно з третім 

роком.  

Незалежно від добрив та способу сівби  найбільшою у перший рік 

вегетації і користування  була й кількість несіяних злаків та різнотравʼя  – 

відповідно 116-227  і 141-360  шт./м2. Завдяки наявності покривної культури за 

підпокривної сівби у перший рік їх спостерігалося відповідно в 1,5-1,7 і в 2,1-

2,3 раза  менше, ніж за безпокривної сівби. 

В усі роки досліджень дещо  більшою часткою  (на 1-5 %)   висіяної 

культури    характеризувалися посіви сорту Тайфун порівняно з сортами Либідь 

і Тіна.  Варто зауважити, що частка висіяної культури, якою є  конюшина лучна 

залежно від способів сівби змінювалася порізному. Якщо у перший рік вегетації 

і користування за сівби під покрив ячменю ярого частка висіяної культури  

коливалася  в межах 58-69 % і переважно була на 3-8 %  більшою за сівби під 
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покрив ячменю ярого,  ніж за   безпокривної сівби, то вже на другий і третій 

роки вегетації і користування лучноконюшиновими агроценозами суттєвої 

різниці щодо частки висіяної культури між  способами сівби не спостерігалося. 

Переважно в усі роки поміж варіантів удобрення частка висіяної культури  

у варіантах без внесення азоту (варіанти  без добрив, інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та внесення Р60K90 на фоні 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями) частка висіяної культури була 

більшою на 3-9 %  порівняно з використанням N60, а точніше із внесенням  

N60P60K90 на фоні інокуляції. Поміж варіантів без внесення азоту, незалежно від 

способу сівби,  за  інокуляції насіння бульбочковими бактеріями та за  внесення 

Р60K90  на фоні інокуляція насіння  порівняно з варіантом без добрив також 

простежувалася тенденція до збільшення частки висіяної культури на 2-11 %.  

За сівби під покрив ячменю ярого у перший рік вегетації і користування, як 

уже зазначалося  на другому місці знаходилася частка покривної культури, 

щодо кількості якої  порівняно з варіантом без добрив спостерігалася тенденція 

до збільшеня у варіанті із застосуванням N60 на фоні внесення  P60K90.      

За одержаними результатами досліджень, наведеними у розділі 3 можна 

зробити наступні висновки. 

1. Агрофітоценози сортів конюшини лучної протягом  трьох  років 

вегетації і користування формуються із щільністю 602-1572 пагонів на 1 м2, у 

тому числі пагонів висіяної культури – 498-941 шт./м2.  Найбільше їх 

формується у перший рік, тоді як найменше – у третій. Щільнішими видалися 

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

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

використання азоту ніж, за щорічного внесення  N60.  

2. У перший рік вегетації і користування порівняно з другим і третім 

роками  в агроценозах конюшини лучної найбільше зʼявляється пагонів 

несіяних злаків та різнотравʼя  – відповідно 116-227  і 141-360 шт./м2. За 

підпокривної сівби їх відповідно в 1,5-1,7 і в 2,1-2,3 раза  менше, ніж за 

безпокривної. 
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3. Лінійний ріст  сортів конюшини лучної  за різних технологій 

вирощування становить 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.   

4. У  кормовій біомасі одновидових  посівів за участі сортів  конюшини 

лучної за різних технологій вирощування протягом перших трьох років 

вегетаціі користування домінує висіяна культура  з часткою 50-97 %. У перший 

рік вегетації і користування  вона на 25-37 % менша, а частка несіяних злаків і 

різнотравʼя  найбільша, відповідно 10-16 і 25-34 %, ніж у друий і  третій, яких 

за сівби під покрив ячменю ярого в кілька разів менше,   ніж за безпокривної 

сівби. 

5. Частка     висіяної культури    на 1-5 % більша  в  кормовій біомасі 

одновидових  посівів, сформованих на основі сорту  Тайфун, ніж на основі 

сортів Либідь і Тіна та на 3-9 % – на  фонах без застосування  азоту порівняно  

із  внесенням  N60P60K90 на фоні інокуляції. 

6. Частка висіяної культури  у варіантах без внесення азоту (варіанти  без 

добрив, інокуляція насіння бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та 

внесення Р60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями) частка 

висіяної культури була більшою на 3-9 %  порівняно з використанням N60, а 

точніше з внесенням  N60P60K90 на фоні інокуляції. 

7.  За усередненими даними частка несіяних злаків  коливалася в межах  

3-8 %, різнотравʼя – 5-16, а за сівби конюшини лучної під покрив ячменю ярого 

ще й частка покривної культури, яка знаходилася на рівні 6-8 %.  

Основні результати розділу 3 висвітлено та опубліковано в наукових 

працях [49, 63, 68, 289, 290]. 
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РОЗДІЛ 4  

КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ   КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

 

4.1. Загальна продуктивність 

 

Створення на кормових угіддях  конюшинових та конюшино-злакових 

агрофітоценозів за участі конюшини лучної  дає можливість істотно підвищити 

їхню продуктивність, білковість і енергонасиченість кормів, значно зменшити 

витрати технічного азоту не тільки на виробництво кормів, а й в цілому по 

сівозміні, істотно скоротити витрати енергії та коштів,  а також зменшити 

негативний вплив на навколишнє середовище азотних добрив, що в сучасних 

умовах екологічної та енергетичної кризи набуває надзвичайно важливого 

значення для сільськогосподарського  виробництва. Крім того, поява нових сортів 

та нових уявлень про кормові агроценози зумовили проведення спеціальних 

досліджень з добору кращих сортів конюшини лучної в одновидових посівах 

цієї культури, що  безперечно актуально.  

Створення сіяних одновидових бобових і бобово-злакових травостоїв із 

підвищеним вмістом бобових – один з найперспективніших напрямків 

інтенсифікації кормовиробництва у світі [285]. Заміна мінерального азоту на 

симбіотичний являє собою потужний резерв скорочення витрат енергії, на які 

на злакових травостоях  інтенсивного типу часто припадає половина її 

сукупних витрат [140, 143, 144]. Збільшення використання бобових трав у 

луківництві вважається найважливішою складовою частиною програми з 

впровадження енергозберігаючих технологій за кордоном, зокрема й за 

органічного луківництва [288, 302]. 

Дослідженнями, проведеними в різних грунтово-кліматичних умовах з 

різними видами бобових трав  виявлено,  що введення таких  до складу бобово-

злакових ценозів без внесення мінерального азоту підвищує продуктивність 

кормових угідь у 1,5-2,5, а за  збором сирого  протеїну – у 2-3 рази порівняно із 



 93 

злаковими травостоями на тому ж фоні РК [43, 140, 143, 300,  302]. При цьому 

використання бобових трав у складі бобово-злакових травостоїв  заміняє 

внесення на злаковий травостій 100-300 кг/га  мінерального азоту. 

За добору видів і сортів  бобових культур до кормових фітоценозів   

основним принципом визнано відповідність компонентів комплексу фізичних 

умов середовища (рівню зволоження, кліматичним і ґрунтовим) та  

відповідним режимам використання, системі удобрення й догляду тощо,  а 

також ценотичним властивостям компонентів за вирощування багаторічних  

бобових трав у сумішках із злаками [22, 140, 147, 150, 193,  215]. 

У Лісостепу і Поліссі України до найважливіших багаторічних бобових 

трав, які використовуються в кормовиробництві або при зрошенні відносяться: 

конюшина лучна, повзуча і гібридна; на карбонатних і добре окультурених 

грунтах – люцерна посівна та жовтогібридна; на малородючих грунтах під 

заново освоювані сінокоси – лядвенець рогатий, а в південному Лісостепу – й 

еспарцет піщаний [23, 136, 139, 142,  211]. Конюшина лучна, повзуча й 

гібридна за сінокісного використання утримуються у складі бобово-злакових 

травостоїв, а також в одновидових посівах протягом двох-трьох років. Більшим 

продуктивним довголіттям (чотири-п'ять років) характеризуються люцерна і 

лядвенець рогатий [25, 140].  

За результатами  проведених досліджень, у середньому у перші три роки 

вегетації і  користування травостоями, а саме за 2018-2020 рр. впливовішими 

факторами за виходом з 1 га сухої маси виявилися фактори удобрення та сорт із 

дольовою часткою 40-45% (табл. 4.1).  

Частка фактора спосіб сівби  становила 15 %. Варто зауважити, що у 

перший рік частка впливу фактора спосіб сівби  була найбільшою (55 %), сорту 

– найменшою (10 %).  

У другий рік   впливовішими були  фактори удобрення та сівба із 

дольовою часткою впливу 35-38 %. При цьому різниця поміж факторами щодо 

їх впливу на продуктивність відзначена невелика. Фактори удобрення та сівба з 

часткою впливу  відповідно  38 і  35 % та  менш впливовим – сорт (27 %). 
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Таблиця 4.1 

Продуктивність сортів конюшини лучної  за різних технологій 

вирощуванн, т/га сухої маси  (2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 
Рік користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  5,96  11,30 7,41 8,22 

Тайфун 6,06 13,01 7,52 8,86 

Тіна 5,98 12,51 7,45 8,65 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  6,25 11,87 7,57 8,56 
Тайфун 6,31 13,60 7,75 9,22 
Тіна 6,28 13,41 7,68 9,12 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  6,59 12,21 7,70 8,83 
Тайфун 6,62 13,90 8,05 9,52 
Тіна 6,61 13,68 7,94 9,41 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  6,82 12,65 8,35 9,27 
Тайфун 6,87 14,26 8,52 9,88 
Тіна 6,84 13,95 8,47 9,75 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  (3,61; 3,84) 7,45 10,56 6,77  8,26 

Тайфун (3,63; 3,93) 7,56 12,16 6,86 8,86 

Тіна (3,62; 3,87) 7,49 11,69 6,80 8,66 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  (3,63; 3,98) 7,61 10,99 7,06 8,55 

Тайфун (3,65; 4,16) 7,81 12,59 7,15 9,18 

Тіна (3,64; 4,09) 7,73 12,05 7,09 8,96 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  (3,70; 4,24) 7,74 11,31 7,40 8,82 
Тайфун (3,72; 4,39) 8,11 12,87 7,43 9,47 
Тіна (3,71; 4,28) 7,99 12,30 7,42 9,24 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  (3,95; 4,45) 8,40 11,58 7,63 9,20 

Тайфун (3,98; 4,59) 8,57 13,15 7,68 9,80 

Тіна (3,96; 4,56) 8,52 12,59 7,65 9,59 

НІР05, т/га за факторами 

Удобрення (0,17; 0,19) 0,33 0,75 0,30 0,46 

Сорт (0,15; 0,17) 0,27 0,70 0,26 0,41 

Спосіб сівби (- -) 0,34 0,67 0,31 0,44 

Частка факторів, % 

Удобрення (98; 88)35 38 52 42 

Сорт (2; 12)10 27 20 19 

Спосіб сівби (- -)55 35 28 39 
Примітка. У дужках перше число це  продуктивність за виходом з 1 га  сухої маси  зерна 
ячменю ярого як  покривної культури, друге  –  сухої маси підпокривної конюшини 
лучної. 
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У третій рік найвпливовішим став фактор  удобрення з дольовою часткою 52 % 

і найменш впливовим – фактор сорт (20 %). 

У середньому за три роки досліджень продуктивність біомаси сортів 

конюшини лучної за різних технологій вирощування  з розрахунку за виходом з 

1 га сухої маси коливалася в межах 8,22-9,88 т.  Найменшою вона встановлена у 

сорту Либідь у варіанті без добрив та безпокривної сівби, найбільшою – у сорту 

Тайфун за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні з 

внесенням N60P60K90.  

Поміж сортів конюшини лучної найвищу продуктивність забезпечив сорт 

Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних способів сівби переважав 

сорт Либідь на 0,60-0,66 т/га, сорт Тіна – на 0,10-0,23 т/га при НІР05 – 0,46 т/га. 

Незалежно від сорту конюшини лучної найвищу продуктивність (9,20-

9,88 т/га одержано за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у 

поєднанні із внесенням N60P60K90, коли вихід з 1 га сухої маси порівняно з 

варіантом без добрив збільшився на 0,93- 1,05 т/га сухої маси, або на 8-11 %. За 

роздільного застосування добрив або інокуляції насіння продуктивність 

конюшини лучної зростала  значно менше і не перевищувала 0,71 т/га.  За 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями вона підвищилася  на 0,36-0,56 

т/га за безпокривної сівби і на 0,29-0,32 т/га за сівби під покрив ячменю ярого 

при НІР05 0,41 т/га. За внесення на фоні інокуляції Р60K90 або  N60P60K90  

продуктивність збільшилася відповідно на 0,27-0,30 т/га і на 0,23-0,71 т/га. За 

додавання   N60 до Р60K90 продуктивність зросла на 0,33-0,62 /га.  

Поміж способів сівби у середньому за три роки досліджень суттєвої 

різниці за продуктивністю не спостерігалося, яка до того ж змінювалася ще й не 

закономірно. 

Разом із тим, як встановлено, за роками вегетації і користування 

конюшини лучної, закономірності щодо впливу досліджуваних факторів  на 

продуктивність біомаси  були різними. У перший рік за безпокривної сівби 

урожай сформувався лише з біомаси конюшини лучної, тоді як за сівби під 
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покрив ячменю ярого – із  зерна ячменю ярого як  покривної культури та 

біомаси конюшини лучної як підпокривної культури.  

За сівби під покрив ячменю ярого за участі сортів конюшини лучної та 

різного удобрення   отримано сумарну  продуктивність у межах 7,45-8,52 т/га 

сухої маси. У тому числі одержали зерна ячменю ярого в перерахунку на суху 

речовину  3,61-3,98 т/га і сухої біомаси конюшини лучної –  3,84-4,59 т/га. 

Сорти конюшини лучної суттєво як  на продуктивність за виходом з 1 га зерна 

ячменю, так і за виходом з 1 га біомаси конюшини лучної  або сумарно суттєво 

не впливали. Тенденційно дещо вищою виявилася продуктивність, особливо 

біомаси конюшини лучної, за участі сорту Тайфун.  

За сівби під покрив ячменю ярого у цьому разі найвищою продуктивність 

відзначена за обробляння насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні з 

внесенням N60P60K90, коли вихід з 1 га сухої маси порівняно з варіантом без 

добрив збільшився відповідно на 0,34-0,35 т і на 0,61-0,66 т при НІР05 0,17 і  

0,19 т. Сумарна продуктивність зерна ячменю  та біомаси конюшини лучної за 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні з внесенням 

N60P60K90 за вирощування різних сортів конюшини  коливалася в межах 8,40-

8,57 т/га сухої маси, що на 0,95-1,03 т/га сухої маси більше, ніж за варіанта без 

внесення добрив, або на 13-14 %. За роздільного застосування добрив 

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

сумарна або окремо продуктивність зерна ячменю  та біомаси конюшини 

лучної  зростала  лише на 2-10 %. Найзначніше збільшення продуктивності 

відбулося від внесення N60P60K90 на фоні інокуляції насіння.   

У перший рік вегетації і користування травостоями сумарна 

продуктивність зерна ячменю і біомаси конюшини за підпокривної сівби була 

на 1,36-1,68 т/га сухої маси, або на 22-25 % більшою, ніж за безпокривної  

сівби, коли одержали три укоси.  Однак коли порівняти  продуктивність лише 

за біомасою  конюшини лучної  то виявляється, що вихід з 1 га сухої маси,  

навпаки,  на 2,12-2,28 т/га,  або на 36-55 % більший за безпокривної сівби, ніж 

за підпокривної.  
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 Найбільшою продуктивність спостерігалася у другий рік вегетації і 

користування, яка за виходом з 1 га сухої маси коливалася в межах 10,56- 

14,26 т, що на 0,74-1,11 т, або на  7-9 % більше за безпокривної  сівби, ніж за 

сівби під покрив ячменю ярого. У третій рік продуктивність за виходом з 1 га 

сухої маси коливалася  в межах 6,77-8,52 т. Як і у другий рік  користування на 

8-10 % вона була  вищою за безпокривної  сівби, ніж за сівби під покрив 

ячменю ярого.  

Незалежно від сорту конюшини лучної найбільшу продуктивність (9,20-

9,88 т/га одержано за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у 

поєднанні із внесенням N60P60K90, коли вихід з 1 га сухої маси порівняно з 

варіантом без добрив збільшився на 0,93- 1,05 т/га сухої маси, або на 8-11 %. За 

роздільного застосування добрив або інокуляції насіння продуктивність 

конюшини лучної збільшувалася  значно менше і не перевищувала 0,71 т/га.  За 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями продуктивність зростала  на 0,36-

0,56 т/га за безпокривної сівби і на 0,29-0,32 т/га за сівби під покрив ячменю 

ярого при НІР05 0,41 т/га. За внесення на фоні інокуляції Р60K90 або  N60P60K90  

продуктивність збільшилася відповідно на 0,27-0,30 т/га і на 0,23-0,71 т/га. За 

додавання   N60 до Р60K90 продуктивність збільшилася на 0,33-0,62 /га. 

Аналіз одержаних даних за узагальнюючими показниками 

продуктивності,  а  саме  за  виходом  з  1  га  кормових одиниць, сирого 

протеїну, валової і обмінної енергії  показав, що закономірності, які одержані за 

виходом з 1 га сухої маси зберігалися і за цими показниками (табл.4.2). У 

цілому по досліду продуктивність за наведеними показниками за виходом з 1 га 

коливалася відповідно у межах 5,67-7,64 т, 1,38-1,88 т, 150,4-179,3 ГДж і 75,6-

96,0 ГДж.  

Найменшою вона була у сорту Либідь у варіанті без добрив та 

безпокривної сівби, найбільшою – у сорту Тайфун за інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями  у поєднанні з внесенням N60P60K90. 
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Таблиця 4.2 

Продуктивність сортів  конюшини лучної  за різних технологій 

вирощуванн за узагальнюючими показниками      (середнє за 2018-2020 рр.) 

 

         

Поміж сортів конюшини лучної найвищу продуктивність за 

узагальнюючими показниками забезпечив сорт Тайфун, який на різних фонах 

Удобрення Сорт 

Кормові 

одиниці,    

т/га 

Сирий 

протеїн,  

т/га 

Валова 

енергія, 

ГДж/га 

Обмінна 

енергія,   

ГДж/га 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль)  

Либідь  5,67 1,38 150,4 75,6 

Тайфун 6,38 1,56 162,1 83,3 

Тіна 5,54 1,45 158,3 77,0 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  6,08 1,47 156,6 80,5 

Тайфун 6,82 1,64 168,7 88,5 

Тіна 6,02 1,55 166,9 82,1 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  6,27 1,57 161,6 83,0 

Тайфун 7,14 1,75 174,2 91,4 

Тіна 6,21 1,65 172,2 84,7 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  6,40 1,66 169,6 85,3 

Тайфун 7,21 1,85 180,8 93,9 

Тіна 6,44 1,76 178,4 87,8 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  5,78 1,45 151,2 76,8 

Тайфун 6,29 1,67 162,1 83,3 

Тіна 5,72 1,46 158,5 77,9 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  5,99 1,52 156,5 80,4 

Тайфун 6,70 1,74 168,0 87,2 

Тіна 5,73 1,54 164,0 79,7 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  6,26 1,58 161,4 84,7 

Тайфун 6,82 1,82 173,3 90,9 

Тіна 6,38 1,63 169,1 85,0 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  6,44 1,67 168,0 88,3 

Тайфун 7,64 1,88 179,3 96,0 

Тіна 6,61 1,74 175,5 88,2 
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удобрення та за різних способів сівби переважав сорт Либідь на 8-16 % і сорт 

Тіна – на 6-13 %. 

Незалежно від сорту конюшини лучної найбільшу продуктивність (6,40-

7,64 т/га кормових одиниць, 1,66-1,88 т/га сирого протеїну, 168,0-180,8  ГДж/га 

валової енергії та 85,3-96,0 ГДж/га обмінної енергії)  одержано за інокуляції 

насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні із внесенням N60P60K90, яка на  

8-12 %  була більшою порівняно з варіантом без добрив. За роздільного 

застосування добрив (Р60K90 або N60P60K90)  на фоні інокуляції або інокуляції 

насіння на фоні без добрив продуктивність конюшини лучної зростала значно 

меншою мірою – лише на 4-6 %.  

Поміж способів сівби у середньому за три роки досліджень суттєвої 

різниці за продуктивністю не спостерігалося, яка змінювалася не закономірно. 

Важливим показником, який дає можливість оцінити ефективність 

застосування добрив слід вказати  окупність або оплата 1 кг діючої речовини 

добрив урожаєм, зокрема за виходом сухої маси або сирого протеїну тощо. 

Особливо важливо знати окупність внесення азотних добрив. Літературні дані 

[140] свідчать, що окупність 1 кг азоту добрив залежить від екологічних умов 

місцезростання, видового складу травостоїв, доз добрив і т.п. На сіяних 

злакових травостоях в умовах Київського Полісся окупність 1 кг азоту добрив 

урожаєм сухої маси знаходилася в межах від 20 до 29 кг і на бобово-злакових – 

від 9 до 15 кг. 

У проведених дослідженнях найвищою окупністю поміж добрив 

характеризувався азот (табл. 4.3). Окупність 1 кг азоту мінеральних добрив у 

дозі N60 на фоні внесення Р60К90 на різних сортах у середньому за 2018-2020 рр. 

урожаєм із розрахунку на  суху масу знаходилася в межах 6-7 кг, за роками – в 

межах 4-11 кг. Поміж  сортів найчастіше за найвищою окупністю 1 кг азоту 

урожаєм сухої маси  вирізнявся сорт Либідь. Це спостерігалося за безпокривної 

сівби у третій рік користування, за сівби під покрив ячменю ярого – у перший.  

Найнижчу окупність 1 кг добрив одержано за внесення  суміші поживних 

елементів добрив, зокрема Р60K90 або N60P60K90, яка в середньому за  три роки 



 100 

досліджень  коливалася в межах 2-4 кг. За внесення  Р60K90  вона знаходилася на 

рівні 2 кг, за внесення  N60P60K90 – на рівні 3-4 кг. За роками ця окупність 

змінювалася мало, з показниками за внесення Р60K90 – 1-2 кг, за внесення 

N60P60K90 – 3-4 кг. 

Таблиця 4.3 

Окупність 1 кг мінеральних добрив приростом урожаю з розрахунку на  

суху масу за роками користування конюшини лучної на фоні інокуляції,  

кг (2018-2020 рр.)  

 

Важливим стало  оцінювання продуктивності угідь не лише за 

нагромадженням  рослинною біомасою  валової (теплової) енергії, а й за   

використанням для цього нагромадження  фотосинтетично активної радіації 

(ФАР) сонця. Як зазначив К. А. Тімірязєв [247],  «Основним завданням 

людської цивілізації є збільшення  коефіцієнта використання ФАР сонця, з 

метою нагромадження органічної речовини і енергії необхідних для її 

Удобрення Сорт 
Рік користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Р60K90 

Либідь  2 2 1 2 

Тайфун 2 2 2 2 

Тіна 2 2 2 2 

N60P60K90 

Либідь  3/4 4/7 4/11 4/7 

Тайфун 3/4 3/6 4/8 3/6 

Тіна 3/4 3/5 4/9 3/6 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Р60K90 

Либідь  1 2 2 2 

Тайфун 2 2 2 2 

Тіна 2 2 2 2 

N60P60K90 

Либідь  4/11 3/5 3/4 3/7 

Тайфун 4/8 3/5 3/4 3/6 

Тіна 4/9 3/5 3/4 3/6 

Примітка. У чисельнику наведено окупність 1 кг суми діючої речовини 

добрив  Р60K90 і   N60P60K90  виходом з 1 га сухої маси.  У знаменнику  –

окупність азоту добрив у дозі  N60. 
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існування. У майбутньому освіченіший нащадок різко осудить неосвічене 

теперішнє покоління людей за неефективне використання сонячної радіації». 

На переконання академіка І. С. Шатілова [250, 271],  коефіцієнт використання 

ФАР сільськогосподарськими рослинами   може досягати 3-5 %. Високим 

рівнем використання ФАР для  нагромадженням валової енергії  науковець 

вважає   

1-1,5 %. 

У дослідженнях  О. П. Лук’янця [167]  та В. Товстошкура [249], 

найвищим коефіцієнтом використання ФАР в умовах північної частини 

Східного Лісостепу України характеризувався люцерно-злаковий травостій. У 

середньому за перші три-чотири роки досліджень  коефіцієнти використання 

ФАР у дослідженнях цих авторів за вирощування  згаданого травостою 

становили від 1,24 до 1,79 %.  

За одержаними  даними, в  умовах   Лівобережного Лісостепу   коефіцієнт  

використання ФАР різними сортами конюшини лучної за різних технологій 

вирощування в середньому за 2018-2020 рр. знаходився в межах від 0,99 до  

1,19 %, за роками – від 0,72 до 1,72 %(табл. 4.4). Найменшим показник 

встановлено у сорту Либідь у варіанті без добрив, найбільшим – у сорту 

Тайфун за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні з 

внесенням N60P60K90  за безпокривної сівби.  

Поміж сортів конюшини лучної найвищий коефіцієнт  використання ФАР 

забезпечив сорт Тайфун, який на 0,02-0,08 % на різних фонах удобрення та за 

різних способів сівби перевершив сорти Либідь і  Тіна. 

          Незалежно від сорту конюшини лучної найбільший коефіцієнт  

використання ФАР (1,11-1,19 %) одержано за інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями  у поєднанні з внесенням N60P60K90, коли він 

порівняно з варіантом без добрив збільшився на 0,12-0,17 %.      

За роздільного застосування добрив у дозах Р60K90 або  N60P60K90  на фоні 

інокуляції або інокуляції насіння на фоні без внесення  добрив коефіцієнт  
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використання ФАР конюшини лучної збільшився  значно менше і не 

перевищував  0,03-0, 05 %.   

Поміж способів сівби у середньому за три роки досліджень суттєвої та 

закономірної різниці за коефіцієнтом  використання ФАР   не спостерігалося. 

 

                                                                                              Таблиця 4.4 

Коефіцієнт використання ФАР сонця  посівами конюшини лучної за  

різних технологій вирощування, %  (2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 
Рік користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль)  

Либідь  0,72 1,36 0,90 0,99 

Тайфун 0,73 1,57 0,91 1,07 

Тіна 0,72 1,51 0,90 1,00 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  0,75 1,43 0,92 1,03 

Тайфун 0,76 1,64 0,94 1,11 

Тіна 0,76 1,61 0,93 1,10 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  0,80 1,47 0,94 1,07 

Тайфун 0,80 1,67 0,97 1,15 

Тіна 0,80 1,65 0,96 1,14 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  0,82 1,52 1,01 1,12 

Тайфун 0,83 1,72 1,03 1,19 

Тіна 0,82 1,68 1,02 1,17 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  0,90 1,27 0,82 1,00 

Тайфун 0,91 1,47 0,83 1,07 

Тіна 0,90 1,41 0,82 1,04 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  0,92 1,32 0,85 1,03 

Тайфун 0,94 1,52 0,86 1,11 

Тіна 0,93 1,46 0,86 1,06 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  0,93 1,36 0,89 1,08 

Тайфун 0,98 1,56 0,90 1,15 

Тіна 0,94 1,48 0,90 1,11 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  1,01 1,40 0,93 1,11 

Тайфун 1,03 1,59 0,93 1,18 

Тіна 1,03 1,52 0,93 1,16 
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Варто зауважити, що за роками вегетації і користування конюшини 

лучної, закономірності щодо впливу досліджуваних факторів  на коефіцієнт  

використання ФАР були різними. У перший рік вегетації і користування 

травостоями коефіцієнт  використання ФАР на 22-25 % був більшим за сівби 

під покрив ячменю ярого, ніж за безпокривної  сівби.   

 Найбільшим коефіцієнт  використання ФАР   виявився у другий рік 

вегетації і користування, коли коливався  в межах 1,27-1,72 %.  На  7-9 в.в. він 

був більшим за безпокривної  сівби, ніж за сівби під покрив ячменю ярого.  

У третій рік коефіцієнт  використання ФАР за виходом валової енергії   

коливався у межах 0,82-1,03 %. Як і у другий рік користування на 8-10 в.в. він 

був більшим за безпокривної  сівби, ніж за сівби під покрив ячменю ярого.  

 

4.2. Розподіл урожаю за укосами та особливості формування 

фотосинтетичної продуктивності  в першому укосі 

 

Надходження трав’яних кормів  при плануванні зелених  чи сировинних 

конвеєрів або  для безперервної годівлі худоби в літній період  і  ритмічної 

роботи кормозбиральних машин дуже важливо знати розподіл сумарного 

урожаю за циклами використання на пасовищах та за укосами – за сінокісного 

режиму використання травостоїв.  

Рівномірність розподілу урожаю за укосами залежить від багатьох 

факторів. Поміж  таких, що найзначніше впливають на розподіл урожаю за 

укосами чи циклами використання травостою слід вказати його видовий склад 

та удобрення, зокрема роздрібне внесення азоту, а також строки відчуження 

травостою, забезпечення грунту вологою тощо [23, 138, 139, 147]. Відомо, що 

за ранніх строків першого відчуження і відповідно із збільшенням його частоти, 

тобто за пасовищного використання розподіл урожаю за циклами використання 

звичайно буде рівномірнішим, ніж за сінокісного режиму. За пасовищного 

використання, як правило, проводиться 4-5 циклів, з яких 4-й і 5-й виключно на 
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випас, за сінокісного – 2-3 цикли, з них – третій укіс використовується 

переважно для випасання худоби. При застосуванні азотних добрив, зокрема 

роздрібно, помітно підвищується не тільки  урожайність за циклами 

використання, а й істотно поліпшується  рівномірність розподілу його за  

циклами використання.   За даними О. П. Лукʼянця [167],  поміж типів 

травостоїв найрівномірнішим розподілом урожаю за укосами характеризувався 

люцерно-злаковий травостій з дольовою часткою за сінокісного використання 

першого укосу 61-62 %, другого – 36-37 %, третього – 2-3 %.  

Як засвідчив аналіз продуктивності травостоїв у проведених 

дослідженнях, закономірності, які отримано  в середньому за всі укоси 

спостерігалися й за укосами (табл. 4.5). У середньому за перші три роки 

користування, а саме за 2018-2020 рр. в усіх укосах  впливовішими факторами 

за виходом з 1 га сухої маси виявилися фактори удобрення та сорт з дольовою 

часткою 25-45%. Частка фактора спосіб сівби  становила 23-30 %. Варто 

зауважити, що від першого до третього укосів  частка факторів удобрення та 

спосіб сівби  дещо зменшувалася, тоді як частка сорту збільшувалася. 

У середньому за три роки досліджень продуктивність біомаси сортів 

конюшини лучної за різних технологій вирощування  з розрахунку за виходом з 

1 га сухої маси  у першому укосі   коливалася у межах 3,70-4,80 т, другому – 

2,81-3,16 і третьому – 1,49-2,08 т.  

Поміж сортів конюшини лучної у першому і другому укосах та в 

більшості випадків у третьому укосі найвищу продуктивність забезпечив сорт 

Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних способів сівби переважав 

сорти Либідь і Тіна  на  1-5 %. 

          Незалежно від сорту конюшини лучної у  першому і другому укосах та 

більшості випадків у третьому укосі найвищу продуктивність одержано за 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні із внесенням 

N60P60K90, коли вихід з 1 га сухої маси порівняно з варіантом без добрив 

збільшився на 8-11 %. За роздільного застосування добрив у дозах Р60K90 чи  

N60P60K90 на фоні інокуляції чи N60 на фоні  P60K90 або  інокуляції насіння на  
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Таблиця 4.5 

Розподіл урожаю сухої маси сортів конюшини лучної за різних технологій 

вирощування,%  (середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 
Укоси 

V, %*     т/га % 
перший другий третій перший другий третій 

Безпокривна сівба 

Без добрив  

Либідь  3,70 2,88 1,64 45 35 20 38 

Тайфун 3,83 3,19 1,84 44 36 20 36 

Тіна 3,79 2,94 2,02 45 34 21 36 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  3,85 3,00 1,71 45 35 20 38 

Тайфун 4,08 3,32 1,82 44 36 20 36 

Тіна 4,00 3,10 2,02 44 34 22 33 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  4,15 2,91 1,77 47 33 20 39 

Тайфун 4,39 3,05 2,08 46 32 22 36 

Тіна 4,32 3,01 2,08 46 32 22 36 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  4,26 3,06 1,95 46 33 21 38 

Тайфун 4,65 3,16 2,07 44 32 24 30 

Тіна 4,58 3,22 1,95 47 33 20 39 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив  

Либідь  3,96 2,81 1,49 48 34 18 45 

Тайфун 4,26 3,02 1,58 48 34 18 45 

Тіна 4,16 2,94 1,56 48 34 18 45 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  4,10 2,90 1,54 48 34 18 45 

Тайфун 4,42 3,12 1,64 48 34 18 45 

Тіна 4,30 3,05 1,61 48 34 18 45 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  4,32 2,74 1,76 49 31 20 44 

Тайфун 4,55 3,03 1,89 48 32 20 42 

Тіна 4,53 2,86 1,85 49 31 20 44 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  4,60 2,85 1,75 50 31 19 47 

Тайфун 4,80 3,14 1,86 47 32 21 39 

Тіна 4,80 2,97 1,82 50 31 19 47 

НІР05, т/га за факторами 

Удобрення 0,17 0,14 0,07 – – – – 

Сорт 0,18 0,13 0,07 – – – – 

Спосіб сівби 0,19 0,15 0,07 – – – – 

Частка факторів, % 

Удобрення 45 43 37 – – – – 

Сорт 25 29 40 – – – – 

Спосіб сівби 30 28 23 – – – – 

* Нерівномірність розподілу урожаю за укосами, виражена коефіцієнтом варіації. 
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фоні без добрив  продуктивність конюшини лучної в усіх укосах зростала  

значно менше, лише на 0-5 %,  і часто це збільшення було не суттєвим.  Поміж 

способів сівби в середньому за три роки досліджень суттєвої різниці за 

продуктивністю в усіх укосах не спостерігалося, яка змінювалася ще й не 

закономірно. 

Аналіз розподілу урожаю сортів  конюшини лучної  за укосами  за 

різного удобрення і способів сівби  показав, що найбільшою була частка 

першого укосу, тоді як найменшою – третього. Частка першого укосу 

коливалася в межах  44-50 %, другого – 32-34 % і третього – 18-24 %.  

Нерівномірність розподілу урожаю за укосами, яка виражена коефіцієнтом 

варіації  коливалася в межах  30-47 %.  

Встановлено, що незалежно від сорту та удобрення  рівномірність 

розподілу урожаю за укосами коливалася меншою мірою за безпокривної сівби, 

ніж за  сівби під покрив ячменю ярого. У першому випадку  частка першого 

укосу була більшою, а третього меншою на 2-4 %. Нерівномірність розподілу 

урожаю за укосами за безпокривної сівби також була  меншою на 6-8 %. 

Поміж сортів, незалежно від способів сівби  рівномірністю   розподілу 

урожаю за укосами без значних коливань вирізнявся сорт Тайфун у варіанті з 

поєднаним застосуванням інокуляції та удобрення у дозі  N60P60K90. Тут  частка 

першого укосу  була найменшою, а третього – найбільшою. Нерівномірність 

розподілу урожаю за укосами у цьому разі спостерігалася найменшою з 

коефіцієнтом варіації за безпокривної сівби 30 %, за   сівби під покрив ячменю 

ярого – 39 %, із коефіцієнтом варіації на інших варіантах відповідно 33-39 % і 

44-47 %. 

Відомо, що суттєво на продуктивність сіножатей і пасовищ впливають 

строки відчуження травостою у певному циклі використання. Проведеними 

дослідженнями встановлено, що за формування врожаю першого укосу 

наростання сухої маси відбувається до фази масового цвітіння домінуючих 

злакових або бобових  компонентів, після чого   спостерігається  зменшення  

продуктивності [140, 174, 181, 249]. За даними цих авторів показники чистої 
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продуктивності фотосинтезу найбільших значень досягали в кінці фази виходу 

в трубку-початку колосіння домінуючих злаків та в кінці гілкування-початок 

бутонізації бобових. 

За одержаними результатами вивчення динаміки накопичення сухої 

біомаси, зміни фотосинтезуючої поверхні та чистої продуктивності фотосинтезу 

за формування врожаю першого укосу різних сортів конюшини лучної на всіх 

досліджуваних травостоях збільшення  накопичення сухої біомаси відбувалося 

до масового цвітіння згаданої культури, тобто до кінця спостережень (табл. 4.6). 

При формуванні урожаю біомаси  за період від пагоноутворення (із 01.05) до 

цвітіння (по 19.06) у середньому за 2018-2020 рр. продуктивність різних сортів 

конюшини лучної за виходом з 1 га сухої маси  збільшилася від 0,72-0,78т до 

3,72-3,85т. Тенденційно в усіх фазах вегетації  найпродуктивнішим виявився 

сорт Тайфун.  

Відомо, що якість травʼяних  кормів залежить від частки листя. Листя 

порівняно зі стеблами містять більше сирого протеїну і менше сирої клітковини, 

а також відзначаються вищою  перетравністю.   Не випадково цей показник  

введено в нові державні стандарти України на травʼяні корми, зокрема в ДСТУ 

4674:2006 [80]. Згідно з цим ДСТУ для отримання сіна 1-го класу  із бобових 

трав частка листя в ньому  повинна становити  не менше  50 %.     

Аналіз  результатів досліджень з вивчення частки листя в біомасі 

травостоїв показав, що при старінні за вимогами ДСТУ 4674:2006, щоб 

отримати сіно 1-го класу конюшину лучну  необхідно скошувати у фазі початок 

бутонізації сорту Тайфун і  у фазі гілкування сортів Либідь  і Тіна.  

За період від пагоноутворення (із 01.05) до цвітіння (по 19.06)  частка 

листя в урожаї сортів конюшини лучної зменшилася від 86-90 % до 28-33 %. 

Дещо більшою частка листя в біомасі в усіх фазах вегетації   відзначена у сорту 

Тайфун порівняно з сортами Либідь і Тіна. 

Відомо, що продуктивність посівів тісно пов'язана з індексом листкової 

поверхні, її оптичними й біологічними якостями [3, 199]  яка, поступово 
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наростаючи і поступово зменшуючись максимальних значень досягає у фазу 

колосіння домінуючих злаків і бутонізації бобових. За одержаними даними   

 

Таблиця 4.6 

 Зміна елементів продуктивності сортів  конюшини лучної   при 

формуванні урожаю першого укосу (середнє  за 2018-2020 рр.) 

Сорт Фаза вегетації  

Суха 

маса, 

т/га 

Частка 

листя,  

% 

Листкова 

поверхня, 

тис.м2/га 

Добовий 

приріст 

сухої маси,  

кг/га 

Чиста         

продуктивність 

фотосинтезу,    

г/м2 добу 

Либідь  

 

Пагоноут-

ворення 
    0,72 86 12,6 24 1,90 

Початок 

гілкування 
1,11 76 31,3 35 1,12 

Гілкування  2,09 52 39,6 98 2,47 

Початок 

бутонізації 
3,06 38 45,1 97 2,15 

Кінець 

бутонізації 
3,54 30 47,8 48 1,00 

Цвітіння 3,72 28 41,7 18 0,43 

Тайфун 

 

Пагоноут-

ворення 
0,78 90 16,7 26 1,56 

Початок 

гілкування 
1,25 81 36,4 47 1,29 

Гілкування  2,23 59 44,6 98 2,20 

Початок 

бутонізації 
3,19 49 48,1 96 2,00 

Кінець 

бутонізації 
3,69 39 50,8 50 0,98 

Цвітіння 3,85 33 44,6 16 0,36 

Тіна 

Пагоноут-

ворення 
    0,75 88 14,8 25 1,70 

Початок 

гілкування 
1,16 78 33,5 41 1,22 

Гілкування  2,16 54 41,8 100 2,39 

Початок 

бутонізації 
3,26 44 47,5 110 2,32 

Кінець 

бутонізації 
3,64 35 49,8 38 0,76 

Цвітіння 3,80 30 42,7 16 0,37 

НІР05 0,27  2,8   

Примітка.  Дослідження здійснено у варіанті без внесення добрив. 
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наростання  площі листкової поверхні різних сортів конюшини лучної 

відбувалося до кінця бутонізації з показниками 47,8-50,8 тис. м2/га. У фазі 

цвітіння сталося  зменшення площі на 6,1-7,1 тис. м2/га. Найбільшою площа 

листкової поверхні виявилася у сорту Тайфун. 

Добові прирости  сухої маси  конюшини лучної при формуванні урожаю в 

зазначений період, а саме в період від пагоноутворення до цвітіння коливалися 

в межах 16-110 кг/га. Найменшими вони були на початку дослідження, у період 

початок відростання-пагоноутворення з параметрами 24-26 кг/га та в період від 

кінця бутонізації-цвітіння з параметрами 16-18 кг.  Максимальні добові  

прирости сухої маси (96-110 кг/га), а також показники чистої продуктивності 

фотосинтезу 2,00-2,47, як основного біохімічного процесу живлення рослин, у 

першому укосі спостерігалися у фазі гілкування-початок бутонізації сортів 

конюшини лучної, тобто тоді, коли як відмічає Кургак В. Г. за узагальненням 

досліджень  Смелова С. П. та власних досліджень найшвидшими темпами 

відбувається витрата запасних поживних речовин на ростові процеси [140]. У 

цей період зафіксовано дещо більші добові прирости сухої маси  в сорту  Тіна з 

параметрами 100-110 кг/га. Показники  чистої продуктивності фотосинтезу  від 

сорту залежали меншою мірою. Хоча, як виявилося, найбільших абсолютних 

значень (2,47 г/м2 добу) чистої продуктивності фотосинтезу досягнуто у сорту 

Либідь у фазі гілкування. 

За аналізом результатів досліджень, наведених у розділі 4, можна 

зробити наступні висновки.  

           1. У середньому за перші три роки вегетації і користування конюшина 

лучна забезпечує 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 

залежить від способів сівби.  За інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  

у поєднанні з внесенням N60P60K90 порівняно з варіантом без добрив 

продуктивність підвищується  на  8-12 %, тоді як за роздільного застосування 
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добрив (Р60K90 або N60P60K90)  на фоні інокуляції, N60 на фоні Р60K90 або 

інокуляції насіння на фоні без добрив – лише на 4-6 %. Найбільшу окупність 1 

кг добрив (6-7 кг сухої маси) забезпечує внесення N60 на фоні Р60K90.  У перший 

рік на 22-25 % вищу продуктивність одержано за  застосування сівби під 

покрив ячменю ярого, у другий і третій роки на 7-10% – за безпокривного 

способу сівби. Найпродуктивнішим визначено сорт Тайфун, який на 0,10-0,66 

т/га сухої маси перевершував сорти Либідь і Тіна. Найпливпливовішим за  

виходом з 1 га сухої маси став  фактор удобрення, у перший рік – спосіб сівби з 

дольовою часткою 55  %.   

2. У середньому щорічно  конюшина лучна забезпечує одержання трьох 

укосів кормової біомаси  з часткою першого укосу 44-50 %, другого –  32-34%  і 

третього – 18-24 % та нерівномірністю  розподілу урожаю за укосами 30-47 %.   

За формування урожаю першого укосу наростання продуктивності  

агрофітоценозів конюшини лучної відбувається  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 зменшується  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)  сягають у  фазі 

гілкування-початок бутонізації.  

Основні результати розділу 4 висвітлено та опубліковано в наукових 

працях автора  [49, 63, 66, 67, 289, 290]. 

 

 

 

 

 

 



 111 

РОЗДІЛ 5 

ХІМІЧНИЙ  СКЛАД, ПОЖИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ  

КОРМОВОЇ   БІОМАСИ  СОРТІВ  КОНЮШИНИ  ЛУЧНОЇ ЗА РІЗНИХ 

СПОСОБІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ   

 

5.1. Вміст органічних речовин у кормі, його поживність,  

енергоємність та зміни хімічного складу при формуванні першого укосу 

 

Одночасно з підвищенням продуктивності кормових угідь через добір 

кращих видів і сортів за  створення для них оптимальних умов вирощування 

важливе значення для годівлі худоби має одержання корму високої якості. На 

поживну цінність трав істотно впливають грунтово-кліматичні  умови, видовий 

і сортовий склад травостоїв, режим його використання, внесення добрив та інші 

агротехнічні заходи [22, 46, 108, 127 140, 187,  215, 230, 307]. Як відзначає, 

Р.И.Тоомре [1966], верхові трави за пасовищного використання відрізняються 

більшим вмістом протеїну, ніж низові. Відомі видові  відмінності й верхових 

трав стосовно здатності накопичувати різну кількість протеїну [251]. 

Також наявні суттєві видові  відмінності щодо накопичення 

багаторічними  травами  водорозчинних цукрів у перерахунку на суху масу за  

різних умов вирощування,  концентрація яких може  змінюватися від 4 у деяких 

сортів грястиці збірної до 30 % у пажитниці багатоукісної [217]. Характерне те, 

що концентрація вуглеводнів та азотовмісних речовин, у тому числі нітратів, 

виступає видовою особливістю рослин, і ці показники знаходяться у зворотній 

кореляційній залежності [140, 307]. Костриця червона і грястиця збірна 

належать до видів із високим вмістом нітратів та низьким цукрів. Злакові трави 

вирізняються високим вмістом цукрів, тоді як бобові – високим вмістом сирого 

протеїну. Важливий показник якості  корму  –  цукро-протеїнове відношення, 

яке у багаторічних трав може коливатися в межах  від 0,3 до 2 [140] за 

оптимальної зоотехнічної норми  2,0-0,4 [217]. 
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Вміст сирої клітковини менше залежить від видових особливостей 

злакових трав, проте значною мірою змінюється від фаз вегетації – від 15 до 

40%  [217]. За вмістом сирого жиру видові особливості  багаторічних трав 

менш помітні [48]. 

Використання бобових трав як в одновидових посівах, так і як  

компонентів бобово-злакових травосумішок не тільки підвищує продуктивність 

сіяних лучних ценозів, а й слугує ефективним засобом поліпшення якості 

корму. Вони сприяють передусім підвищенню вмісту в кормі сирого протеїну 

[24, 140, 149,  172, 173]. Так, на культурних  пасовищах, навіть за наявності 14-

22 % конюшини лучної в бобово-злакових травостоях, порівняно із злаковим на 

тому ж фоні РК, вміст сирого протеїну в кормі підвищувався від 13,5 до 16,1-

16,6 %  із розрахунку  на суху масу. За збільшення частки конюшини до 48-56 

% вміст його становив 19-20 % [148, 152]. 

У травʼяному  кормі з високим вмістом бобових у складі сирого протеїну 

збільшується кількість білка та поліпшується його амінокислотний склад,  

насамперед за вмістом незамінних амінокислот. Зокрема збільшується кількість 

лізину до 4,2-5,6 г на 1 кг сухої маси, що цілком достатньо для збалансованої 

годівлі великої рогатої худоби [148]. Завдяки бобовим, у яких вміст поживних 

речовин в міру проходження фаз вегетації змінюється повільніше, ніж у злаків, 

у кормі бобово-злакових травостоїв довше зберігається сприятливий вміст не 

тільки сирого протеїну, а й клітковини. Тому поїдання такого корму, зокрема у 

фазу початку колосіння злаків, підтримується на вищому рівні (70-75 % при 55-

60 % у злакових трав). Багаторічні  бобові трави характеризуються також 

вищою перетравністю сухої маси корму та концентрацією в ній обмінної 

енергії, ніж злаки. Доприкладу, на пасовищах у бобово-злакових травостоях 

перетравність становить 75-77 %, у злаків –66-74, концентрація обмінної енергії 

– відповідно 7-10 і 8-11 МДж у 1 кг сухої маси корму [25]. 

За проведення комплексних досліджень виявлено, що використання 

корму бобово-злакових ценозів для годівлі худоби підвищує якість молока й 

молочних продуктів, поліпшує їх біохімічні характеристики, зокрема збільшує 
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вміст сухої речовини, білка, молочного цукру, вітамінів групи В, незамінних 

амінокислот і мікроелементів (міді та кобальту) [145]. Як встановлено у США 

[312] засвоюваність і споживання трав'яного корму з участю бобових зростає у 

зв'язку з меншим вмістом у  складі їх клітковини клітинних стінок,  тому 

рекомендується балансувати корм за цим показником. У Франції (Бретань) 

дослідження показали, що пасовища із злаків і конюшини повзучої 

забезпечують таку ж продуктивність молочної й м'ясної худоби, як і злакові, 

удобрені N250 [303]. Це має надзвичайно важливе значення для економії 

енергетичних ресурсів при виробництві травʼяних кормів і, в кінцевому 

результаті, тваринницької продукції.  

Протеїн бобових трав повніше засвоюється великою рогатою  худобою, 

ніж злакових. Як наслідок, згодовування у раціонах бобових трав сприяє 

зростанню добових приростів великої рогатої худоби від 0,9 до 1,2 кг [291]. 

Крім цього, пасовища з бобовими травами, як правило, забезпечують більший 

вихід тваринницької продукції з розрахунку на одну голову, ніж злакові 

травостої [306] .  

Для профілактики і запобігання захворюванню великої рогатої худоби 

на тимпанію, яку може спричинити згодовування в годівницях зеленої маси  

конюшини лучної чи люцерни посівної або на бобово-злакових пасовищах із 

високим вмістом у травостоях бобових, рекомендується порційний випас 

худоби, а в окремих випадках – і підгодовування їх сіном, соломою ярих 

культур,  кукурудзяним силосом, злаковими травами [147]. Можливе введення 

в раціони худоби антитимпанійних препаратів, зокрема селену,  палакселену  

[310], та виведення сортів конюшини, що не викликають згаданого 

захворювання. 

За даними С. В. Стоцької,  у сухій кормовій  масі конюшини лучної 

вміст поживних речовин, у тому числі сирого протеїну закономірно не 

змінювався від технологічних заходів вирощування, зокрема й від удобрення. 

Проте зміни відбувалися в міру проходження фаз вегетації – зменшувався вміст  

сирого протеїну та збільшувався вміст сирої клітковини.  
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За  одержаними даними, в середньому за 2018-2020 рр. суха біомаса 

сортів конюшини лучної характеризувалася доброю якістю, зокрема 

сприятливим хімічним складом для годівлі худоби за  вмістом сирого протеїну, 

білка та сирої клітковини, а також перетравністю сухої маси in vitro(табл. 5.1). 

Так,  вміст сирого протеїну в сухій масі корму конюшини за різного удобрення 

та  способів сівби  коливався у межах  16,8-19,2 % за мінімальним показником 

зоотехнічної норми – 14 %. Вміст  білка  коливався у межах 11,9- 13,6 %.   

Поміж сортів  більшим вмістом  сирого протїну (на 0,6-1,7 % за НІР05 – 0,7 %)  і 

білка (на 0,7-1,7 %  за НІР05 – 0,5 %) вирізнявся сорт Тайфун. Дещо більшим  

вміст  сирого протеїну та білка (на 0,1-1,2 % за НІР05 відповідно 0,7 і 0,5 %) у 

сухій  масі конюшини лучної спостерігався  за сівби під покрив ячменю ярого, 

ніж за   безпокривної сівби. За  інокуляції насіння бульбочковими бактеріями 

порівнянно з варіантом без добрив та  за внесення  Р60K90  або  N60P60K90 на фоні 

інокуляції насіння, а також N60 на фоні  Р60K90  простежувалася лише тенденція 

до збільшення  вмісту в сухій масі  сирого протеїну та білка, а саме на 0,1-0,5 % 

за НІР05 –  відповідно  0,8 і 0,6 %.  І лише за внесення N60P60K90 у поєднанні з 

інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями  порівняно з варіантом без 

внесення добрив за безпокривної сівби по  всіх досліджуваних сортах 

встановлено, та сорту Тіна за  сівби під покрив ячменю ярого відзначено 

суттєве збільшення вмісту  сирого протеїну та білка відповідно на 1,1-1,2 %  і 

на 0,5-0,8 % за НІР05 –  відповідно  0,8 і 0,6 %.  

Вміст сирого жиру в середньому за роки досліджень у  сухій масі корму 

сортів конюшини за різного удобрення та  способів сівби  коливався у межах  

2,3-2,6 % за зоотехнічної норми 3-5 %. Від досліджуваних факторів його вміст 

закономірно не залежав. 

Вміст сирої клітковини в сухій масі корму сортів конюшини за різного 

удобрення та  способів сівби  коливався в межах  23,3-25,4 %, що було на рівні, 

і навіть трохи   менше зоотехнічної  норми (25-30 %). Дещо менше  сирої 

клітковини  у сухій масі (на 0,4-1,2 % за  НІР05 –  1,7)  накопичувалося у сорту 

Тайфун порівняно з сортами  Либідь і Тіна. 
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Таблиця 5.1 
Вміст органічних речовин у кормі та перетравність  сортів конюшини 
лучної залежно від елементів технології вирощування,%  у сухій масі 

(середнє за 2018-2020 рр.) 

 

Концентрація безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) у сухій масі 

корму сортів конюшини за різного удобрення та  способів сівби  коливалася у 

межах  45,4-48,0 % і від досліджуваних факторів закономірно не залежала. 

Удобрення Сорт 
Сирий 
протеїн 

Білок 
Сирий 

жир 

Сира 
клітко-

вина 
БЕР 

Пере-
трав-
ність 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  16,8 12,0 2,5 24,3 47,8 61 

Тайфун 17,6 12,7 2,5 23,6 47,7 63 

Тіна 16,9 11,9 2,6 24,0 48,0 59 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  17,2 12,5 2,5 23,9 47,8 63 
Тайфун 17,8 14,1 2,5 23,4 47,7 64 
Тіна 17,0 12,4 2,5 24,5 47,4 60 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  17,8 12,7 2,6 24,0 46,8 63 
Тайфун 18,4 13,1 2,5 23,3 47,1 64 
Тіна 17,5 12,5 2,4 24,5 46,9 60 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  17,9 12,6 2,6 25,2 45,5 62 

Тайфун 18,7 13,2 2,4 24,0 46,0 63 

Тіна 18,0 12,7 2,3 25,4 45,5 60 
Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  17,6 12,5 2.4 25,0 46,5 62 

Тайфун 18,8 13,3 2,4 24,5 45,8 63 

Тіна 16,9 12,0 2,5 24,9 47,1 60 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  17,8 12,6 2,5 25,1 45,9 63 

Тайфун 18,9 13,3 2,4 24,6 45,4 63 

Тіна 17,2 12,2 2,6 25,0 46,6 60 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  17,9 12,3 2,5 23,9 47,0 63 

Тайфун 19,2 13,2 2,4 23,4 46,3 63 

Тіна 17,6 12,3 2,6 24,3 46,9 61 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  18,1 12,5 2,5 24,2 46,4 64 

Тайфун 19,2 13,6 2.5 23,4 46,6 65 

Тіна 18,1 12,8 2,5 24,1 46,5 61 
Зоотехнічна норма 14 – 3-5 25-30 – 50-70 

НІР05, т/га за факторами 

Удобрення 0,8 0,6 0,1 1,8 2,2 3 

Сорт 0,7 0,5 0,1 1,7 2,0 3 

Спосіб сівби 0,7 0,5 0,1 1,8 2,1 3 
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Перетравність сухої маси травʼяного корму  (in vitro) сортів конюшини 

лучної за різного удобрення та  способів сівби  коливалася в межах 59-65 %, що 

відповідає зоотехнічній нормі для годівлі великої рогатої худоби, яка становить 

50-70 %.  Дещо більшою перетравність сухої маси спостерігалася за  сортом  

Тайфун на рівні  63-65 %  і меншою  – за сортом Тіна з показниками 59-61 %. 

Удобрення та  спосіб сівби на перетравність сухої маси (in vitro) закономірно не 

впливали. 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність сортів конюшини 

лучної суттєво змінювалися за роками вегетації і користування травостоями 

(додаток Г). Незалежно від досліджуваних факторів найбільший вміст у сухій 

масі  сирого протеїну  з парамерами 19,2-21,9 % та білка (13,8- 15,2 %) 

відзначено у 1-й рік користування, що на 1,3-3,1 % більше порівняно з 2-м 

роком і на 2,0-4,9 % більше  порівняно з 3-м роком.  

У 1-й рік в сухій масі конюшини лучної  також переважно  найбільше 

нагромаджувалося  сирого жиру  з параметрами  2,5-2,8 %, що на 0,1-0,4 % 

більше, ніж у  2-й і 3-й роки вегетації і користування агроценозів.  

За аналізом  результатів  хімічних  аналізів також виявлено, що у 1-й рік  

найбільшою  була і перетравність  сухої маси  (in vitro),  показники якої  

коливалися в межах 64-68 %, що на 6-10 % більше порівняно з 2-м і 3-м роками.  

Варто зауважити, що у 1-й рік поряд із найбільшим вмістом сирого 

протеїну та його складової білка  вміст сирої клітковини в сухій масі був 

найменшим, що характеризує цей корм як найякісніший порівняно з 2-м і 3-м 

роками. У 1-й рік вміст  сирої клітковини в сухій масі коливався в межах 20,7-

22,1 %, що на 2,1-6,4 % більше порівняно з 2-м і 3-м роками.  

Концентрація безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) у сухій масі 

корму конюшини лучної за роками вегетації і  користування коливалася в 

межах 44,6-48,8 % і закономірно від року користування  не  змінювалася.  

При порівнянні хімічного складу корму зі стандартами  (ДСТУ 4674, 

4684, 4685, 4782, 8528) [80, 82, 83, 84, 90], за вмістом сирого протеїну і сирої 

клітковини, на виготовлення сіна, сінажу, силосу, зелених кормів та штучно 
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висушених трав᾿яних кормів виявилося, що трава конюшини лучної  відповідає 

вимогам висококласних трав᾿яних кормів. Вона придатна для виготовлення 

сіна,  сінажу і зелених кормів 1-го, а штучно висушених трав᾿яних кормів – 3-го 

класу.  

Надто важливо  для годівлі тварин мати  оцінку травʼяного корму за 

узагальнюючими показниками якості, а саме за поживністю, що оцінюється за 

вмістом кормових одиниць та   енергоємністю сухої маси, яка оцінюється за 

вмістом обмінної енергії, а також  за забезпеченістю кормової  одиниці 

перетравним протеїном, тобто за показниками, за якими оцінюється якість 

кормів згідно з діючими стандартами України. За одержаними даними, в 

середньому за 2018-2020 рр. вміст кормових одиниць  у сухій масі   різних 

сортів коливався у межах 64-78 %,  вміст обмінної енергії  у межах – 8,9-9,8 

МДж/кг (табл. 5.2). Порівняно з іншими сортами найбільшим вмістом кормових 

одиниць та обмінної енергії (відповідно на 1-9 %) на 0,1-0,6 МДж/кг) 

вирізнявся сорт Тайфун. Тенденційно, у більшості випадків,  дещо вищий вміст 

кормових одиниць і обмінної енергії в сухій масі конюшини лучної 

спостерігався за сівби під покрив ячменю ярого, ніж за безпокривної сівби. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном була досить 

високою і  коливалася в межах 158-177 г при мінімальній зоотехнічній нормі 

110-115 г. Від сорту, удобрення  та способів сівби вона закономірно не 

змінювалася. 

При порівнянні із зоотехнічними нормами виявилося, що як вміст  

кормових одиниць, так і вміст обмінної енергії  переважно знаходилися у 

межах зоотехнічних норм (відповідно 70-100 % при нормі 9-11 МДж/кг). 

 Хімічний склад  багаторічних бобових трав, як  відомо, найпомітніше, 

проте неоднаковими темпами змінюється за фазами вегетації, тобто в міру 

старіння рослин при формуванні урожаю першого укосу 138, 150,  223, 229, 

245, 249.  
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Таблиця 5.2 

Поживність,  енергоємність сухої маси та забезпеченість кормової  

одиниці перетравним протеїном  сортів конюшини лучної      

(середнє за 2018-2020 рр.) 

 

Результати проведених досліджень із вивчення динаміки формування 

деяких елементів якості корму, зокрема вмісту у кормі сирого протеїну і сирої 

клітковини, в першому укосі наведено за період від пагоноутворення (1 травня) 

до цвітіння (19 червня) сортів  конюшини лучної з інтервалом у 10 днів. 

Удобрення Сорт 
Вміст 

кормових 
одиниць, % 

Вміст 
обмінної 
енергії, 
МДж/кг  

Забезпеченість 
кормової одиниці 

перетравним 
протеїном, г 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  69 9,2 159 

Тайфун 72 9,4 158 

Тіна 64 8,9 170 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  71 9,4 159 
Тайфун 74 9,6 157 
Тіна 66 9,0 168 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  71 9,4 163 
Тайфун 75 9,6 160 
Тіна 66 9,0 172 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  69 9,2 169 
Тайфун 73 9,5 166 
Тіна 66 9,0 177 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  70 9,3 163 

Тайфун 71 9,4 173 

Тіна 66 9,0 166 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  70 9,4 165 

Тайфун 73 9,5 169 

Тіна 64 8,9 175 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  71 9,6 165 
Тайфун 72 9,6 173 
Тіна 69 9,2 166 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  70 9,6 169 

Тайфун 78 9,8 160 

Тіна 69 9,2 171 

Зоотехнічна норма 70-100 8-11 110-115 
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Встановлено, що в сухій біомасі   найбільше  найціннішої частини корму,  

сирого протеїну і найменше найменш  цінної частини корму сирої клітковини 

містилося за раннього відчуження, тобто у фазу пагоноутворення конюшини 

лучної. Кількість сирого протеїну в сухій масі корму з різних сортів конюшини 

травостоїв у цей період у середньому за 2018-2020 рр. коливалася в межах 24,8-

25,2 %, сирої клітковини – 16,3-16,8 % (табл. 5.3).  

  

Таблиця 5.3 

Динаміка  хімічного складу біомаси сортів конюшини лучної за фазами 

вегетації при формуванні першого укосу   (середнє за 2018-2020 рр.) 

Сорт Фаза вегетації  

Сирий 

про-

теїн, % 

Добове 

зниження 

вмісту 

сирого 

протеїну, % 

Сира 

кліт-

кови- 

на, % 

Добове 

зниження 

вмісту сирої 

клітковини, 

% 

Либідь 

Пагоноутворення 25,0 - 16,6 - 

Початок гілкування 23,2 0,18 19,6 0,30 

Гілкування  20,5 0,27 22,4 0,28 

Початок бутонізації 17,4 0,31 25,2 0,28 

Кінець бутонізації 15,2 0,22 28,2 0,30 

Цвітіння 14,0 0,12 31,0 0,28 

Тайфун 

Пагоноутворення 25,2 - 16,3 - 

Початок гілкування 23,6 0,16 19,0 0,27 

Гілкування  20,2 0,34 22,0 0,30 

Початок бутонізації 17,5 0,27 25,2 0,32 

Кінець бутонізації 15,7 0,18 27,9 0,27 

Цвітіння 14,6 0,11 30,5 0,26 

Тіна 

Пагоноутворення 24,8 - 16,8 - 

Початок гілкування 22,9 0,19 19,6 0,28 

Гілкування  19,7 0,32 22,6 0,30 

Початок бутонізації 16,9 0,28 26,0 0,34 

Кінець бутонізації 15,3 0,16 28,9 0,29 

Цвітіння 14,2 0,11 31,5 0,26 

НІР05 0,7  1,4  

 

У фазі цвітіння, тобто в  останній термін  оцінювання корму вміст сирого 

протеїну в сухій масі конюшинових  травостоїв був найменшим і  становив 

14,0-14,6 %, сирої клітковини – найбільшим із  показниками 30,5-31,5 %.  
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Одночасно, як уже зазначалося, зменшилася частка  листя  у різних травостоях  

від 86-90 % у фазі пагоноутворення до 28-33 % у фазі масового цвітіння. Частка 

листя  знаходилася у сильному позитивному кореляційному зв'язку із вмістом 

сирого протеїну з коефіцієнтом кореляції  0,931 і у сильному від’ємному – із 

вмістом сирої клітковини  з коефіцієнтом  кореляції –  (- 947).  

За аналізу  динаміки хімічного складу за фазами вегетації виявилося, що 

найшвидшими темпами середньодобове зменшення вмісту в сухій масі сирого 

протеїну (0,27-0,34 %) відбувається у фазі гілкування-початок бутонізації 

конюшини лучної, тобто в період найінтенсивнішого росту рослин. У цей 

період у біомасі одночасно швидшими темпами зменшується питома частка 

листя. Параметри середньодобового збільшення вмісту сирої клітковини у 

травостоях у різні періоди  проходження фаз вегетації, на відміну  від 

середньодобового зменшення вмісту сирого протеїну, змінювалися мало 

(приблизно однаковими темпами  і коливалися в межах 0,26-0,34 %.  

Зменшення кількості сирого протеїну до мінімального рівня зоотехнічної 

норми (14 % у сухій масі) в конюшиновому травостої за період від 

пагоноутворення до фази цвітіння  не відбулося. Стосовно вмісту сирої 

клітковини, то її вміст вище за зоотехнічну норму (30 % у сухій масі) у фазу 

цвітіння  було перевершено  із вмістом 31,5-33,6 %.   

 

      5.2. Вміст у кормовій масі конюшини  лучної сирої золи, макро- та 

мікроелементів, важких металів і нітратів. 

 

Під дією мінеральних добрив, зокрема і в біомасі багаторічних бобових 

трав, значні позитивні або негативні  зміни відбуваються і в мінеральному 

складі корму та у співвідношенні мінеральних елементів. Все це може  

справляти як позитивний, так і негативний вплив на продуктивність і стан 

здоров'я тварин, може привести   навіть до їх захворювання   [71, 217]. У цьому 



 121 

звʼязку  важливо застосовувати такі добрива й  інші агротехнічні заходи, що 

підвищують урожайністьта сприяють одержанню корму високої якості. 

Позитивний вплив бобових  як в одновидових, так і бобово-злкових 

агроценозах, на  поліпшення їх мінерального складу проявляється передусім на 

збільшенні  вмісту в сухій масі корму кальцію до 0,86-1,07 %, фосфору до 0,29-

0,43 %, магнію до 0,21-0,35 % та зменшенні вмісту калію порівняно із злаковим  

травостоєм [146]. 

При цьому роль окремих елементів та їх потреба до останнього часу 

остаточно не з'ясована. Проте  узагальнення результатів досліджень [217] дають 

можливість стверджувати, що оптимальний вміст кальцію –0,3-0,6%, магнію – 

0,12-0,26 (0,2), калію – 1-3, натрію – 0,13-0,15, фосфору – 0,2- 0,35% із 

розрахунку на суху масу трави. 

За одержаними даними, в середньому за 2018-2020 рр. певні  зміни під 

впливом досліджуваних факторів, а саме сорту конюшин лучної, способу сівби 

та удобрення відбулися у кормі також із нагромадженням сирої золи, 

макроелентів та їх співвідношенням (табл. 5.4). 

Агрофітоценози конюшини лучної за участі різних її сортів 

характеризувалися достатнім мінеральним складом корму, в тому числі 

підвищеним вмістом кальцію та магнію. Інокуляція насіння конюшини лучної 

бульбочковими бактеріями на мінеральний склад корму закономірно не 

впливала.  

У  кормах у  сухій масі сирої золи нагромаджувалося в межах 8,5-8,9 %. 

Поміж сортами конюшини лучної  суттєвої різниці в  нагромадженні такої не 

спостерігалося. Тенденційно на 0,1-0,3 %  при НІР05  0,4 % відзначено 

збільшення вмісту сирої золи у варіантах  за внесення  мінеральних добрив у 

дозах Р60K90 та N60P60K90 порівняно з фоном, де проведено лише  інокуляцію 

насіння бульбочковими бактеріями.    

Фосфору в сухій масі коюшини лучної нагромаджувалося 0,32-0,37 %, що 

відповідає зоотехнічній нормі для годівлі великої рогатої худоби (0,2-0,35 %). 

Від досліджуваних факторів вміст фосфору у більшості випадків  змінювався 
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мало. Проте простежувалося незначне його збільшення (на 0,02-0,04 % при 

НІР05 0,04 %) за внесення  мінеральних добрив у дозах Р60K90 та N60P60K90 

порівняно з фоном, де проведено лише  інокуляцію насіння бульбочковими 

бактеріями.  

Таблиця 5.4 

Вміст сирої золи, макроелементів та їхнє співвідношення в сухій масі 

сортів конюшини лучної за різних технологій  вирощування, %              

(середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 
Сира 
зола 

Р К Са Мg 
К:(Са+

Мg) 
Са:Р 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  8,6 0,36 2,36 0,56 0,18 3,2 1,6 

Тайфун 8,6 0,35 2,28 0,57 0,18 3,0 1,6 

Тіна 8,5 0,36 2,21 0,54 0,17 3,1 1,5 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  8,6 0,35 2,39 0,52 0,17 3,5 1,5 
Тайфун 8,6 0,37 2,36 0,57 0,19 3,1 1,5 
Тіна 8,6 0,36 2,29 0,54 0,17 3,2 1,5 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  8,8 0,35 2,52 0,51 0,16 3,8 1,5 
Тайфун 8,7 0,37 2,48 0,55 0,17 3,4 1,5 
Тіна 8,7 0,35 2,44 0,51 0,16 3,6 1,5 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  8,8 0,36 2,52 0,49 0,16 3,9 1,4 

Тайфун 8,9 0,37 2,51 0,50 0,17 3,7 1,4 

Тіна 8,8 0,36 2,50 0,52 0,17 3,6 1,4 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  8,5 0,33 2,43 0,51 0,17 3,4 1,5 

Тайфун 8,5 0,34 2,41 0,52 0,17 3,4 1,5 

Тіна 8,6 0,33 2,32 0,51 0,17 3,4 1,5 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  8,7 0,32 2,43 0,54 0,18 3,4 1,7 

Тайфун 8,7 0,32 2,37 0,58 0,19 3,4 1,8 

Тіна 8,6 0,32 2,25 0,53 0,17 3,2 1,7 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  8,7 0,35 2,46 0,51 0,16 3,7 1,5 

Тайфун 8,7 0,35 2,41 0,52 0,17 3,5 1,5 

Тіна 8,6 0,34 2,37 0,50 0,16 3,6 1,5 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  8,8 0,35 2,47 0,49 0,16 3,8 1,4 

Тайфун 8,8 0,36 2,43 0,52 0,17 3,5 1,4 

Тіна 8,8 0,35 2,38 0,49 0,16 3,7 1,4 

Зоотехнічна норма – 
0,2-
0,35 

1,0-
3,0 

0,3-
0,6 

0,12-
0,26 

– 
0,7-
2,5 

НІР05, %   0,4 0,02 0,06 0,03 0,01 – – 
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У сухій масі корму нагромаджувалося 2,21-2,52 % калію, що знаходиться в 

межах  зоотехнічної  норми для годівлі великої рогатої худоби (1,0-3,0 %). 

Поміж сортів конюшини лучної, незалежно від способу сівби та удобрення,  

найбільше (на 0,02-0,18 % за НІР05 0,06 %)   його спостерігалося  у сухій масі 

сорту Либідь. На 0,03-0,31 % більше калію було за щорічного  внесення Р60K90 

та N60P60K90 порівняно з фоном, де проведено інокуляцію насіння 

бульбочковими бактеріями. 

У сортах конюшини лучної кальцію та магнію в сухій масі корму  

нагромаджувалося відповідно у межах 0,49-0,58 % і 0,16-0,19 % при 

зоотехнічній нормі 0,3-0,6 і 0,12-0,26 %. Залежно від досліджуваних факторів 

вміст магнію  закономірно не змінювався. Кальцію найчастіше дещо  більше  

виявлялося у біомасі сорту Тайфун. 

Відношення вмісту в сухій масі корму   калію до суми вмісту  кальцію та 

магнію знаходилося в межах 3,0-3,9, що відповідало зоотехнічній нормі годівлі 

ВРХ.  Спосіб сівби та сорт закономірно на нього не впливали.  Проте щорічне  

внесення мінеральних добрив  у дозах Р60K90 та N60P60K90 порівняно з фоном, де 

проведено   інокуляцію насіння бульбочковими бактеріями,  це відношення 

помітно збільшувало– на 0,1-0,7. Подібне  зумовлено підвищенням вмісту в 

траві  калію.  Відношення кальцію до фосфору коливалося в межах 1,4-1,8 за 

зоотехнічної норми 0,7-2,5. На відміну від попереднього вказане відношення 

під дією внесення  Р60K90 та N60P60K90  порівняно з фоном, де проведено   

інокуляцію насіння бульбочковими бактеріями, переважно за сівби конюшини 

лучної під покрив ячменю ярого зменшувалося (найбільше на 0,4).  

Як показав аналіз результатів дсліджень за роками вегетації конюшини 

лучної, найбільше сирої золи, а також  мінеральних елементів 

нагромаджувалося у перший  рік (додаток  Д). Подібне зумовило скошування в 

цьому році   трави у більш ранні фази вегетації порівняно з другим і третім 

роками.  

Зокрема вміст сирої золи  в сухій масі сортів конюшни лучної за різних 

технологій вирощування  у перший рік вегетації і користування коливалася в 
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межах 8,8-9,2 %, що на 0,1-0,6 % більше порівняно з другим  і третім роками, 

фосфору  – 0,33-0,37 %, або на 0,01-0,04 % більше, калію  – 2,37-2,60, що на 

0,06-0,27 % менше, кальцію – 0,53-0,64 %, або на 0,03-0,16 %,  магнію – 0,18-

0,21 %, або на 0,01-0,07 % менше. 

 Значна  небезпека для тварин може бути через внесення підвищених доз 

азоту та нагромадженням  у травʼяному кормі нітратів (N–NO3). За цих умов 

нітрати, які є складовою частиною сирого протеїну, здатні акумулюватися в 

біомасі трав у кількостях, які перевищують гранично допустимі 

концентрації(ГДК) [Менькин В. К., 1990]. На ранніх етапах органогенезу 

рослин вміст нітратів більший, ніж в оптимальні періоди скошування 

травостоїв, особливо за нестачі в цей час фосфору та калію у ґрунті. За Н. Б. 

Поповим [1972], накопичення N–NO3 більше 0,07% у сухій масі вважається 

шкідливим, 0,07-0,2 – призводить до отруєння і понад 0,25% – може бути 

летальним.  

Тому важливо застосовувати такі дози азотних добрив, які б не 

підвищували нагромадження нітратів у кормі. За одержаними  даними, вміст 

нітратів (N–NO3)  у  сухій масі різних сортів конюшини лучної за різних 

технологій їх вирощування в середньому за 2018-2020 рр. знаходився на рівні 

0,02-0,05 %  і не виходив за межі   ГДК (0,07 %) (табл. 5.5). Дещо більше таких 

нагромаджувалося переважно за безпокривної сівби, ніж за сівби під покрив 

ячменю ярого, а також на 0,01 % більше за внесення N60P60K90 порівняно із 

внесенням лише Р60K90.  

Незалежно від сорту, способу сівби та удобрення на 0,02-0,03 %  у сухій 

масі більше нітратів нагромаджувалося у рік сівби, ніж у наступні роки, що 

зумовлено  скошуванням конюшини лучної в перший рік  у більш ранні фази 

вегетації. 

У літературних джерелах стверджується, що під впливом добрив,  а також 

симбіотичного азоту багаторічних бобових трав істотно змінюється 

мікроелементний склад травостоїв. Найґрунтовніше  досліджено зміни в 

мікроелентному складі трав’яних  кормів під впливом азотних добрив.  
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Зокрема, при  внесенні підвищених доз азоту зменшується вміст у них цинку 

[308].  

 

                                                                                                              Таблиця 5.5 

Нагромадження нітратів (N–NO3) у сухій масі конюшини лучної  на різних 

фонах удобрення, % (2018-2020 рр.) 

               

Удобрення Сорт 
Рік користування Середнє за     

2018-2020 рр. 1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  0,05 0,03 0,02 0,03 

Тайфун 0,06 0,02 0,03 0,04 

Тіна 0,05 0,02 0,02 0,03 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  0,05 0,03 0,02 0,03 

Тайфун 0,06 0,03 0,03 0,04 

Тіна 0,05 0,02 0,02 0,03 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  0,05 0,03 0,02 0,03 

Тайфун 0,06 0,03 0,03 0,04 

Тіна 0,05 0,03 0,02 0,03 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  0,06 0,04 0,04 0,05 

Тайфун 0,07 0,04 0,04 0,05 

Тіна 0,06 0,04 0,04 0,05 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  0,04 0,02 0,01 0,02 

Тайфун 0,05 0,02 0,02 0,03 

Тіна 0,05 0,02 0,01 0,03 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  0,05 0,02 0,02 0,03 

Тайфун 0,05 0,03 0,02 0,03 

Тіна 0,05 0,02 0,02 0,03 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  0,05 0,02 0,02 0,03 

Тайфун 0,05 0,02 0,02 0,03 

Тіна 0,05 0,02 0,02 0,03 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  0,06 0,03 0,03 0,04 

Тайфун 0,06 0,03 0,03 0,04 

Тіна 0,06 0,03 0,03 0,04 

НІР05, % 0,003 0,002 0,001 0,002 

Зоотехнічна норма 0,07 
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Доведено, що  внесення підвищених доз фосфору знижує вміст у 

травостої цинку [308]. За внесення різних доз азотних добрив вміст міді у 

травах залежить від наявності її в ґрунті [46, 108, 278]. На бідних на мідь 

ґрунтах зростаючі дози азоту призводять до зниження її рухомості внаслідок 

створення комплексних мідно-аміачних сполук і зменшення вмісту такої в 

надземній біомасі трав. При збільшенні дози азоту в поєднанні із внесенням 

мідних добрив і на багатих на мідь ґрунтах значно підвищується вміст останьої 

в ґрунті та рослинах. 

Збільшення вмісту марганцю в злакових травостоях з підвищенням доз 

азотних добрив, особливо на кислих ґрунтах, зумовлюється підкисленням 

грунтового розчину [40,  129, 254, 278]. Механізм такої дії фізіологічно кислих 

добрив пов'язаний з підвищенням кислотності ґрунту, коли відбувається 

перетворення марганцю з недоступної форми в доступну. Таку ж дію 

підкислений грунтовий розчин виявляє на доступність цинку й заліза та 

відповідно на вміст їх у рослинах [278, 308]. 

За даними Н. І. Попова, зоотехнічна  норма для годівлі жуйних тварин за  

вмістом Mn становить 250 мг/кг, Fe – 200,  Zn– 20-50,  Cu – 4-8 мг/кг сухої 

речовини [217].  

За одержаними даними, у середньому за 2018-20120 рр.  вміст цинку в 

сухій масі  трави конюшини лучної коливався в межах 13,7-14,8  мг/кг при 

зоотехнічній нормі для годівлі ВРХ 20-50 і ГДК 50 мг/кг (табл. 5.6). Переважно 

дещо більше його  нагромаджувалося в сухій масі сорту Тайфун. Міді в сухій 

масі накопичувалося 3,5-4,9 мг/кг за зоотехнічної норми  4-10 мг/кг, марганцю – 

44,0-48,3 мг/кг за зоотехнічної норми 250 і  заліза – 64,4-68,8 мг/кг за 

зоотехнічної норми 200.  Додавання до Р60K90 азоту у дозі  N60 призводило до 

збільшення вмісту в біомасі конюшини лучної цинку, міді та  марганцю. Спосіб 

сівби на нагромадження в сухій масі зазначених мікроелементів  суттєво не 

впливав. 

Аналіз вмісту в сухій масі  корму сортів конюшини лучної за різних 

елементів технології вирощування  важких металів (свинцю, нікелю та  



 127 

Таблиця. 5.6 

Вміст мікроелементів і важких металів у сухій масі    конюшини  

лучної за різних  технологій вирощування,  мг/кг (середнє за 2018-2020 рр.) 

 

кадмію) свідчить, що їхній   вміст не виходив за межі ГДК(див.таб. 5.6). 

Зокрема, вміст свинцю коливався у межах 1,8-1,9 мг/кг сухої маси при ГДК 2-3 

Удобрення Сорт Zn Cu Mn Fe Pb Ni Cd 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  14,0 3,5 44,3 65,7 2,1 1,8 0,2 

Тайфун 14,8 3,8 46,0 68,3 1,9 1,9 0,2 

Тіна 13,7 3,5 45,9 66,4 2,1 1,8 0,2 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  14,0 3,5 44,3 65,7 2,1 1,8 0,2 

Тайфун 14,8 3,8 46,0 68,3 1,8 1,8 0,2 

Тіна 13,7 3,5 45,9 66,4 2,1 1,8 0,2 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  14,0 3,5 44,3 65,7 2,1 1,8 0,2 

Тайфун 14,8 3,8 46,0 68,3 2,0 1,9 0,2 

Тіна 13,7 3,5 45,9 66,4 1,9 1,8 0,2 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  16,0 3,8 48,3 65,7 2,1 1,8 0,3 

Тайфун 16,8 4,0 47,0 68,7 1,9 1,9 0,3 

Тіна 16,7 4,2 47,9 66,4 2,1 1,8 0,3 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  14,0 3,5 44,0 65,7 2,1 1,8 0,2 

Тайфун 14,8 3,6 46,1 67,3 2,0 1,9 0,2 

Тіна 13,7 3,5 45,9 66,4 2,1 1,9 0,2 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  14,0 3,6 46,4 66,7 2,1 1,8 0,2 

Тайфун 14,8 3,6 46,2 68,3 2,0 1,9 0,2 

Тіна 13,7 3,7 45,7 64,4 2,1 1,8 0,2 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  14,0 3,8 44,4 64,7 2,1 1,9 0,2 

Тайфун 14,8 3,8 46,0 66,5 2,0 1,9 0,2 

Тіна 13,7 3,7 45,9 66,7 2,1 1,8 0,2 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  14,0 4,3 47,3 67,7 2,1 1,8 0,3 

Тайфун 14,8 3,9 47,3 68,3 2,0 1,9 0,3 

Тіна 13,7 4,0 47,8 68,8 2,1 1,8 0,3 

Зоотехнічна норма 20-50 4–10 250 200 – – – 

ГДК 50 30 – – 2-3 – 0,3 

НІР05, мг/кг 0,7 0,2 2,2 3,3 0,1 0,1 0,01 
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мг/кг, нікелю – 1,8-1,9 і кадмію – 0,2-0,3 мг/кг при ГДК 0,3 мг/кг. За наявними 

даними сорт конюшини лучної,  система удобрення та спосіб сівби закономірно 

на вміст у траві  вказаних важких металів закономірно не  впливали.  За 

аналізом результатів досліджень, наведених у розділі 5, можна зробити наступні 

висновки.  

1. У сухій кормовій  масі різних сортів  конюшини лучної за різних 

елементів технології вирощування   нагромаджувалося: сирого протеїну 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 у межах 8,5-8,9 %, у 

тому числі макроелементів (фосфору  – 0,32-0,37 %, калію – 2,21-2,52, кальцію – 

0,49-0,58, магнію – 0,16-0,19 %),  нітратного азоту (N–NO3)  – 0,02-0,05 %,  

мікроелементів  (цинку – 13,7-14,8 мг/кг, міді – 3,5-4,9, марганцю – 44,0-48,3 і  

заліза – 64,4-68,8 мг/кг) та важких металів (свинцю – 1,8-1,9 мг/кг, нікелю – 1,8-

1,9 і кадмію – 0,2-0,3 мг/кг). Перетравність сухої маси іn vitro знаходилася на 

рівні – 59-65 %, відношення вмісту в сухій масі корму   калію до суми вмісту  

кальцію та магнію – 3,0-3,9, кальцію до фосфору – 1,4-1,8. 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. 

2. Вміст у сухій кормовій  масі конюшини лучної сирого протеїну, 

перетравність сухої маси  досліджуваних макро- і мікроелементів та їх 

співвідношення  не виходили за межі зоотехнічних норм для годівлі великої 

рогатої худоби. Поміж сортів  більшим вмістом  сирого протеїну та білка  (на 

0,6-1,7 %) вирізняється сорт Тайфун.   Спосіб сівби конюшини лучної на 

нагромадження зазначених мінеральних елементів суттєво не впливав. У сухій 

масі калію дещо більше нагромаджував  сорт Либідь, а кальцію та  марганцю – 

сорт Тайфун. За внесення  мінеральних добрив у дозах Р60K90 та N60P60K90 

порівняно з фоном, де проведено лише  інокуляцію насіння бульбочковими 

бактеріями спостерігалося збільшення вмісту в сухій масі сирої золи, фосфору, 

калію. За внесення  азоту у дозі N60, не виходячи за межі гранично допустимих 
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концентрацій, встановлено незначне  збільшення вмісту нітратного азоту,  а 

також цинку, міді та марганцю. За внесення N60P60K90 у поєднанні з інокуляцією 

насіння бульбочковими бактеріями  порівняно з варіантом без внесення добрив 

за безпокривної сівби збільшувався вміст  сирого протеїну та білка відповідно 

на 1,1-1,2 % і  0,5-0,8 %. 

3. У міру старіння конюшини лучної при проходженні фаз морфогенезу  і 

зменшення частки листя в траві від 86-90 %  у фазу кущіння до 28-33  % у фазу 

масового цвітіння-початку плодоношення в сухій масі знизився вміст сирого 

протеїну від 24,8-25,2 % до 14,0-14,6   %  із коефіцієнтом кореляції (r)  0,931  та 

підвищився вміст сирої клітковини від 16,3-16,8 % % до 30,5-31,5  %   із r  –947.  

Найшвидшими темпами середньодобове зниження вмісту в сухій масі сирого 

протеїну (0, %), як і зменшення питомої частки листя, відбулося під час 

гілкування конюшини лучної. 

Основні результати розділу 5 висвітлено та опубліковано в наукових 

працях [49, 65, 67]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ  РОДЮЧОСТІ  ҐРУНТУ  ЗА ВИРОЩУВАННЯ 

КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ 

 

6.1. Нагромадження сухої  маси та основних поживних елементів  корінням   

 

За нагромадження кореневої маси через  міцну дернину багаторічні трави 

поліпшують родючість ґрунту, а саме поліпшують його структуру, збагачують 

поживними речовинами, захищають від ерозії [Кургак В. Г., 2010]. Через 

взаємодію кореневої системи з ґрунтовими мікроорганізмами під травами 

відбуваються позитивні зміни у ґрунті, які відіграють важливу роль у 

кругообігу і живленні рослин. Саме мікроорганізми  розкладають відмерлу  

дернину, рослинні залишки та післяжнивні рештки, поліпшують структуру й 

фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунту, переводять недоступні 

мінеральні елементи в  доступну для рослин форму, а також регулюють азотний 

режим ґрунту [180, 277]. Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори знаходиться в 

тісній позитивній залежності з умовами живлення, температурою та ґрунтовою 

вологістю. Для  ґрунтових мікроорганізмів, які використовують органічні 

форми азоту, найсприятливіші умови виникають за температури 200 С і 

внесенні 120 кг/га діючої речовини NPK [180]. 

Мікроорганізми  з’являються на рослинах вже на початку їх онтогенезу і 

залишаються на них упродовж всього періоду росту й розвитку. Вони 

розміщуються, в основному, біля коренів, у так званій ризосфері.  Завдяки дії 

рослин на мікроорганізми за допомогою власних виділень (цукри, органічні 

кислоти, азотовмісні органічні сполуки, неорганічні сполуки фосфору, калію та 

вітамінів), а також мікроорганізмів на рослини й відбуваються різні процеси у 

ґрунті [179, 268, 293, 294]. Особливе значення має симбіоз бульбочкових 

бактерій з багаторічними бобовими травами, завдяки чому відбувається 

фіксація атмосферного азоту і нагромадження його в рослинній надземній і 

підземній біомасі та у ґрунті. 
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Доведено, що біологічна або мікробіологічна активність ґрунту 

поліпшується з підвищенням його вологості до 80% повної вологоємності на 

глибині 0-10 см. За таких умов   розкладання целюлози  підвищується від 7-11 

до 11-29 %. Невеликі дози азотних добрив стимулюють активність целюлозо- 

розкладаючих бактерій, тоді як високі (N240-280) дещо погіршують їх активність 

[293].  

Для грунтових мікроорганізмів джерелом енергії слугують корені та 

післяукісні рештки. Слід мати на увазі, що на   початку  вегетації трав темпи 

росту коріння у злаків  вищі, ніж у бобових, тому вони більшою мірою 

реагують на внесення добрив рано навесні. За ранньовесняного  внесення азоту 

у трав відростають ефемерні корінці, які після його використання відмирають. 

При погіршенні умов зволоження дія добрив знижується [158]. У перші ж дні 

після відновлення вегетації рослина використовує запасні поживні речовини з 

коренів, що становить важливе джерело живлення і підвищення продуктивності 

надземної маси.  Коренева система розвивається швидше у вологі роки, ніж у 

посушливі [5].  Сповільнення наростання відбувається і за частого  відчудження 

трав через зменшення у рослинах  запасних поживних речовин. Подібне 

зумовлюється призупинкою після скошування інтенсивності росту коренів, а 

також діяльності симбіотичних бактерій на 10-15 днів і більше [164].   

Варто зауважити, що коріння   лучних трав розміщується в основному у 

верхніх шарах ґрунту і різко зменшується за його профілю. За даними 

польських учених, на природних луках маса коренів у шарі 0-10 см у 10 разів 

менша, ніж у шарі 10-20 см. Подібні дані щодо маси коріння за горизонтами 

одержані в дослідженнях В. Г. Кургака і О. П.Лукянця  [139]. В умовах  

західного Лісостепу маса повітряно-сухої маси коренів у шарі ґрунту 0-10 см 

становила 3,0-7,1 т/га  До подібних висновків дійшли й інші дослідники. 

Найбільше  наростання кореневої маси у лучних травах відбувається в середній 

період вегетації. За даними дослідників Литви, маса сухих коренів у шарі 

ґрунту 0-20 см за вісім тижнів від початку вегетації зросла лише від 9,39 до 9,45 
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т/га, за 8-20 тижнів – до 12,14 т/га. У період між 16-21 тижнями від початку 

вегетації зростання кореневої маси зупинилося на рівні 11,84 т/га [173]. 

Існують  протилежні дані стосовно наростання коренів залежно від доз 

азотних добрив. Так, деякі, дослідники стверджують, що азотні добрива за 

певних екологічних умов мало впливають на наростання коріння. Проте 

коефіцієнт продуктивної їх дії різко змінюється. За внесення азоту 

співвідношення надземної до підземної маси становило як 1:0,6, тоді як на 

контролі – 1:1,2, за внесення фосфору – 1:1,2; фосфору і калію – 1:1,8 [268]. 

Цими дослідженнями також доведено, що в інших екологічних умовах 

мінеральні добрива не тільки безпосередньо впливають на ріст коріння, а й 

завдяки зміні співвідношення між ботаніко-господарськими групами рослин, по 

різному діють на накопичення коріння. Якщо за внесення N60 і на фоні P30K60 

маса сухого коріння становила 7,82 т/га, то за внесення N120 і N180 маса таких 

зростала на 0,70-0,75 т/га. Доза азоту N240 дещо сповільнювала наростання 

кореневої маси. Співвідношення надземної маси до підземної змінилось від 

1:7,6 (за внесення N60) до 1:2,2-1:1,3 за збільшення дози азоту до N120-240. 

Встановлено, що тільки  підвищена доза азоту N240 пригнічуюче впливає на 

кореневу систему. Середні дози, навпаки, збільшують масу коріння                  

[228]. 

У дослідженнях В. Г. Кургака і О. П. Лукянця [139] на суходолах 

північного Лісостепу сухої кореневої маси у 0-20-см шарі на 1 га 

нагромаджувалося в межах від 7,38 до 13,10 т. Найзначніше на нагромадження 

коренів впливали добрива, де їхня маса була найбільшою на всіх травостоях. 

Відношення надземної маси до коренів знаходилося в межах від 0,38 до 1,20. За 

даними Кургака В. Г. і Товстошкура В. М.  [142], нагромадження кореневої 

маси під різними лучними травостоями залежно від системи удобрення 

коливалося від 7,90 до 12,97 т/га.  Нагромадження  маси коренів зростало під 

дією азотних добрив на травостоях із домінуванням злаків, а також при 

введенні до злаків бобових трав. За внесення азотних добрив у дозі N135 на 

злаковий травостій маса коренів збільшилася від 8,12 до 11,54 т/га. Поміж 
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бобово-злакових травостоїв найзначніше маса коренів нагромаджуваласяь під 

люцерно-злаковим та лядвенце-злаковим травостоями. Проте коефіцієнт 

продуктивної дії коренів залежно від удобрення на різних травостоях 

змінювався мало. На сіяному злаковому травостої та перелогах коефіцієнт 

продуктивної дії коренів  від внесення азоту  добрив збільшився в 1,3-1,8 раза. 

Як відомо, бобові трави позитивно впливають на родючість ґрунту 

завдяки накопиченню азоту в кореневій масі й ґрунті [145]. У різних ґрунтово-

кліматичних умовах перед розорюванням під бобово-злаковими травостоями 

накопичується від 10 до 19 т/га сухої кореневої маси, яка збагачена азотом в 

кількості, еквівалентній орієнтовно 40-60 т/га гною. Накопичення азоту 

кореневою системою бобових може досягати 250 кг/га  [235].  

На злаковому травостої азот мінеральних добрив використовується 

травами повністю, і навіть за внесену дозу, що залежить від збільшення його 

кількості в ґрунті   за рахунок підвищення мікробіологічної активності 

останнього. Це показник, який з одного боку  відображає позитивну дію 

азотних добрив на збільшення використання травами азоту з ґрунту за рахунок 

підвищення його доступності [115], з іншого – негативну їх дію з екологічної 

точки зору, що проявляється в посиленні мінералізації органічної речовини й 

зменшенні кількості гумусу в ґрунті [286]. Отже, під дією різних антропогенних 

чинників, значні зміни відбуваються в кореневій масі трав, а також  у ґрунті.    

За одержаними даними, під різними сортами  конюшини лучної залежно 

від елементів технології вирощування на кормові цілі у 0-20-см шарі ґрунту  

нагромаджувалося  нагромадження сухої кореневої маси в межах 8,33-9,11 т/га 

з коефіцієнтом продуктивної дії коренів за відношення  сухої надземної  маси 

до сухої маси коренів 0,96-1,09 (табл. 6.1). Незалежно від способу сівби  

найменше їх нагромаджувалось у варіанті без внесення добрив (8,54-8,72 за 

безпокривного способу сівби і 8,33-8,51 – за  сівби під покрив ячменю ярого). 

Незалежно від сорту конюшини лучної найбільша маса коріння (8,74- 

9,11 т/га)  нагромаджувалася  за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  

у поєднанні із внесенням N60P60K90, коли  їхня суха  маса в розрахунку  на 1 га  
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                                                                                                           Таблиця 6.1 

Накопичення  маси коріння різними сортами  конюшини лучної   у  

0-20 см шарі ґрунту та її протиерозійна стійкість (середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 
Суха коренева маса,  

т/га 

Відношення 

надземної  

маси до маси 

коріння 

Термін, за 

який моноліт 

ґрунту було 

розмито, хв:с. 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  8,54 0,96 8:35 

Тайфун 8,72 1,02 8:51 

Тіна 8,60 1,01 8:40 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  8,61 0,99 – 

Тайфун 8,84 1,04 – 

Тіна 8,75 1,04 – 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  8,72 1,01 – 

Тайфун 8,93 1,07 – 

Тіна 8,85 1,06 – 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  8,90 1,04 9:18 

Тайфун 9,11 1,08 9:42 

Тіна 9,07 1,07 9:20 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  8,33 0,99 8:21 

Тайфун 8,51 1,04 8:38 

Тіна 8,45 1,02 8:30 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  8,44 1,01 – 

Тайфун 8,67 1,06 – 

Тіна 8,52 1,05 – 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  8,51 1,04 – 

Тайфун 8,74 1,08 – 

Тіна 8,63 1,07 – 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  8,74 1,05 8:52 

Тайфун 8,96 1,09 9:23 

Тіна 8,85 1,08 9:09 

НІР05, т/га 0,35  

Примітка.   Термін, за який моноліт ґрунту було розмито  побічно 

характеризує  протиерозійну стійкість дернини під конюшиною лучною. 
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порівняно з варіантом без добрив збільшилася на  0,33-0,47 т,  або  на 4-5 %. За 

роздільного застосування добрив (Р60K90 або  N60P60K90) на фоні інокуляції  або 

інокуляції насіння на фоні без добрив суха маса коріння  збільшувалася значно 

менше і не перевищувала 0,31 т/га, що знаходиться в межах похибки досліду за 

НІР05  0,35 т/га.  За інокуляції насіння бульбочковими бактеріями суха маса 

коріння різних сортів збільшилася лише на 0,03-0,16  т/га, тоді як за внесення 

на фоні інокуляції Р60K90 або  N60P60K90  – відповідно на 0,04-0,11 т/га і на 0,27-

0,31 т/га. За додавання   N60 до Р60K90 продуктивність зросла на 0,22-0,24 т /га. 

Поміж сортів конюшини лучної на всіх  варіантах технології 

вирощування лише тенденційно дещо більше сухої кореневої маси 

нагромаджував сорт Тайфун, який на 0,08-0,22 % перевершував сорти Либідь і  

Тіна. Також простежувалася тенденція до більшого нагромадження коріння (на 

0,15-0,21 т/га сухої маси) за  безпокривної сівби порівняно з сівбою під покрив 

ячменю ярого.  

Відношення надземної сухої маси до маси коріння конюшини лучної від 

сорту та технологічних заходів вирощування  закономірно і достовірно не 

змінювалося. Проте тенденційно дещо більшими показниками  

характеризувався сорт Тайфун  порівняно з іншими сортами. Внесення 

мінеральних добрив та інокуляція насіння бульбочковими бактеріями  також 

сприяли зростанню продуктивної дії коріння, але лише  тенденційно. Тут, як і 

нагромадження сухої надземної та кореневої маси,  найбільшим цей показник  

виявився  за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні із 

внесенням N60P60K90. 

Відомо, що багаторічні трави  та їхні сумішки відіграють величезну 

природоохоронну роль в агроландшафтах, зокрема затримують поверхневий 

стік, і навіть на крутих схилах захищають ґрунти від ерозії, а водойми  – від 

замулення та  забруднення [138].  За даними досліджень М. П. Шилова [274], а 

також В. Г. Кургака [140], за внесення азотних добрив підвищується не тільки 

продуктивність, а й   протиерозійна стійкість трав. Протиерозійну стійкість 
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травостоїв  певною мірою можна оцінити терміном, протягом якого 

розмивається  моноліту  ґрунту рівномірним струменем води. 

Під час проведення  дослідженнь моноліти ґрунту розміром 20 х 20 см із 

різними сортами конюшини лучної за різних технологій вирощування,  

відібрані у третій декаді  жовтня, рівномірним струменем води розмивалися за 

період з інтервалом 8 год 35 хв – 9 год 42 хв. Внесення мінеральних добрив у 

дозі N60Р60К90 в поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями 

сприяли поліпшенню протиерозійної стійкості. У цьому разі термін, за який 

моноліт ґрунту незалежно від сорту та способу сівби  повністю розмився,  

збільшився на 31-51 с. Тенденційно (на 8-31 с) довше розмивався моноліт із 

сортом конюшини лучної Тайфун,  ніж із сортами Либідь і Тіна. На 10-26 с 

довше розмивався моноліт за безпокривної сівби, ніж за сівби під покрив 

ячменю ярого. 

Відомо, що багаторічні трави поліпшують родючість ґрунту завдяки 

нагромадженню у коренях та кореневих залишках поживних (біогенних) 

елементів, зокрема азоту, фосфору і калію. За літературними джерелами [167], 

у сухій масі коріння різних типів лучних травостоїв  нагромаджується  від 1,26 

до 1,71% азоту, від  0,18 до 0,30 %  Р2О5 і від  0,78 до 1,15 % К2О.  

За одержаними даними, азоту у сухій масі коріння різнотипних 

травостоїв нагромаджувалося в межах  від 1,37 до 1,61 %, Р2О5  – від 0,19 до 

0,23, К2О – від 0,91 до 0,97 % (табл. 6.2).   

Найбільші зміни щодо вмісту   досліджуваних елементів у корінні  

відбулися за азотом. Його вміст суттєво збільшився  в корінні за внесення 

азотних добрив у дозі  N60 на фоні Р60K90 із показником у сухій масі  на 0,07-

0,18 % при НІР05 – 0,05 %. Незначні зміни відбулися й за вмістом калію за 

внесення його з добривами. Так, за внесення Р60K90 на фоні інокуляції 

бульбочковими бактеріями вміст калію в сухій масі коріння збільшився на 0,02-

0,04 % при  НІР05 – 0,02 %.  Вміст фосфору  від досліджуваних факторів 

закономірно змінювався найменше. Проте і його вміст  за внесення Р60K90 на  
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Таблиця 6.2 

Накопичення основних поживних елементів у кореневій масі різних сортів 

конюшини  лучної у  0-20-см шарі ґрунту (середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт 

Вміст у коренях,              

% у сухій масі 

Накопичення у коренях, 

кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль)    

Либідь  1,39 0,21 0,96 118 18 82 

Тайфун 1,43 0,22 0,95 125 19 83 

Тіна 1,41 0,20 0,94 121 17 81 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  1,44 0,20 0,95 124 17 82 

Тайфун 1,47 0,21 0,94 130 19 83 

Тіна 1,45 0,20 0,93 127 18 81 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  1,42 0,23 0,97 124 20 85 

Тайфун 1,45 0,22 0,97 129 20 87 

Тіна 1,43 0,23 0,96 127 20 85 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  1,58 0,20 0,95 141 18 85 

Тайфун 1,57 0,21 0,94 143 19 86 

Тіна 1,61 0,21 0,93 146 19 84 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  1,37 0,20 0,95 114 17 79 

Тайфун 1,38 0,21 0,94 117 18 80 

Тіна 1,43 0,19 0,93 120 16 79 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  1,42 0,19 0,93 120 16 78 

Тайфун 1,44 0,20 0,92 125 17 80 

Тіна 1,41 0,19 0,91 120 16 78 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  1,39 0,22 0,96 118 19 82 

Тайфун 1,40 0,22 0,96 122 19 84 

Тіна 1,38 0,22 0,95 119 19 82 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  1,48 0,19 0,94 129 17 82 

Тайфун 1,47 0,20 0,93 132 18 83 

Тіна 1,54 0,20 0,92 136 18 81 

НІР05, % 0,05 0,01 0,02    



 138 

фоні інокуляції бульбочковими бактеріями збільшився на 0,01-0,03 % при  

НІР05 – 0,02 %.    

Для збереження і поліпшення родючості ґрунтів важливе значення має 

нагромадження у коренях багаторічних трав основних мінеральних (біогенних) 

елементів із розрахунку на 1 га. За одержаними даними в середньому за 2018-

2020 рр.  у 0-20-см шарі ґрунту в корінні конюшини лучної нагромаджувалося 

азоту 114-146 кг/га, фосфору – 16-20 кг/га, калію – 78-86 кг/га.  За  

накопиченням у корінні конюшини лучної з розрахунку  на 1 га азоту  

спостерігалася така ж закономірність, як і за накопиченням кореневої маси та 

вмістом у ній певного  поживного (біогенного) елемента. Внесення азоту на 

конюшиновий травостій у дозі N60  на фоні Р60К90 збільшувало накопичення 

азоту від 114-129 кг/га до 129-146 кг/га, або  в 1,1 раза. Встановлено також 

незначне збільшення нагромадження фосфору і калію за внесення Р60K90 на 

фоні інокуляції бульбочковими бактеріями. Запаси фосфору у 0-20-см шарі у 

цьому разі збільшилися на 1-3 кг/га, тоді як калію на 3-4 кг/га. 

 

6.2. Динаміка показників родючості  ґрунту під конюшиною лучною  

 

На багаторічних травах із наявністю дернини переміщення і поглинання 

поживних речовин добрив відбувається по-іншому, ніж на просапних 

культурах. На багаторічних травостоях сформована дернина, яка густо 

пронизана кореневою сіткою. Як наслідок, втрати поживних речовин з ґрунту і 

добрив мінімальні, оскільки травостій і коренева система рослин 

перешкоджають міграції елементів за профілем і змиванню таких з поверхні 

ґрунту рідкими стоками  [179, 202]. За щорічного внесення високих доз азоту 

часто відбувається зниження вмісту кальцію в ґрунті, особливо на травостоях з 

бобових трав та бобово-злакових травостоях, що може призвести до погіршення 

структури ґрунту. Встановлено, що фосфор добрив у ґрунті зв’язується з 

кальцієм, залізом, алюмінієм і через це після внесення затримується у 

верхньому шарі ґрунту (0-3 см). При систематичному внесенні навіть 
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невисоких доз фосфору (30 і 60 кг/га) відбувається збагачення цим елементом 

верхнього шару ґрунту. Подібне, за систематичного внесення значно вищих доз 

може спостерігатися і з калієм.  За внесення  разом із фосфором і калієм азоту, 

від чого врожайність різко зростає, нагромадження фосфору і калію у ґрунті 

стає менш помітним. Будь-якого вимивання чи пересування азоту і калію 

добрив у глибші шари ґрунту (нижче 0-20 см) на багаторічних травах через 

щільну дернину майже не відбувається [110]. 

Одночасно коренева система трав піднімає азот із нижнів шарів, що 

певною мірою теж зменшує міграцію та шкідливу дію азоту на навколишнє 

середовище. 

Кількість лужногідролізованого азоту у ґрунті характеризує ступінь 

окультурювання ґрунтів, яка для більшості ґрунтів становить 4-6 %, а інколи – 

8-10 % від вмісту у ґрунті загального азоту. Рослини використовують лише 

частину рухомого азоту, яка вилучається, а решта становить потенційний запас 

і може бути використана ними найближчим часом [54]. 

За аналізом літературних джерел [139, 142], лужногідролізного азоту в 

ґрунті збільшується як від внесення мінерального азоту добрив на злаковому 

травостої, так і від дії симбіотичного азоту бобових трав, які виступають 

компонентами сіяних бобово-злакових травостоїв. 

Одержані результати з вивчення зміни агрохімічних показників  

чорнозему   типового (глибокого) малогумусного під конюшиною лучною 

залежно від  елементів технології вирощування  протягом періоду проведення 

досліду засвідчили, що ділянка під дослідом характеризується високою 

потенційною родючістю, проте низьким вмістом рухомого фосфору й середнім 

вмістом обмінного калію(табл. 6.3). Під час закладання досліду вміст гумусу  у 

0-20-см шарі ґрунту знаходився на рівні 4,30-4,38 %, близькою до нейтральної 

реакцією ґрунтового розчину з рН  6,8-6,9. Забезпеченість лужногідролізованим 

азотом  середня. 

Упродовж трьох років досліджень у ґрунті за наведеними показниками під  

конюшиною лучною на різних фонах удобрення відбулися певні, переважно   
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Таблиця 6.3 

Динаміка показників родючості 0–20 см шару ґрунту під конюшиною 

лучною сорту Тайфун залежно інокуляції насіння  від варіантів  удобрення  

та способів сівби (2018, 2020 рр.) 

Удобрення 

Гумус за 

Тюріним, 

% 

pH 

сольовий  

N за 

Корнфілдом,   

мг/100г 

Р2О5 за 

Чіріковим, 

мг/100 г  

К2О за 

Чіріковим, 

мг/100 г  

18 р. 20 р. 18 р. 20 р. 18 р. 20 р. 18 р. 20 р. 18 р. 20 р. 

Безпокривна сівба   

Без добрив 

(контроль) 
4,37 4,45 6,8 6,7 14,3 15,0 4,8 4,6 15,2 14,3 

Інокуляція  

(фон) 
4,36 4,44 6,9 6,7 14,6 15,2 4,7 4,5 15,3 14,6 

Фон  + Р60K90 4,38 4,44 6,8 6,7 14,4 15,1 4,6 5,0 15,2 15,3 

Фон  + N60P60K90 4,32 4,40 6,8 6,6 14,0 15,2 4,6 4,9 15,3 15,4 

Сівба під покрив ячменю ярого  

Без добрив 

(контроль) 
4,36 4,40 6,9 6,8 14,4 15,1 5,2 5,1 15,5 14,7 

Інокуляція  

(фон) 
4,34 4,41 6,8 6,7 14,6 15,3 5,3 5,4 15,8 14,6 

Фон  + Р60K90 4,35 4,42 6,8 6,6 14,5 15,3 5,4 5,9 15,7 15,8 

Фон  + N60P60K90 4,30 4,35 6,8 6,6 14,5 15,8 5,4 5,8 15,8 15,7 

НІР05 0,19 0,2 0,4 0,3 0,3 

Примітка.18р. – 2018рік (початок досліджень),20р. – 2020рік (кінець 

досліджень).    

несуттєві, зміни. Незалежно від досліджуваних факторів у 0-20-см шарі ґрунту з 

роками, а саме за три роки досліджень, простежувалася тенденція до 

збільшення гумусу від 4,30-4,38 %  до 4,35-4,45 % та зростання  кислотності  

(зменшенням рН)  на 0,1-0,2.  

Як показав проведений аналіз,  за три роки   у 0-20-см шарі ґрунту на всіх 

досліджуваних варіантах під конюшиною лучною відбулося суттєве збільшення 

вмісту лужногідролізного азоту від 14,3-14,6 до 15,0-15,8  мг/100 г, або на 0,6-
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1,5 мг/100 г. У третій рік найбільше лужногідролізованого азоту 

нагромаджувалося за інокуляції насіння лужногідролізованим азотом у 

поєднанні із внесенням N60P60K90.  У варіантах без внесення мінерального азоту 

(варіанти без добрив, інокуляція насіння на фоні без добрив та внесення  Р60K90) 

у результаті дії лише  симбіотичного азоту вміст лужногідролізованого азоту 

збільшився на 0,6-0,9 мг/100 г.  За додаткового щорічного  внесення 

мінерального азоту у дозі N60 на фоні Р60K90 упродовж трьох років за дії  

симбіотичного і мінерального азоту збільшення лужногідролізованого азоту 

було значнішим і становило 1,3-1,5  мг/100 г, що на 0,4-0,9 мг/100 г більше 

порівняно з безазотними фонами.   

Під дією досліджуваних факторів у грунті під конюшиною лучною за три 

роки відбулися зміни і з нагромадженням фосфору, але з різною 

закономірністю. У третій рік досліджень найбільше його нагромаджувалося 

(4,9-5,0 за безпокривної сівби і 5,8-5,9 мг/100 г за  сівби під  покрив ячменю 

ярого) у варіантах із внесенням такого з добривами (варіанти  з внесенням 

Р60K90, або N60P60K90). У варіантах без внесення фосфору (без добрив та  

інокуляція насіння на фоні без добрив) відзначена тенденція (на 0,1-0,2 мг/100 

г) до зменшення Р2О5 у грунті. Разом із тим, за щорічного внесення фосфору   

(варіанти  із внесенням Р60K90, або N60P60K90)  спостерігалося суттєве його 

збільшення від 4,6-5,4 до 4,9-5,9 мг/100 г або на 0,3-0,5 мг/100 г при НІР05 0,3 

мг/100 г, що зумовлено невеликим виносом цього елемента з урожаєм та 

слабкою розчинністю й  міграцією  у нижні шари ґрунту. 

Під дією досліджуваних факторів у грунті під конюшиною лучною 

упродовж трьох років  відбулися зміни з нагромадженням калію, хоча й з 

різною закономірністю. У третій рік досліджень найбільше такого 

нагромаджувалося (15,3-15,4 за безпокривної сівби і 15,7-15,8 мг/100 г за  сівби 

під  покрив ячменю ярого) у варіантах з його внесенням з добривами (варіанти  

із внесенням Р60K90, або N60P60K90). У варіантах без внесення калію  (без добрив 

та  інокуляція насіння на фоні без добрив)  відбулося суттєве  зменшення його 

вмісту   у грунті (на 0,7-0,9 мг/100 г при НІР05 0,3 мг/100 г). При цьому за 
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щорічного внесення калію    (варіанти  із внесенням Р60K90, або N60P60K90)  

простежувалися лише тенденція до  його збільшення на 0,1 мг/100 г при НІР05, 

що зумовлено великим виносом зазначеного елемента з урожаєм. 

Під багаторічними травами часто спостерігається дефіцит у ґрунті 

кальцію і надто магнію, який слід покривати за рахунок внесення цих елементів 

з добривами або з вапном. Особливо  важливо знати рівень забезпечення ґрунту 

рухомим кальцієм і магнієм за вирощування багаторічних бобових трав, які 

поглинають і нагромаджують у біомасі згаданих елементів значно більше, ніж 

злаки [140].   

У проведених   дослідженнях        вміст    кальцію   (Ca++)  у 0-20-см шарі 

на початку досліджень (2018 р.) знаходився в межах від 230 до 235  мг/100 г 

грунту, магнію (Мg++) – у межах від 14,1 до 15,2 мг/100 г (табл.   6.4). У зв’язку 

з великим виносом з урожаєм надземною масою конюшини лучної встановлено 

зменшення у третій рік (2020 р.) користування  вмісту кальцію і магнію у ґрунті 

під конюшиновим травостоєм, відповідно на  22-38 і на 0,7-1,8 мг/100 г грунту. 

Чіткої різниці за змінами вмісту у грунті кальцію і магнію залежно від  

Таблиця 6.4 

Вплив інокуляції,  удобрення і способів сівби  на вміст кальцію та магнію у 

0-20 см шарі ґрунту під конюшиною лучною сорту Тайфун, мг/100 г  

 

Удобрення 
Ca++ Mg++ 

2018 р. 2020 р. 2018 р. 2020 р. 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль) 
231 193 14,1 12,7 

Інокуляція  (фон) 234 200 14,3 12,8 

Фон  + Р60K90 230 195 14,0 12,7 

Фон  + N60P60K90 233 201 14,1 12,8 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль) 
234 205 14,8 13,4 

Інокуляція  (фон) 232 210 15,2 13,4 

Фон  + Р60K90 233 195 14,3 13,6 

Фон  + N60P60K90 235 209 14,3 13,5 
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НІР05 8,5 0,6 

 

 досліджуваних факторів не виявлено. Хоча відзначена тенденція до зменшення 

вмісту та збільшення різниці за змінами останього за три роки досліджень за 

безпокривного способу сівби порівняно з сівбою під покрив ячменю ярого.  

Відомо, що азотні добрива в оптимальних дозах підвищують 

мікробіологічну (целюлазну) активність ґрунту, що призводить до посилення 

мінералізації органічної речовини і збільшення вмісту доступного для рослин 

ґрунтового азоту.  Наявні відомості про швидші темпи розкладання  дернини  

бобових трав, ніж злаків, у зв’язку із сприятливішим співвідношенням вуглецю 

до азоту [Работнов Т. А., 1985]. Проте існують й протилежні дані, за якими під 

впливом азотних добрив целюлазна активність ґрунту під бобово-злаковими 

травостоями суттєво не змінювалася [Кургак В. Г., Товстошкур В. М., 2010; 

Пророченко С. С., 2020].  

У проведених дослідженнях целюлазна активність місячної витримки 0-

20 см  шару    ґрунту за роками користування конюшини лучної  коливалася в 

межах 13-17 % (табл. 6.5). Спостерігалося незначне, проте достовірне  

Таблиця 6.5 

Целюлазна активність ґрунту за роками користування конюшини лучної 

сорту Тайфун у шарі    0-20 см *, %  (2018-2020 рр.) 

Удобрення 
Рік користування 

Середнє 
1-й 2-й 3-й 

Безпокривна сівба 

Без добрив(контр 14 14 17 15 

Інокуляція  (фон) 15 14 16 15 

Фон  + Р60K90 15 15 16 15 

Фон  + N60P60K90 16 16 17 16 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив(контр 13 14 14 14 

Інокуляція  (фон) 14 15 15 15 

Фон  + Р60K90 14 16 16 15 

Фон  + N60P60K90 15 17 17 16 

НІР05 1 2 2 2 
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*  Ступінь розкладання целюлози місячної витримки. 

 

збільшення целюлазної активності за сівби під покрив ячменю ярого порівняно 

з варіантом без добрив за внесення N60P60K90 на фоні інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями на 2-3 %, що, очевидно, зумовлено посиленням 

діяльності грунтової мікрофлори.  

Відзначена також тенденція до  посилення целюлазної активності  й  за 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  на фоні без добрив та у разі  

застосування добрив у дозі N60P60K90 на фоні інокуляції. В середньому за 2018-

2020 рр. коливання целюлозної активості поміж досліджуваних варіантів було 

меншим із показниками 14-16 %. Достовірної різниці  між варіантами не 

виявлено.  

 

6.3. Винесення з урожаєм та  баланс основних поживних елементів  

за вирощування конюшини лучної  на корм   

 

На посівах  багаторічних бобових травах та їхніх сумішках із злаками під 

дією використання травостою змінюється не лише ботанічний склад, й 

знижується урожайність кормової біомаси. Як зазначає ряд дослідників, це 

зумовлено певними факторами, серед яких зміни фізико-хімічних і біологічних 

процесів у ґрунті та поступове зменшення вмісту рухомих, легкозасвоюваних 

основних поживних речовин внаслідок винесення їх з урожаєм [140, 158, 223, 

249]. За високої продуктивності багаторічних бобових трав та їхніх сумішок   у 

межах 7-12 т/га кормових одиниць  відбувається значне винесення  поживних 

речовин з урожаєм [2, 30, 140, 197, 223]. Тому без поповнення запасів рухомих 

форм поживних елементів через внесення добрив спостерігається суттєве 

зменшення їх вмісту у ґрунті. Для того, щоб визначитися з потребою внесення 

поживних елементів з добривами необхідно знати їх винесення з урожаєм. 

Важливим показником, який надає можливість оцінити погіршення, збереження 

чи поліпшення родючості ґрунту слугує баланс поживних речовин. Існує дві 

частини балансу – приходна і витратна. До приходної частини балансу 
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відноситься надходження елементів мінерального живлення з добривами, а 

також з атмосферними опадами, насінням, за рахунок симбіотичної й 

несимбіотичної фіксації азоту мікроорганізмами [142,  223, 249].  До витратної 

– винесення поживних речовин рослинами, втрати при вимиванні в нижні 

горизонти, а також втрати азоту із добрив у процесі денітрифікації. В польових 

умовах останнє становить у середньому близько 15 % від дози, внесеної з 

добривами.  

Біологічна азотфіксація являє собою один із важливих природних 

процесів, який відбувається за участі бобових трав і грунтових мікроорганізмів. 

Цей складний і важливий процес   супроводжується отриманням біологічно 

повноцінного кормового білка, за одночасної  економії використання азоту 

добрив, який необхідно внести на злаковий травостій  і  який відбувається без 

забруднення навколишнього середовища. Важливу роль у кругогообігу азоту 

відіграють бобові культури, а в кормовиробництві – багаторічні бобові трави, 

які здатні накопичувати азот за рахунок фіксації його із повітря бульбочковими 

бактеріями. За дослідженнями деяких учених, дольова частка азоту, який 

накопичується за рахунок фіксації з повітря, у багаторічних бобових трав 

досягає 70-75%. На кожну тону основної і побічної продукції багаторічні бобові 

трави фіксують орієнтовно 30-38 кг/га азоту [223, 254]. В умовах України на 1 

га бобові трави у складі бобово-злакових травосумішей   фіксують від 50 до 300 

кг симбіотичного азоту. Кількість азоту, що надходить у ґрунт з атмосферними 

опадами в зоні Лісостепу становить 8-8,5 кг/га, тоді як кількість азоту, 

фіксованого вільноживучими мікроорганізмами – не менше 5-15 кг/га [94].  

Тому звідси за удобрення  багаторічних бобових та їхніх сумішок із 

злаками необхідно враховувати у приходній частині балансу як мінеральний 

азот добрив, так і симбіотичний азот бобових трав [140, 179]. За винесенням з 

урожаєм  азоту належить перше місце. Кількість винесеного фосфору і калію 

становить, відповідно, 25-35 і 80-85% від відчуженого з урожаєм азоту.  В 

абсолютних величинах дослідники наводять такі цифри. В умовах Полісся 

України за  урожайності багаторічного травостою 8-9 т/га сухої маси залежно 
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від типу ґрунту відчужується й виноситься з урожаєм:  азоту 224-312 кг/га, 

фосфору – 69-92, калію – 194-403, кальцію – 52-88 і магнію – 25-52 кг/га [161]. 

На злаковому травостої в умовах Прибалтики за застосування N320 на фоні 

P90K90  разом з урожаєм виносилося: азоту –293 кг,  фосфору – 96 та калію – 281 

кг [251]. На неудобрених ділянках нечорноземної зони РФ трави з урожаєм 1,68 

т/га сухої маси виносять азоту 38 кг/га, фосфору – 5 і калію – 31 кг/га, а при 

внесенні N300P90K120 з урожаєм багаторічних травостоїв 8,71 т/га виносять цих 

елементів відповідно 296, 27 і 190 кг/га [151, 278]. У західному регіоні України 

за внесення  N240-480 P180K240     на злаковий багаторічний травостій винесення 

азоту з урожаєм було на рівні 334-417 кг/га, фосфору – 80-98 і калію 382-398 

кг/га, із вмістом  таких у кореневих залишках відповідно  – 90-106, 28-35 і 24-50 

кг/га [54]. 

Однак при цьому трави використовують для свого росту не всі внесені з 

добривами поживні речовини, а лише їх частину. Так, втрати азоту добрив 

можуть сягати 20-30 % [127, 140, 153, 310]. Особливо велика кількість азоту 

втрачається на легких за механічним складом ґрунтах і при внесенні його рано 

навесні або пізно восени  [292]. Значні втрати азоту виявляються також 

внаслідок змиву при ерозії ґрунтів, вимиванні та денітрифікації. Азотні добрива 

можуть засвоюватися на 40-60 %, іммобілізуватися в ґрунті – на 20-30 % і 

вимиватися за межі кореневмісного шару ґрунту – до 1-6 % [274]. Вимивання 

калію і, особливо, фосфору з кореневмісного шару незначне, оскільки 

компенсується їх надходженням з опадами і насінням. Хоча з насінням 

багаторічних трав вноситься лише 0,5 кг/га азоту, 0,2 кг/га фосфору і 0,4 кг/га 

калію, проте ці запаси визначальні на початковому етапі росту рослин. 

Як зазначають вітчизняні науковці [140], кормовиробництво України 

характеризується гостродефіцитним балансом за калієм і азотом. Винесення їх з 

урожаєм трав  перевищує в 2-3 рази надходження. За інтенсивних технологій 

вирощування таке винесення поживних речовин з урожаєм, про що свідчать 

вітчизняні і зарубіжні дослідження, зростає в 4-5 разів і більше [2, 54, 112,  165, 

223, 249,  294].  
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Коефіцієнти використання поживних речовин добрив багаторічними 

травами  залежать як від форми добрив, так і від співвідношення між 

елементами живлення рослин та механічного складу ґрунту [Борец Е. В., 1987; 

Jarvis S. C., 1990], ботанічного складу травостою   [292], вологості грунту та 

способу підживлення  [258, 259, 294]. Доведено, що з добрив польовими 

культурами в середньому використовується близько 70% азоту, 20-30% 

фосфору, 55-60% калію [163], і ці показники збільшуються за локального 

внесення добрив безпосередньо в зону коріння  [259]. 

На багаторічних травах  різного ботанічного складу  з різними ґрунтами 

за узагальненнями  Р. І. Ромашова [230], А. А. Кутузової [145],  В. Г. Кургака 

[138, 140] та інших, поживні речовини з мінеральних добрив використуються у 

таких обсягах: азот і калій – від 33 до 100%, фосфор – від 13 до 58%; із  ґрунту 

– відповідно 9-50, 11-36 і 3-25%. 

Таким чином, при вивченні систем удобрення багаторічних кормових 

агрофітоценозів важливо знати баланс основних елементів мінерального 

живлення рослин, хоча б у системі  рослина-добриво з урахуванням  

надходження їх з добривами, а також з біологічних джерел та витрат, що 

виносяться з урожаєм.  

Як показав аналіз проведених досліджень, баланс азоту у системі 

рослина- добриво   на  травостоях різних сортів  конюшини лучної за різного 

удобрення і способів сівби  був різним, проте порівняно з великим винесенням 

азоту з урожаєм та великими обсягами надходження показники ненабагато 

відхилялися від нуля (табл. 6.6). На безазотних фонах (варіанти без добрив, 

інокуляція насіння бульбочковими бактеріями, внесення Р60K90 на фоні 

інокуляції) баланс азоту незалежно від сорту виявився позитивним із 

показниками 3-43 кг/га, що зумовлено значним нагромадженням симбіотичного 

азоту конюшиною лучною. Відʼємним баланс азоту на всіх сортах із дефіцитом  

у межах (-31)-(-59) кг/га  спостерігали  у варіанті з внесенням  N60P60K90 на фоні 

інокуляції насіння конюшини бульбочковими бактеріями.   

  



 148 

Таблиця 6.6 

Баланс азоту в системі рослина - добриво  при вирощуванні різних сортів 

конюшини  лучної залежно від елементів технології вирощування,  

кг/га (середнє за 2018-2020 рр.) 

 

Удоб-

рення 
Сорт 

Надходження Вине-

сено з 

уро-

жаєм 

Баланс,  ± 
доб-

рива 

симбіо-

тичний 

азот 

інші 

дже-

рела 

разом 

Безпокривна сівба 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  – 226 38 264 221 43 

Тайфун – 244 38 282 250 32 

Тіна – 
237 

38 
275 

234 41 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  – 235 38 273 235 38 

Тайфун – 253 38 291 263 28 

Тіна – 251 38 289 248 41 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  – 238 38 276 252 24 

Тайфун – 255 38 293 280 13 

Тіна – 253 38 291 263 28 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  60 136 38 234 265 -31 

Тайфун 60 144 38 242 295 -53 

Тіна 60 143 38 241 281 -40 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  – 227 38 265 233 32 

Тайфун – 244 38 282 266 16 

Тіна – 
237 

38 275 234 41 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  – 235 38 273 244 29 

Тайфун – 253 38 291 277 14 

Тіна – 246 38 284 246 38 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  – 238 38 276 252 24 

Тайфун – 256 38 294 291 3 

Тіна – 249 38 287 261 26 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  60 135 38 233 267 -33 

Тайфун 60 144 38 242 301 -59 

Тіна 60 140 38 238 278 -40 
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Спосіб сівби конюшини на баланс азоту закономірно не впливав.  Дещо 

менші показники позитивного балансу і більші показники відʼємного балансу 

(дефіциту)  азоту одержано при вирощуванні сорту Тайфун, ніж за 

вирощування сортів Либідь і Тіна.  

          Разом з усіх джерел у приходній частині балансу  за різних варіантів  

технології   вирощування конюшини лучної  азоту надійшло у межах    233- 

294 кг/га. Дещо більше (на 30-40 кг/га) його надійшло з різних джерел у 

варіантах без внесення азоту (варіанти без добрив, інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями, внесення Р60K90 на фоні інокуляції).  

 Відомо, що багаторічні  бобові трави поліпшують родючість ґрунту 

завдяки нагромадженню ними симбіотичного азоту. За одержаними даними, за 

основне джерело приходної частини балансу азоту за вирощування конюшини 

лучної слугував  симбіотичний азот, кількість якого за різних досліджуваних  

варіантів  коливалася в межах 135-256 кг/га, або 51-86 % (див. табл. 6.6).  

Найбільше  симбіотичного  азоту  в  надземній і підземній масі різних сортів 

конюшини лучної за різних технологій вирощування в середньому за 2018-2020 

рр. нагромаджувалося на безазотних фонах (варіанти без добрив, інокуляція 

насіння бульбочковими бактеріями, внесення Р60K90 на фоні інокуляції)  із 

показниками 226-256 кг/га, що на 90-109 кг/га більше порівняно з варіантами   

із внесенням азоту (внесення  N60P60K90 на фоні інокуляції насіння конюшини 

бульбочковими бактеріями).  На безазотних фонах частка  симбіотичного азоту 

в  приходній  частині балансу  азоту була більшою  і коливалася в межах 85-87 

%, тоді як у варіантах з його внесенням  – 51-60 %.  Суттєвої різниці за 

нагромадженням симбіотичного азоту  залежно від  способів сівби не 

спостерігалося. Поміж сортів конюшини лучної дещо значніше (на 2-18 кг/га)  

його нагромаджував найпродуктивніший   сорт Тайфун, ніж сорта Либідь і 

Тіна. 

Як один із вагомих показників при визначенні доз добрив за балансово-

розрахункового методу слід вказати винесення основних поживних речовин з 

урожаєм, що є показником витратної частини балансу.  За результатами 
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досліджень  різні сорти  конюшини лучної за різних технологій вирощування 

виносили з урожаєм кормової біомаси від 221 до 301 кг/га азоту. Винесення 

азоту з урожаєм позитивно корелювало з продуктивністю. Найменшим 

винесення азоту з урожаєм визначено у варіанті без внесення добрив, 

найбільшим – у варіанті з внесенням  N60P60K90 на фоні інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями.  На варіантах з інокуляцією насіння бульбочковими 

бактеріями  на фоні без добрив та за внесення Р60K90 на фоні інокуляції  

показники винесення азоту з урожаєм посідали проміжне положення.  Способи 

сівби на показники винесення азоту з урожаєм кормової біомаси  суттєво і 

закономірно не впливали. Поміж сортів конюшини лучної дещо більше (на 16-

30 кг/га)  його виносилося з урожаєм  у найпродуктивнішого   сорту Тайфун, 

ніж  у сортів Либідь і Тіна. 

Важливе значення для формування урожаю кормової біомаси   

багаторічних бобових трав  має забезпеченість  ґрунту фосфором і калієм,  

баланс яких визначався  за різницею між надходженням цих елементів з 

добривами та витрачанням, зумовленим винесенням  їх з урожаєм. Під час 

дослідженнь надходження фосфору і калію відбувалося лише з добривами у 

дозах  Р60K90.  За одержаними  результататами, з урожаєм кормової біомаси в 

середньому за 2018-2020 р.  різними сортами  конюшини лучної за різних 

технологій вирощування  фосфору (Р2О5) виносилося в межах 27-35 кг/га,  

калію – 191-248 кг/га (табл. 6.7). Із збільшенням продуктивності, що було 

наслідком насамперед  внесення мінеральних добрив відповідно  збільшувалися  

й    показники винесення заданих  поживних елементів з урожаєм.  Незалежно 

від сорту та елементів технології вирощування найзначнішими вони виявилися 

у варіанті з внесенням  N60P60K90 на фоні інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями з показниками стосовно фосфору 32-37 кг/га та калію 227-248 кг/га, 

що  порівняно з  варіантом без добрив більше відповідно  на 3-4 і на  24-53 

кг/га.  На варіантах з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями  на фоні 

без добрив та за внесення Р60K90 на фоні інокуляції  показники винесення 

фосфору і калію з урожаєм становили переважно проміжне положення.   



 151 

Таблиця 6.7 

Баланс Р2О5 і К2О у системі рослина-добриво при вирощуванні різних 

сортів конюшини  лучної, кг/га (середнє за 2018-2020 рр.) 

 

Способи сівби на показники винесення фосфору і калію з урожаєм 

кормової біомаси  суттєво і закономірно не впливали. Поміж сортів конюшини 

Удоб-

рення 
Сорт 

Р2О5 К2О 

на-

дійшло 

ви-

несено  

Баланс, 

± 

на-

дійшло 

ви- 

несено   

Баланс,  

± 

Безпокривна сівба 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  – 30 -30 – 193 -193 

Тайфун – 31 -31 – 202 -202 

Тіна – 
31 -31 

– 191 -191 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  – 30 -30 – 205 -205 

Тайфун – 34 -34 – 218 -218 

Тіна – 33 -33 – 209 -209 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  60 31 29 90 223 -133 

Тайфун 60 35 25 90 236 -146 

Тіна 60 33 27 90 230 -140 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  60 33 24 90 234 -144 

Тайфун 60 37 23 90 248 -158 

Тіна 60 35 25 90 244 -154 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  – 27 -27 – 201 -201 

Тайфун – 30 -30 – 214 -214 

Тіна – 
29 -29 

– 201 -201 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  – 27 -27 – 208 -208 

Тайфун – 29 -29 – 218 -218 

Тіна – 29 -29 – 202 -202 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  60 31 29 90 217 -127 

Тайфун 60 33 27 90 228 -138 

Тіна 60 31 29 90 219 -129 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  60 32 28 90 227 -137 

Тайфун 60 35 25 90 238 -148 

Тіна 60 34 26 90 228 -138 
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лучної дещо більше калію (на  4-16 кг/га) виносилося з урожаєм  у 

найпродуктивнішого   сорту Тайфун, ніж  у сортів Либідь і Тіна. 

Аналіз показників балансу фосфору за вирощування різних сортів  

показав, що у варіантах із внесенням Р60, а саме варіанти з внесенням   на фоні 

інокуляції Р60K90 та N60P60K90  на всіх травостоях конюшини лучної за різних 

способів сівби такий був позитивним з коливаннями в  межах від 23 до 29 кг/га.   

Дещо більшим позитивний баланс відзначено на варіанті удобрення з внесення 

на фоні інокуляції Р60K90.  

Відʼємний баланс фосфору незалежно від сорту конюшини лучної та  

способу сівби під час дослідженнь отримано у варіантах без внесення фосфору 

(варіанти без добрив та  інокуляція насіння на фоні без добрив). У цьому разі 

дефіцит фосфору  був однаковим із винесенням його з урожаєм і коливався в 

межах (-27)-(-34) кг/га. Найбільшим його дефіцит (-34 кг/га) виявився за 

вирощування сорту Тайфун  за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями та 

безпокривного способу сівби, найменшим  (-27 кг/га) – для сорту Либідь у 

варіанті без добрив  за сівби під покрив ячменю ярого. 

На відміну від фосфору стосовно калію на всіх травостоях  із різних 

сортів конюшини лучної баланс був відʼємним і коливався у межах (-127)-(-218 

кг/га).  Однак варто зауважити, що дефіцит щодо калію був різним.   

Найбільший відʼємний баланс для калію незалежно від сорту конюшини лучної 

та  способу сівби отримано у варіантах без його внесення  (варіанти без добрив 

та  інокуляція насіння на фоні без добрив). Тут дефіцит калію  дорівнював 

винесенню його з урожаєм і коливався у межах (-191)-(-218) кг/га. У варіантах 

із внесенням K90, а саме варіанти із внесенням   на фоні інокуляції Р60K90 та 

N60P60K90  на всіх травостоях із різних сортів конюшини лучної за різних 

способів сівби   дефіцит калію   спостерігався значно меншим із коливаннями в 

межах 127-158 кг/га, що на 37-74 кг/га більше  порівняно з варіантами без 

внесення калію з добривами. Інокуляція  насіння на фоні без добрив та 

внесення N60 на фоні   P60K90  поряд із зростанням продуктивності  збільшувало 

винесення  калію з урожаєм  та його дефіцит на (-7)-(-18) кг/га.   
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Поміж сортів конюшини лучної продуктивніший  сорт Тайфун  через 

значніше винесення з урожаєм характеризувався  й більшим дефіцитом калію 

на 11-13 кг/га порівняно з сортами Либідь або Тіна.  Спосіб сівби  конюшини 

лучної  на баланс калію  впливав мало. Проте  у варіантах із внесенням   на фоні 

інокуляції Р60K90 та N60P60K90  на (-6)-(-16) кг/га значнішим виявився дефіцит 

калію за безпокривної свіби,  ніж за сівби під покрив ячменю ярого.   

Для  формування кормової  продуктивності багаторічних трав, зокрема й 

конюшини лучної важливо знати запаси рухомих форм поживних мінеральних 

елементів у грунті, особливо на ділянках з невеликим   їхнім вмістом. Ділянка, 

де проводився дослід  характеризувалася низьким вмістом рухомого фосфору і 

середнім –  калію та азоту. Відповідно й ґрунтові запаси цих елементів у 0-20-

см шарі були відносно невеликими (табл. 6.8). 

Як виявилося, за вирощування різних сортів  конюшини лучної за різних 

технологій вирощування  запаси рухомого азоту в 0-20-см шарі ґрунту   

коливалися у межах 382-395 кг/га, фосфору –  120-151   і калію  – в межах  385-

411 кг/га. Дещо більшими ґрунтові запаси  азоту, фосфору і калію   незалежно 

від способів сівби  переважно відзначали  у варіанті з внесенням на фоні 

інокуляції бульбочковими бактеріями N60P60K90.  

Для розрахунку доз добрив балансово-розрахунковим методом на 

заплановану урожайність багаторічних трав важливо володіти інформацією про  

коефіцієнти використання основних поживних елементів з ґрунту.  За 

проведеними  розрахунками коефіцієнти  використання азоту з ґрунту  різними 

травостоями конюшини  лучної коливалися в межах 65-75 %, фосфору – 21-28  і 

калію – 52-56 %. Найменшими коефіцієнти використання з ґрунту встановлено 

у фосфору,  найбільшими – азоту. Коефіцієнти  калію з ґрунту  знаходилися у 

проміжному положенні.   

Коефіцієнти використання всіх зазначених елементів конюшиною 

лучною мало  залежали від  таких технологічних заходів як  інокуляції насіння 

та  спосіб сівби.   
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За аналізом результатів досліджень, наведених  у розділі 6, можна зробити 

наступні висновки.  

 

Таблиця 6.8 

Ґрунтові запаси азоту, фосфору і калію у 0-20-см шарі та коефіцієнти 

їх використання з ґрунту за вирощування конюшини лучної             

(середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення N P2O5 K2O 

Безпокривна сівба 

Ґрунтові запаси, кг/га 

Без добрив(контроль) 382 122 385 

Інокуляція  (фон) 387 120 390 

Фон  + Р60K90 382 125 398 

Фон  + N60P60K90 385 125 400 

НІР05 18 7 17 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 

Без добрив(контроль) 65 25 52 

Інокуляція  (фон) 68 28 56 

Фон  + Р60K90 73 – – 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Ґрунтові запаси, кг/га 

Без добрив(контроль) 382 133 393 

Інокуляція  (фон) 382 140 395 

Фон  + Р60K90 390 151 411 

Фон  + N60P60K90 395 146 408 

НІР05 21 9 19 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 

Без добрив(контроль) 70 23 54 

Інокуляція  (фон) 73 21 55 

Фон  + Р60K90 75 – – 

 

1. 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 рухомого  азоту, 16-20 кг 

рухомого фосфору і 78-86  кг обмінного калію, за   целюлозної    активності  
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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  целюлазна активність ґрунту.  

2. У третій рік користування травостоєм конюшини лучної у 0-20-см шарі  

ґрунту  підвищувався  на 0,6-1,5 мг/100 г вміст лужногідролізного азоту  та за 

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

спостерігалося зменшення  вмісту  рухомих кальцію та магнію відповідно на  

22-38 і на 0,7-1,8 мг/100 г грунту. 

3. З урожаєм травостоями різних сортів конюшини лучної з розрахунку 

на 1 га  виносилося  221-301  кг азоту,   фосфору  і кг/га калію. Баланс азоту був 

позитивним, тоді як за внесення N60 – відʼємним із відхиленнями ±3-59 кг; 

фосфору –  (-27)-(-34) кг,   за внесення Р60  – 23-29 кг,   калію – від’ємним з 

дефіцитом 191-218 кг.  

4. Коефіцієнти використання конюшиною лучною азоту з  ґрунту  

коливалися в межах 65-75 %, фосфору – 21-28  і калію– 52-56  %. 

Основні результати розділу 6 висвітлено та опубліковано в наукових 

працях автора [289, 290]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

РІЗНИХ СОРТІВ  КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ  НА КОРМОВІ ЦІЛІ   

 

7.1. Економічна оцінка вирощування  конюшини лучної     

 

Успішний розвиток тваринництва в Україні має забезпечити освоєння 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій у кормовиробництві і луківництві, 

які базуються на використанні величезного потенціалу багаторічних трав, у 

тому числі, бобових як джерела природного дешевого симбіотичного азoту. 

Тільки розрахунки економічної та енергетичної ефективності дають можливість 

оцінити відповідні технологічні елементи, виявити кращі з них і послугувати 

підставою для обґрунтованих рекомендацій певних кормовиробничих 

технологій для впровадження у сільськогосподарське виробництво. Тому на 

завершальному етапі досліджень, зокрема й із  виявлення  кращих елементів 

технології при формуванні кормових фітоценозів, систем їх удобрення та 

режимів використання тощо,  стала необхідною їх економічна та  енергетична 

оцінка [10, 51, 184].  

Технології поліпшення й раціонального використання багаторічних трав, 

у тому числі  бобових, повинні бути  ресурсо- й енергозберігаючими, 

базуватися на поєднанні  найновіших досягнень науки і передового досвіду та 

забезпечувати високу віддачу матеріально-технічних засобів, що 

використовуються. Недотримання хоча б якоїсь вимоги в загальному 

технологічному процесі призводить до зменшення врожаю та до різкого 

зниження рівня окупності витрат. Собівартість  травʼяних кормів, вироблених  

на кормових угіддях, зокрема на пасовищах, у кілька разів нижча від кормів, 

одержаних у польових умовах [140].  

Узагальнення літературних даних, результатів наукових досліджень та 
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досвіду провідних господарств з економічної ефективності виробництва кормів 

дають можливість стверджувати, що трав’яні корми  найдешевші. Так 

собівартість 1 т кормових одиниць корму, одержаного з культурних пасовищ у 

1,9 раза нижча від скошеної зеленої маси багаторічних трав, 2,5 – від сіна з 

природних сінокосів, 10,5 – від кормових  коренеплодів і в 3,9 раза – від 

концентрованих кормів [21, 140,  197].   

Низька собівартість кормів з багаторічних трав  зумовлюється  

насамперед тим, що кошти на залуження при створенні травостоїв  і 

організацію території угідь розподіляють на ряд років, упродовж яких 

планується їх спрямовувати з відносно невеликими витратами на догляд і 

використання [5, 153, 281].  

Варто зауважити, що  останніми роками у зв’язку з подорожчанням 

енергоносіїв і зростанням цін на мінеральні добрива та пальне збільшилися 

витрати на удобрення та укісне використання і в цілому на виробництво 

трав’яних кормів. Тому  в умовах подорожчання мінеральних добрив, надто  

азотних,  важливим фактором зниження собівартості кормів вирізняється 

застосування бобових трав як джерела симбіотичного азоту [44, 223]. 

Вихідними показниками для розраховування   економічної ефективності 

стали вартість отриманої валової продукції та сукупні витрати коштів на її 

виробництво.  Аналіз результатів проведених визначень економічної 

ефективності вирощування різних сортів конюшини лучної за різних 

технологій вирощування  показав, що вартість отриманої валової продукції 

коливалася в межах 27700-38200 грн/га (табл. 7.1). Як і за кормової  

продуктивності,  поміж сортів конюшини лучної найвищий вихід з 1 га валової 

продукції забезпечив сорт Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних 

способів сівби перевершував сорти Либідь і  Тіна  на 2550-6000 грн. 

Незалежно від сорту конюшини лучної найбільшу  вартість валової 

продукції (32200-38200 грн/га) одержано за інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями  у поєднанні із внесенням N60P60K90, що на 8-11 % більше порівняно 

з варіантом без добрив. 
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Таблиця  7.1 

Економічна ефективність вирощування сортів   конюшини лучної за 

різних технологій, що застосовувалися (середнє за 2018-2020 рр.) 

Удоб-

рення 
Сорт 

Вало-     

ва про-

дукція, 

грн/га 

Витра

-ти, 

грн/га 

Чистий 

прибу-

ток, 

грн/га 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Собівартість 1 т, грн 

к.од. 
сирого 

протеїну 

Безпокривна сівба 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  28350 8325 20025 241 1468 6033 

Тайфун 31900 9025 22875 253 1415 5785 

Тіна 27700 8205 19495 238 1481 5659 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  30400 8755 21645 247 1440 5956 

Тайфун 34100 9495 24605 259 1392 5790 

Тіна 30100 8675 21425 247 1441 5597 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  31350 14868 16482 111 2371 9470 

Тайфун 35700 15748 19952 127 2206 8999 

Тіна 31050 14808 16242 110 2385 8975 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  32000 17038 14962 88 2662 10264 

Тайфун 36050 17838 18662 105 2474 9642 

Тіна 32200 17078 15122 89 2652 9703 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без 

добрив 

(контрол

ь) 

Либідь  28900 8455 20445 242 1463 5831 

Тайфун 31450 8956 22494 251 1424 5363 

Тіна 28600 8395 20205 241 1468 5750 

Іноку-

ляція  

(фон) 

Либідь  29950 9052 20898 231 1511 5955 

Тайфун 33500 9757 23743 243 1456 5607 

Тіна 28650 8793 19857 226 1535 5710 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  31300 14994 16306 109 2395 9458 

Тайфун 34100 15554 18546 119 2281 8546 

Тіна 31900 15674 16226 104 2457 9616 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  32200 17143 15057 88 2662 10265 

Тайфун 38200 17943 20257 113 2349 9544 

Тіна 33050 17303 15747 91 2618 9944 
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 За інокуляції насіння бульбочковими бактеріями на фоні  без добрив та  за 

внесення на фоні інокуляції Р60K90 вартість валової продукції підвищилася  

менше, а саме на 3-8 % порівняно з варіантом без добрив.  

Поміж способів сівби в середньому за три роки досліджень суттєвої 

різниці за вартістю валової продукції не спостерігалося, що до того ж 

змінювалася не закономірно. 

Сукупні витрати коштів найменшими за вирощування різних сортів 

конюшини лучної виявилися у варіанті без внесення добрив і за різних способів 

сівби коливалися в межах 8325-9025 грн/га. За  інокуляція насіння 

бульбочковими бактеріями  порівняно з варіантом без добрив вони збільшилися 

лише  на 403-470 гр/га. За внесення на фоні інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями  Р60K90  вони зросли  до 14868-15748 грн/га, що в 1,7-1,8 раза більше 

порівняно з варіантом без добрив. Найбільшими сукупні витрати встановлено 

за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у поєднанні із внесенням 

N60P60K90, які коливалися в межах 17038-17943 грн/га, що в 1,1-1,2 раза більше 

порівняно з варіантом інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  поєднано 

із внесенням P60K90 та  в 2,0 раза більше порівняно з варіантом без внесення 

добрив.   

Спосіб сівби на  сукупні витрати за вирощування конюшини лучної  в 

середньому за три роки вегетації і користування травостоями закономірно не 

впливав. Поміж сортів незалежно від  добрив та способів сівби дещо більшими 

витрати енергії відзначено за вирощування сорту Тайфун. 

Відомо, що основними показником економічної ефективності є чистий 

прибуток, який у проведених дослідженнях із вирощування за різних 

технологій і різних сортів конюшини лучної  коливався у межах 14962-23743 

грн/га.  Поміж сортів конюшини лучної найвищий чистий прибуток забезпечив 

Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних способів сівби переважав 

сорти Либідь і  Тіна  на 2049-5200 грн/га. 
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За вирощування різних сортів конюшини лучної поміж варіантів 

удобрення  найбільший (окрім сорту Тіна за сівби під покрив  ячменю ярого)   

чистий прибуток (19857-24605 грн/га)  одержано за  інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями, що на 1620-1930 грн/га більше порівняно з 

варіантом без внесення добрив,   на 3631-5197 грн/га більше порівняно із 

внесенням на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  Р60K90  і на 

3486-5841 більше порівняно з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями  

у поєднанні із внесенням N60P60K90.  За  додаткового внесення N60 на фоні P60K90  

за вирощування конюшини лучної чистий прибуток змінювався по-різному. 

Так, у більшості  випадків він зменшувався   на  479-1249 грн/га, тоді як 

стосовно сорту Тайфун за сівби під покрив ячменю  –  збільшувався на 1711 

грн/га.  

За аналізом показників економічної ефективності, рентабельність 

вирощування сортів конюшини лучної за різних технологій  коливалася в 

межах 88-251 %. Незалежно від  способу сівби  та сорту   найвищою вона 

встановлена  у варіанті без добрив та за  інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями  з коливаннями 226-253 %, що 2,0-2,2 раза більше порівняно із  

внесенням на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  Р60K90  та в 

2,2-2,8 раза більше порівняно з  внесенням на фоні інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями  N60Р60K90.  

Поміж сортів конюшини лучної найвищу рентабельність забезпечив 

Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних способів сівби 

перевершував сорти Либідь і  Тіна  на 12-25 %. Спосіб сівби на  рентабельність 

вирощування конюшини лучної за розрахунками   в середньому за три роки 

вегетації і користування травостоями закономірно не впливав. 

На відміну від прибутку та рівня  рентабельності щодо собівартості 1 т 

кормових одиниць  і сирого протеїну спостерігалася протилежна  залежність  

від  сортів та технологій  вирощування  конюшини лучної, що  коливалися в 

межах відповідно  1392-2662 грн  і 5363-10265 грн. Незалежно від  способу 

сівби  та сорту   найменшою вона виявилася  у варіанті без добрив та за  
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інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  з коливаннями відповідно  1392-

1535 і  5363-10265 грн, що в 1,6-1,7 раза менше порівняно із  внесенням на фоні 

інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  Р60K90  та в 1,7-1,8 раза більше 

порівняно з  внесенням на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  

N60Р60K90.  

Поміж сортів конюшини лучної найнижчу собівартість забезпечив 

Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних способів сівби поступався 

перед сортами Либідь і  Тіна  на 3-12 %. Спосіб сівби на  собівартість 

вирощування конюшини лучної за розрахунками   в середньому за три роки 

вегетації і користування травостоями закономірно не впливав. 

 

7.2. Енергетична оцінка вирощування  конюшини лучної   

 

Енергетичний аналіз технологій у кормовиробництві  має особливо 

важливе значення, завдяки енергії, яка міститься в кормах тварини не тільки 

функціонують – від них одержують  тваринницьку продукцію. Вихід енергії з 1 

га кормового угіддя з одного боку використовується для визначення окупності 

витрат  на вирощування кормових культур чи виробництво певних видів 

трав’яних кормів, тоді як з іншого – для визначення енергоємності одиниці 

корму. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до  пришвидшення 

розвитку наукоємних галузей відповідно до змін структури й інвестиційної 

політики держави в агропромисловому комплексі  [176]. У зв’язку з 

подорожчанням не відновлюваних джерел енергії, що використовується для 

одержання кормів  нарощування обсягів виробництва кормів та продукції 

тваринництва можливе у разі широкого впровадження у сільськогосподарське 

виробництво енерго- і ресурсозберігаючих технологій, нетрадиційних і 

постійно відновлюваних джерел енергії, які забезпечують зниження витрат 

енергії на виробництво певних  видів кормів. 

У   структурі витрат на виробництво продукції тваринництва залежно від 

її виду на корми припадає від 50 до 80%, тому зменшення  енерговитрат на їхнє 
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виробництво має надзвичайно важливе значення для зниження собівартості 

тваринницької продукції. 

 Відомо, що корми слугують джерелом енергії, одержаної як за рахунок 

фотосинтезу, так і сукупних витрат енергії на їх виробництво. Ефект 

перетворення останнього виду енергії в енергію продукції тваринництва 

виступає критерієм оцінки енергозберігаючого балансу. Тому не випадково 

поряд із критерієм економічної оцінки будь-якого технологічного процесу в 

сільськогосподарському виробництві повинен знаходитися критерій оцінки 

енергетичного балансу [137]. 

Життя будь-якого живого організму нерозривно пов’язане з обміном і 

перетворенням енергії. Вирішальна роль в обміні речовин і енергії в організмі 

тварин належить поживним речовинам, зокрема у формі  вуглеводнів, білків, 

жирів тощо. Тому енергетичний аналіз виробництва кормів має надзвичайно 

важливе значення.  Основним завданням енергетичного аналізу їх виробництва 

настає дотримання основних принципів, які забезпечують раціональне 

застосування непоновлюваної (пально-мастильні матеріали) і поновлюваної 

(сонячна радіація) енергії, оборотних засобів та природних ресурсів, а також 

охорону та поліпшення агроекологічного стану ґрунтів та агрофітоценозів 

[137]. Енергетичний аналіз базується на об’єднанні всіх видів трудових і 

виробничих витрат у кормовиробництві через виробничий еквівалент, який 

виражається кількістю непоновлюваної енергії, витраченої на певний 

технологічний процес чи технологію в цілому. 

Аналіз літературних джерел з питань енергетичної ефективності у 

кормовиробництві показав, що енергетичну оцінку технологій  оцінюють за 

окупністю сукупних витрат енергії  виходом з 1 га валової або обмінної енергії 

у ГДж.  У першому випадку це називається відповідно коефіцієнтом 

енергетичної ефективності і біоенергетичним коефіцієнтом. За даними В. Г. 

Кургака [140],  коефіцієнт енергетичної ефективності як відношення виходу з 1 

га валової енергії до сукупних витрат при вирощуванні багаторічних бобових 

коливався в межах 6-8, а біоенергетичний коефіцієнт як відношення виходу з 1 
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га обмінної енергії до сукупних витрат – 3-4. Збільшення  зазначених 

коефіцієнтів  означає підвищення енергетичної ефективності.  Завдання 

зводиться до отримання найбільшого виходу з 1 га  валової або обмінної енергії 

за найменших сукупних витрат.  

За аналізом наявних даних енергетичної ефективності вирощування  

різних сортів конюшини лучної на кормові цілі, сукупні витрати енергії 

коливалися в межах 17,6-27,7 ГДж/га (табл. 7.2).  Найменшими, за вирощування 

різних сортів конюшини лучної  та способів сівби,  сукупні витрати енергії  

виявилися без внесення добрив, які  коливалися в межах 17,6-18,3 ГДж/га. За  

інокуляція насіння бульбочковими бактеріями  порівнно з варіантом без добрив 

вони збільшилися   на 0,7-1,0 ГДж/га. За внесення на фоні інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями  Р60K90  вони зросли  до 22,5-23,4 ГДж/га, що в 1,2-

1,3 раза більше порівняно з варіантом без добрив. Найбільшими сукупні 

витрати  енергії  відзначено за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  у 

поєднанні з внесенням N60P60K90, які коливалися в межах 26,9-27,7 ГДж/га, що в 

1,1-1,2 раза більше порівняно з варіантом інокуляції насіння бульбочковими 

бактеріями  у поєднанні з внесенням P60K90 та  в 1,5 раза більше порівняно з 

варіантом без внесення добрив.   

Спосіб сівби на  сукупні витрати енергії за вирощування конюшини 

лучної  в середньому за три роки вегетації і користування травостоями 

закономірно не впливав. 

Відомо, що основними показниками енергетичної ефективності у кормо- 

виробництві  слугують окупність витрат енергії виходом з 1 га валової 

(коефіцієнт енергетичної ефективності)  і обмінної (біоенергетичний 

коефіцієнт) енергії, які у проведених дослідженнях із вирощування за різних 

технологій і різних сортів конюшини лучної  коливалася відповідно  у межах  

6,2-9,0 і 3,3-4,6.  Поміж сортів конюшини лучної  дещо більшу окупність витрат 

енергії виходом з 1 га валової і обмінної енергії забезпечив сорт Тайфун, ніж 

сорти Либідь і  Тіна.  
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  Таблиця 7.2 

Енергетична ефективність вирощування  сортів конюшини лучної за 

різних технологій, що застосовувалися (середнє за 2018-2022 рр.) 

 

Удобрення Сорт 

Витрати 

енергії, 

ГДж/га 

КЕЕ БЕК 
Витрати енергії 

на 1т к.од., ГДж 

Безпокривна сівба 

Без добрив 

(контроль) 

Либідь  17,8 8,4 4,2 3,14 

Тайфун 18,3 8,9 4,6 2,87 

Тіна 17,8 8,3 4,3 3,21 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  18,5 8,5 4,4 3,04 

Тайфун 19,3 8,7 4,6 2,83 

Тіна 18,5 8,5 4,3 3,07 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  22,6 7,2 3,7 3,76 

Тайфун 23,4 7,4 3,9 3,28 

Тіна 22,5 7,2 3,8 3,62 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  26,9 6,3 3,2 4,20 

Тайфун 27,5 6,6 3,4 3,81 

Тіна 27,0 6,3 3,3 4,19 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 

(контроль)  

Либідь  17,6 8,6 4,4 3,04 

Тайфун 18,0 9,0 4,6 2,86 

Тіна 17,6 8,6 4,4 3,08 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  18,4 8,5 4,4 3,07 

Тайфун 19,0 8,8 4,6 2,84 

Тіна 18,3 8,4 4,4 3,19 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  22,6 7,1 3,7 3,61 

Тайфун 23,1 7,5 3,9 3,39 

Тіна 22,7 7,4 3,7 3,52 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  27,0 6,2 3,3 4,19 

Тайфун 27,7 6,5 3,5 3,62 

Тіна 27,1 6,5 3,3 4,10 

Примітка. КЕЕ – відношення з розрахунку на 1 га валової енергії до 

сукупних витрат енергії; БЕК –  відношення з розрахунку на 1 га обмінної 

енергії до сукупних витрат енергії. 
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За вирощування різних сортів конюшини лучної поміж варіантів 

удобрення  найвищі КЕЕ  і  БЕК одержано  у варіантах без внесення добрив та 

за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями з показниками відповідно 8,3-

9,0 і 3,2-4,6, що на 1,2-1,5 і на 0,5-0,8 одиниць більше  порівняно із внесенням 

на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  Р60K90  та на 2,1-2,3 і на  

1,0-1,2 одиниць більше порівняно з інокуляцією насіння бульбочковими 

бактеріями  у поєднанні з внесенням N60P60K90.  За  додаткового внесення N60 на 

фоні P60K90  за вирощування конюшини лучної окупність витрат енергії 

виходом з 1 га валової та обмінної енергії  зменшилася відповідно  на 0,8-1,0 та 

на  0,4-0,5.  

Витрати енергії на 1 т кормових одиниць за різних  технологій  

вирощування сортів  конюшини лучної  коливалися в межах 2,84-4,20 ГДж. 

Незалежно від  способу сівби  та сорту   найменшими вони були  у варіанта без 

добрив та за  інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  з коливаннями 

2,84-3,21 ГДж, що в 1,2   раза менше порівняно із  внесенням на фоні інокуляції 

насіння бульбочковими бактеріями  Р60K90  та в 1,3-1,4 раза менше порівняно із  

внесенням на фоні інокуляції насіння бульбочковими бактеріями  N60Р60K90.  

Поміж сортів конюшини лучної найнижчі витрати енергії на 1 т кормових 

одиниць забезпечив Тайфун, який на різних фонах удобрення та за різних 

способів сівби поступався перед сортами Либідь і  Тіна  на 0,27-0,57   ГДж. 

Спосіб сівби на витрати енергії на 1 т кормових одиниць за  вирощування 

конюшини лучної за розрахунками   в середньому за три роки вегетації і 

користування травостоями закономірно не впливав. 

За  аналізом результатів досліджень, наведених у розділі 7, можна 

зробити наступні висновки.  

1. Вирощування  конюшини лучної на кормові цілі  на чорноземах 

типових малогумусних північної частини Правобережного Лісостепу України  

вигідне. Незалежно від елементів технології це забезпечує 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-
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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.  

2. Найвищі показники економічної та енергетичної ефективності 

вирощування конюшини лучної забезпечує  сорт  Тайфун за  інокуляції насіння 

бульбочковими бактеріями на фоні без добрив. Проте додаткове внесення  

Р60K90  або N60Р60K90  на фоні інокуляції, що необхідно для збереження  

родючості ґрунту, їх погіршує, зменшуючи  чистий прибуток  на 3486-5943 

грн/га. 

Основні результати по розділу 7 висвітлено та опубліковано в наукових 

працях автора [64]. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертації наведено нове вирішення наукової задачі, що виявляється у 

встановленні закономірностей формування  агрофітоценозів  конюшини лучної  

з різних сортів за різних систем удобрення та способів сівби на чорноземах 

типових малогумусних Правобережного Лісостепу, яка вирішена шляхом 

удосконалення технології  вирощування цієї культури за укісного використання 

з метою виробництва високоякісних трав’яних кормів, отже на цій підставі 

можна зробити такі висновки:  

1.  Формування високої кормової продуктивності та тривалості 

використання травостою можливе лише за рахунок максимальної стійкості 

рослин у травостої. Встановлено, що травостій агрофітоценозу різних сортів 

конюшини лучної за трирічного його використання формувався із щільністю 

пагонів на рівні 602-1572 шт./м2, з часткою основної культури 498-941 шт./м2.  

Найбільша щільність травостою відмічена у сорту Тайфун, ніж у сортів Либідь і 

Тіна за   безпокривного способу сівби, порівняно з підпокривним посівом під 

ячмінь ярий без внесення азотних добрив. 

Спостереження показали, що за безпокривного способу вирощування   у 

травостоях конюшини лучної першого року вегетації виявлена найбільша 

частка пагонів несіяних злаків 116-227  та 141-360  шт./м2 різнотрав’я, 

порівняно з другим і третім роками.  За підпокривної сівби під ячмінь ярий 

кількість їх  зменшилась відповідно в 1,5-1,7 і  2,1-2,3 рази. 

2. Висота рослин, як один із основних показників характеристики  

урожайності зеленої маси  агрофітоценозу конюшини лучної, обумовлювалась 

факторами що досліджували та в середньому становила 56-86 см. Застосування 

мінеральних добрив у дозі N60P60K90 або P60K90 у поєднанні з  інокуляцією  

насіння на посівах з використанням сорту Тайфун забезпечили зростання 

показників її на 3-9 см, порівняно з варіантом без добрив та сівби конюшини 

лучної сорту Либідь і Тіна.  
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Чинник «спосіб сівби» за безпокривного вирощування культури  

забезпечив приріст висоти рослин на рівні 15-18 см, порівняно з сівбою під 

покрив ячменю ярого.   

3. Виявлено, що у рік сівби в ботанічному складі травосумішки 

переважала частка несіяних злаків і різнотрав’я  відповідно 10-16 і 25-34 %, 

конюшини лучної становила 25-37 % за безпокривного способу сівби, тоді як за 

сівби під покрив ячменю ярого частка несіяних злаків і різнотрав’я в кілька 

разів була менше.  

Частка основної культури конюшини лучної незалежно від сортового 

складу та способу вирощування упродовж  трирічного використання травостою  

становила 50-97 %. При цьому частка конюшини лучної сорту  Тайфун в 

ботанічному складі травостою була  на 1-5 % більша,  ніж за використання 

сортів Либідь і Тіна. На варіантах без внесення азотних мінеральних добрив 

вона зростала на 3-9 %,  порівняно із  внесенням  N60P60K90 або Р60K90. 

4. Конюшина лучна  за безпокривного способу сівби незалежно від 

сортового складу зі три роки вегетації в середньому забезпечує вихід сухої 

речовини 9,27-9,88 т/га, кормових одиниць  6,40-7,21 і 1,66-1,88 т/га сирого 

протеїну, обмінної енергії 85,3-93,9 ГДж/га із коефіцієнтом використання ФАР 

– 1,12-1,19 %. Найбільшу продуктивність забезпечив сорт конюшини лучної 

Тайфун з виходом сухої речовини 9,88 т/га, кормових одиниць 7,21 та 1,85 т/га 

сирого протеїну за внесення повного мінерального добрива та проведення 

передпосівної обробки насіння. 

За два роки використання травостою конюшини лучної вихід сухої 

речовини за безпокривного способу сівби становив 11,03 та 10,00 т/га за 

підпокривного вирощування під ячмінь ярий, або він зріс на 10,3 %. 

Найбільший вихід сухої речовини забезпечив сорт Тайфун 11,39 т/га, Тіна – 

11,21 та 10,50 т/га Либідь за безпокривного способу вирощування, тоді як за 

підпокривної сівби показники становили відповідно 10,42; 10,12 та 9,47 т/га.   

В рік сівби комплексне застосування повного мінерального добрива та 

проведення інокуляції насіння забезпечили приріст сухої речовини 14,8  % до 
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контролю без добрив та 8,9 % до фону – інокуляція. Приріст сухої речовини 

між внесенням повного мінерального добрива та фосфорно-калійним добривом 

становив 3,5 %. 

5. За два роки використання травостою конюшина лучна забезпечує 

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

32-34 і третього – 18-24 % від загального урожаю.  

Встановлено, що за формування урожаю першого укосу наростання 

продуктивності  агрофітоценозів конюшини лучної відбувається  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 міжфазний період від пагоноутворення до цвітіння частка листя в 

структурі урожаю досліджуваних сортів конюшини лучної зменшується від 86-

90 до 28-33 %. Максимальний середньодобовий приріст сухої маси (96-

110 кг/га) та чистої продуктивності фотосинтезу (2,00-2,47 г/м2 добу) культура 

забезпечує у фазі гілкування-початок бутонізації.  

6. За показниками хімічного складу сухої речовини конюшини лучної  

вміст сирого протеїну коливається 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  %. 

Вміст макроелементів становив фосфору – 0,32-0,37 %, калію – 2,21-2,52,  

кальцію – 0,49-0,58, магнію – 0,16-0,19 % та мікроелементів  – цинку –  13,7-

14,8 мг/кг, міді –  3,5-4,9, марганцю – 44,0-48,3,   заліза –  64,4-68,8 мг/кг. 

В сухій речовині вміст важких металів знаходився на рівні  1,8-1,9  мг 

свинцю, 1,8-1,9 мг нікелю, 0,2-0,3мг/кг кадмію, N–NO3 – 0,02-0,05 %.  

Перетравність сухої маси іn vitro коливається 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.  
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 Встановлено, що сорт конюшини лучної Тайфун відрізнявся  більшим 

вмістом  сирого протеїну та білка в сухій масі (на 0,6-1,7 %). За внесення 

N60P60K90 у поєднанні з інокуляцією насіння збільшувався вміст сирого 

протеїну на 1,1-1,2 %, білка 0,5-0,8 та 0,01-0,02 % нітратів, порівняно з 

контролем без внесення добрив 

7. За «біологічного старіння» рослин конюшини лучної під час 

проходження етапів органогенезу в структурі урожаю зменшується частка 

листя. Відсоток листя у фазі кущіння займав найбільшу частку, що становив 86-

90 %  та зменшився до 28-33  % у фазі масового цвітіння-початку 

плодоношення культури, що призводить до зменшення  вмісту сирого протеїну 

від 24,8-25,2 до 14,0-14,6   % в сухій речовині  із коефіцієнтом кореляції (r)  

0,931  та збільшенню вмісту сирої клітковини від 16,3-16,8 % % до 30,5-31,5  %   

із r –  (–947).   

Найшвидшими темпами середньодобове зменшення в сухій масі вмісту 

сирого протеїну, як і зменшення питомої частки листя, відбується під час 

гілкування конюшини лучної. 

8. Визначено, що під конюшиною лучною у 0-20-см шарі ґрунту 

нагромаджувалося 8,33-9,11 т/га сухої маси коріння, в якої містилося азоту 114-

146 кг/га, фосфору 16-20 і 78-86  кг/га калію, за целюлазної активності ґрунту 

13-17 %. 

 За інокуляції насіння конюшини лучної бульбочковими бактеріями  у 

поєднанні із внесенням N60P60K90  у сухій масі коріння на 4-5 % збільшується 

нагромадження біогенних елементів та поліпшується протиерозійна стійкість 

дернини та  целюлазна активність ґрунту.  

9. На третій рік використання травостою конюшини лучної у 0-20-см 

шарі  ґрунту   збільшується вміст лужногідролізного азоту на 0,6-1,5 мг/100 г та  

на 0,3-0,5 мг/100 г  за щорічного внесення  Р60K90 вміст  рухомого фосфору. При 

цьому зменшується  вміст  рухомих кальцію та магнію відповідно на  22-38 і на 

0,7-1,8 мг/100 г грунту. 
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10. Травостоєм різних сортів конюшини лучної з розрахунку на 1 га  з 

урожаєм виноситься  221-301  кг азоту, 27-37 –  фосфору  і 191-248 кг калію. 

Баланс азоту  позитивний, тоді як за внесення N60 – негативний, з коливаннями 

3-59 кг; фосфору – негативний, проте  за внесення Р60  –  позитивний, з 

коливаннями  23-34 кг,   калію – від’ємним, із дефіцитом 191-218 кг.  

Коефіцієнти використання конюшиною лучною азоту з  ґрунту  коливалися в 

межах 65-75 %, фосфору – 21-28 і калію 52-56  %. 

11. Встановлено, що сорт конюшини лучної Тайфун за безпокривного 

способу вирощування забезпечив найкращі економічні показники. Рівень 

рентабельності становив 127 %, собівартість 1 тони кормових одиниць 2206 

грн/т на фоні інокуляції та внесенні фосфорно-калійних добрив у дозі P60K90, за 

підпокривного вирощування показники були на рівні 119 % і 2231 грн./т 

відповідно.  

Використання повного мінерального добрива у дозі N60P60K90  на фоні 

інокуляції забезпечили показники на рівні відповідно  105 % та 2474 грн/т та 

113 % і 2349 грн/т. 

12. Біоенергетична оцінка технології вирощування конюшини лучної 

сорту Тайфун показала, що проведення передпосівної обробки насіння 

ризоактивом з розрахунку 1 л препарату на 200 кг насіння у поєднанні з 

внесенням фосфорно-калійних добрив у дозі P60K90 є найбільш енергоощадною, 

за якої коефіцієнт енергетичної ефективності становив 7,4 та енергетичний 

коефіцієнт 3,9 за безпокривного способу вирощування та застосування повного 

мінерального добрива забезпечили показники відповідно 6,6 і 3,4. За 

підпокривного способу сівби вони відповідно становили 7,5 і 3,9 та 6,5 і 3,5. 

 

 

 

 

 

 



 172 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Для забезпечення тваринництва дешевими травʼяними кормами й  

отримання з 1 га 6,0-7,0 т кормових одиниць і чистого прибутку 23,0-24,0 тис. 

грн/га та нагромадження 200-250 кг/га симбіотичного азоту   на типових 

малогумусних чорноземах  Правобережного Лісостепу за триукісного 

використання і трирічного користування   доцільно створювати одновидові 

агрофітоценози  конюшини лучної з нормою висіву 18 кг/га інокульованого 

бульбочковими бактеріями насіння сорту Тайфун, застосовуючивуючи 

безпокривний спосіб сівби.  

2. Проводити передпосівну обробку насіння ризоактивом з розрахунку 1 л 

препарату на 200 кг насіння. 

3. Для поліпшення балансу основних  поживних елементів та отримання з 

1 га  чистого прибутку 18,0-20,0 тис. грн/га  конюшину лучну вирощувати 

поєднуючи  інокулювання насіння бульбочковими бактеріями із щорічним 

внесенням, як ранньовесняне   підживлення,  Р60K90 або N60P60K90.  

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

діючими Державними стандартами України, придатна для виготовлення 

високоякісних зелених кормів,  травостій скошувати на початку цвітіння  

конюшини лучної. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Погодні умови періоду вегетації  конюшини лучної у роки 

проведення досліджень (за даними метеопосту  Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Агрономічна дослідна станція») 

 

 

Місяць 

Середньодобова температура 

повітря, °С 
Сума опадів, мм 

рік серед-

ньо-

багато-

річна 

рік серед-

ньо-

багато-

річна 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Січень -5,4 -5,4 0,8 -4,6 40 40 21 42 

Лютий -3,8 -3,8 2,2 -3,3 39 39 45 38 

Березень -2,5 -2,5 5,9 1,1 82 82 15 36 

Квітень 13,1 13,1 9,0 8,6 8 8 40 43 

Травень 18,2 18,2 12,4 14,7 37 37 123 55 

Червень 20,2 20,2 21,7 18,2 117 117 51 74 

Липень 21,4 21,4 21,9 19,7 88 88 48 75 

Серпень 20,9 20,9 21,1 19,1 12 12 32 57 

Вересень 16,3 16,3 18,4 14,5 6 6 32 46 

Жовтень 10,3 10,3 10,4 8,5 5 5 47 35 

Листопад -1,8 -1,8 -1,9 3,0 18 18 38 46 

Грудень -2,1 -2,1 -2,0 -1,4 78 78 52 51 

Середнє за рік 8,7  10,1 8,2 – – – – 

Сума за рік – – – – 530  544 598 

Середнє за 

вегетаційний період 
17,2  16,4 14,8 – – – – 

Сума за 

вегетаційний період 
– – – – 273  373 385 
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Додаток Б 
Щільність пагонів агрофітоценозів  різних сортів  конюшини лучної  за 

роками  за різних технологій вирощуванн, шт./м2 (2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт Рік 
Пагонів, 
усього 

У тому числі 

конюши-
на лучна 

ячмінь 
ярий 

несіяні  
злаки 

різно-
трав’я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  
1-й 1481 921 – 210 350 
2-й 870 745 – 52 73 
3-й 800 645 – 62 93 

Тайфун 
1-й 1492 932 – 205 355 
2-й 878 753 – 51 74 
3-й 808 653 – 61 94 

Тіна 
1-й 1475 918 – 207 360 
2-й 868 741 – 52 75 
3-й 708 641 – 62 95 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  
1-й 1482 951 – 201 330 
2-й 884 770 – 47 67 
3-й 814 670 – 57 87 

Тайфун 
1-й 1492 962 – 195 335 
2-й 893 783 – 45 65 
3-й 823 683 – 55 85 

Тіна 
1-й 1476 938 – 198 340 
2-й 874 762 – 45 67 
3-й 804 662 – 55 87 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  
1-й 1491 961 – 180 350 
2-й 895 781 – 43 71 
3-й 825 681 – 53 91 

Тайфун 
1-й 1502 972 – 175 355 
2-й 904 790 – 41 73 
3-й 834 690 – 51 93 

Тіна 
1-й 1486 949 – 177 360 
2-й 887 770 – 42 75 
3-й 817 670 – 52 95 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  

1-й 1374 811 – 220 343 
2-й 732 631 – 52 49 

3-й 662 531 – 62 69 

Тайфун 

1-й 1390 822 – 225 343 
2-й 741 640 – 53 48 
3-й 671 540 – 63 68 
Сер. 934 667 – 114 153 

Тіна 
1-й 1386 807 – 227 352 
2-й 723 629 – 54 40 
3-й 653 529 – 64 60 
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Продовження додатка Б 

Сівба під покрив ячменю ярого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Без добрив 

(контроль)   

Либідь  

1-й 1526 901 320 135 170 

2-й 794 725 – 32 37 

3-й 724 625 – 42 57 

Тайфун 

1-й 1561 912 325   139 185 

2-й 814 738 – 35 41 

3-й 744 638 – 45 61 

Тіна 

1-й 1516 896 330 127 163 

2-й 801 729 – 33 39 

3-й 731 629 – 43 59 

Інокуляція  

(фон) 

Либідь  

1-й 1547 931 321 130 165 

2-й 837 763 – 34 40 

3-й 767 663 – 44 60 

Тайфун 

1-й 1572 941 327   133 171 

2-й 850 775 – 33 42 

3-й 780 675 – 43 62 

Тіна 

1-й 1524 917 332 124 151 

2-й 816 748 – 30 38 

3-й 746 648 – 40 58 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  

1-й 1534 937 321 121 155 

2-й 829 766 – 27 36 

3-й 759 666 – 37 56 

Тайфун 

1-й 1551 941 326   123 161 

2-й 836 770 – 28 38 

3-й 766 670 – 38 58 

Тіна 

1-й 1516 927 332 116 141 

2-й 812 755 – 24 33 

3-й 742 655 – 34 53 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  

1-й 1393 772 326 145 150 

2-й 675 601 – 39 35 

3-й 605 501 – 49 55 

Тайфун 

1-й 1412 782 329   147 154 

2-й 689 611 – 43 35 

3-й 619 511 – 53 55 

Тіна 

1-й 1391 767 336 137 151 

2-й 672 598 – 41 33 

3-й 602 498 – 51 53 
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Додаток В 

Ботанічний склад  агрофітоценозів  різних сортів  конюшини лучної  

за різних технологій вирощування за роками, %  (2018-2020 рр.) 

 

Удобрення Сорт Рік 
Коню-
шина 
лучна 

Злаки Різно- 
трав’я 

усього 
ячмінь 
ярий 

несіяні  
злаки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  
1-й 50 16 – 16 34 
2-й 93 3 – 3 4 
3-й 89 3 – 3 8 

Тайфун 
1-й 54 15 – 15 31 
2-й 96 2 – 2 2 
3-й 91 3 – 3 6 

Тіна 
1-й 52 16 – 16 32 
2-й 95 2 – 2 3 
3-й 90 3 – 3 7 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  
1-й 56 14 – 14 30 
2-й 95 2 – 2 3 
3-й 90 3 – 3 6 

Тайфун 
1-й 61 12 – 12 27 
2-й 97 1 – 1 2 
3-й 92 3 – 3 5 

Тіна 
1-й 58 13 – 13 29 
2-й 96 2 – 2 2 
3-й 91 3 – 3 6 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  
1-й 61 12 – 12 27 
2-й 96 2 – 2 2 
3-й 90 3 – 3 7 

Тайфун 
1-й 65 10 – 10 25 
2-й 97 1 – 1 2 
3-й 92 2 – 2 6 

Тіна 
1-й 63 11 – 11 26 
2-й 95 2 – 2 3 
3-й 91 4 – 4 6 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  
1-й 50 16 – 16 34 
2-й 90 4 – 4 6 
3-й 86 5 – 5 9 

Тайфун 
1-й 54 15 – 15 31 
2-й 92 3 – 3 5 
3-й 88 4 – 4 8 

Тіна 
1-й 52 16 – 16 32 
2-й 91 3 – 3 6 
3-й 87 5 – 5 8 
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Продовження  додатка В 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив  
(контроль) 
 

Либідь  
1-й 58 30 22 8 12 
2-й 94 3 – 3 3 
3-й 91 3 – 3 6 

Тайфун 

1-й 63 26 20 6 11 

2-й 96 1 – 1 3 

3-й 92 3 – 3 5 

Тіна 
1-й 60 28 19 7 12 
2-й 95 2 – 1 3 
3-й 90  3 – 3 7 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  

1-й 59 32 22 10 9 

2-й 95 2 – 2 3 

3-й 91 3 – 3 6 

Тайфун 

1-й 68 23 18 5 9 

2-й 97 1 – 1 2 

3-й 93 2 – 2 5 

Тіна 

1-й 70 22 17 5 8 

2-й 96 1 – 2 3 

3-й 92 3 – 3 5 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  

1-й 64 26 20 6 10 

2-й 96 2 – 2 2 

3-й 91 3 – 3 6 

Тайфун 

1-й 69 23 18 5 8 

2-й 97 1 – 1 2 

3-й 93 3 – 3 6 

Тіна 

1-й 69 22 17 5 9 

2-й 96 2 – 2 2 

3-й 92 3 – 3 5 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  

1-й 55 32 24 8 13 

2-й 89 4 – 4 7 

3-й 85 6 – 6 9 

Тайфун 

1-й 61 28 22 6 11 

2-й 91 3 – 3 6 

3-й 87 4 – 4 9 

Тіна 

1-й 60 28 21 7 12 

2-й 90 4 – 4 6 

3-й 86 5 – 5 11 
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Додаток  Г 

Вміст органічних речовин у кормі та перетравність  різних сортів 

конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування за 

роками, %  в сухій масі (середнє за 2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт Рік  
Сирий 
протеїн 

Білок 
Сирий 

жир 

Сира 
клітко-

вина 
БЕР 

Пере-
трав-
ність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)   

Либідь  

1-й 19,2 13,8 2,7 21,8 47,4 66 

2-й 16,5 11,8 2,5 25,2 47,2 60 

3-й 14,7 10,4 2,3 26,0 48,7 58 

Тайфун 

1-й 19,6 14,1 2,7 21,1 47,8 66 

2-й 17,0 12,5 2,5 24,4 47,5 62 

3-й 16,2 11,5 2,3 25,2 47,7 60 

Тіна 

1-й 19,5 14,0 2,6 20,8 48,3 64 

2-й 16,5 11,4 2,6 25,8 46,6 57 

3-й 14,7 10,4 2,5 25,6 48,7 57 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  
1-й 19,5 14,0 2,6 20,9 48,1 67 
2-й 16,9 12,7 2,5 25,5 46,5 61 
3-й 15,1 10,7 2,4 25,3 48,8 61 

Тайфун 
1-й 19,8 14,3 2,6 21,1 47,6 68 
2-й 17,4 13,8 2,5 24,5 48,4 62 
3-й 16,2 11,8 2,3 24,7 48,4 62 

Тіна 
1-й 19,6 14,1 2,6 21,2 47,7 64 
2-й 16,6 12,5 2,5 26,2 46,1 58 
3-й 14,8 10,5 2,4 26,0 48,4 58 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  
1-й 20,3 14,6 2,9 20,8 47,0 67 
2-й 17,5 12,2 2,6 25,6 45,6 61 
3-й 15,7 11,2 2,4 25,6 47,7 61 

Тайфун 
1-й 20,2 14,5 2,6 21,4 46,9 68 
2-й 18,5 12,9 2,5 24,3 46,0 61 
3-й 16,5 11,9 2,4 24,1 48,4 61 

Тіна 
1-й 19,8 14,3 2,6 21,1 47,6 65 
2-й 17,7 12,6 2,4 26,3 45,0 58 
3-й 15,0 10,6 2,2 26,0 48,3 58 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  

1-й 20,2 14,1 2,8 21,5 46,3 68 

2-й 17,6 12,9 2,6 26,1 44,9 61 

3-й 15,8 10,9 2,4 27,9 45,2 58 

Тайфун 

1-й 20,8 14,6 2,5 21,7 45,8 69 

2-й 18,2 13,0 2,4 24,0 46,6 61 

3-й 17,0 12,0 2,4 26,2 45,7 58 

Тіна 

1-й 20,5 14,4 2,4 21,3 46,7 66 

2-й 17,6 12,9 2,3 26,5 44,9 58 

3-й 15,8 10,9 2,3 28,3 45,0 56 
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Продовження додатка Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль)   

Либідь  

1-й 19,5 13,7 2,5 21,1 48,1 67 

2-й 17,5 12,9 2,4 26,1 45,2 61 

3-й 15,7 10,9 2,4 27,9 45,2 58 

Тайфун 

1-й 21,4 15,0 2,5 22,1 45,2 67 

2-й 18,4 13,5 2,4 24,9 45,8 62 

3-й 16,7 11,5 2,3 26,6 46,0 59 

Тіна 

1-й 19,5 13,7 2,6 20,8 48,2 65 

2-й 16,4 12,1 2,5 26,1 46,5 58 

3-й 14,7 10,1 2,4 27,8 46,8 56 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  

1-й 19,6 13,7 2,6 20,7 48,3 68 

2-й 17,7 13,0 2,5 26,4 44,6 62 

3-й 16,0 11,0 2,5 28,1 44,9 59 

Тайфун 

1-й 21,7 15,2 2,4 21,9 45,2 69 

2-й 18,3 13,4 2,4 25,1 45,5 61 

3-й 16,6 11,4 2,4 26,8 45,7 58 

Тіна 

1-й 19,9 13,9 2,6 21,1 47,5 64 

2-й 16,7 12,3 2,6 26,1 46,0 59 

3-й 15,0 10,3 2,5 27,8 46,3 57 

Фон  + 

Р60K90 

Либідь  

1-й 19,7 13,8 2,7 21,4 47,3 67 

2-й 17,8 12,1 2,5 25,3 45,7 61 

3-й 16,1 11,1 2,4 25,0 47,8 61 

Тайфун 

1-й 21,9 15,3 2,5 21,1 45,5 68 

2-й 18,7 12,7 2,4 24,7 45,5 61 

3-й 17,0 11,7 2,4 24,4 47,5 61 

Тіна 

1-й 20,3 14,2 2,8 20,9 47,2 66 

2-й 16,9 12,4 2,6 25,9 46,0 59 

3-й 15,7 10,4 2,5 26,1 47,3 59 

Фон  + 

N60P60K90 

Либідь  

1-й 20,4 14,3 2,7 20,8 47,1 69 

2-й 17,9 12,1 2,5 25,8 45,1 61 

3-й 16,0 11,1 2,4 25,9 47,0 61 

Тайфун 

1-й 21,9 15,3 2,6 21,7 44,7 69 

2-й 18,8 13,8 2,5 24,1 45,9 62 

3-й 17,0 11,8 2,4 24,3 47,6 62 

Тіна 

1-й 21,3 14,9 2,7 20,7 46,3 66 

2-й 17,3 12,7 2,5 25,7 45,8 59 

3-й 15,6 10,7 2,3 25,8 47,7 59 
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Додаток.Д 

Вміст сирої золи, макроелементів та їхнє співвідношення у сухій масі 

різних сортів конюшини лучної за різних технологій  вирощування,  

% (2018-2020 рр.) 

Удобрення Сорт Рік  
Сира 
зола 

Р К Са Мg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безпокривна сівба 

Без добрив 
(контроль)  

Либідь  

1-й 8,9 0,37 2,47 0,64 0,21 

2-й 8,6 0,35 2,40 0,57 0,18 

3-й 8,3 0,35 2,20 0,48 0,14 

Тайфун 

1-й 8,8 0,36 2,39 0,64 0,21 

2-й 8,6 0,35 2,33 0,57 0,19 

3-й 8,3 0,35 2,13 0,51 0,14 

Тіна 

1-й 8,8 0,37 2,30 0,59 0,20 

2-й 8,5 0,35 2,20 0,55 0,18 

3-й 8,3 0,35 2,14 0,49 0,14 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  
1-й 8,9 0,36 2,49 0,57 0,19 
2-й 8,6 0,35 2,44 0,53 0,18 
3-й 8,4 0,35 2,24 0,47 0,14 

Тайфун 
1-й 8,9 0,38 2,47 0,64 0,21 
2-й 8,6 0,37 2,40 0,57 0,19 
3-й 8,4 0,37 2,20 0,51 0,15 

Тіна 
1-й 8,9 0,37 2,40 0,59 0,20 
2-й 8,6 0,36 2,29 0,55 0,18 
3-й 8,4 0,36 2,19 0,48 0,14 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  
1-й 9,0 0,37 2,56 0,53 0,18 
2-й 8,7 0,35 2,50 0,51 0,17 
3-й 8,6 0,35 2,49 0,48 0,14 

Тайфун 
1-й 8,9 0,37 2,52 0,58 0,19 
2-й 8,7 0,37 2,47 0,54 0,18 
3-й 8,6 0,37 2,47 0,50 0,15 

Тіна 
1-й 8,9 0,36 2,45 0,54 0,18 
2-й 8,6 0,35 2,39 0,52 0,17 
3-й 8,5 0,35 2,49 0,47 0,14 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  
1-й 9,2 0,37 2,60 0,54 0,18 
2-й 8,8 0,35 2,52 0,52 0,17 
3-й 8,7 0,35 2,42 0,42 0,14 

Тайфун 
1-й 9,2 0,38 2,56 0,53 0,18 
2-й 8,8 0,37 2,54 0,50 0,17 
3-й 8,7 0,37 2,44 0,47 0,15 

Тіна 
1-й 9,1 0,37 2,53 0,58 0,19 
2-й 8,7 0,35 2,53 0,54 0,18 
3-й 8,6 0,35 2,43 0,45 0,14 
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Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сівба під покрив ячменю ярого 

Без добрив 
(контроль) 

Либідь  

1-й 8,8 0,35 2,37 0,56 0,19 

2-й 8,5 0,33 2,31 0,53 0,18 

3-й 8,3 0,31 2,31 0,45 0,14 

Тайфун 

1-й 8,8 0,35 2,46 0,57 0,19 

2-й 8,5 0,35 2,39 0,51 0,17 

3-й 8,4 0,31 2,39 0,47 0,15 

Тіна 

1-й 8,9 0,35 2,57 0,55 0,18 

2-й 8,5 0,33 2,20 0,53 0,18 

3-й 8,3 0,30 2,20 0,45 0,14 

Інокуляція  
(фон) 

Либідь  

1-й 8,8 0,33 2,42 0,59 0,20 

2-й 8,8 0,32 2,44 0,56 0,19 

3-й 8,5 0,31 2,44 0,48 0,14 

Тайфун 

1-й 8,8 0,33 2,47 0,64 0,21 

2-й 8,7 0,34 2,32 0,60 0,20 

3-й 8,5 0,31 2,32 0,50 0,15 

Тіна 

1-й 8,8 0,33 2,30 0,58 0,19 

2-й 8,6 0,33 2,22 0,55 0,18 

3-й 8,4 0,31 2,22 0,47 0,14 

Фон  + 
Р60K90 

Либідь  

 8,9 0,37 2,44 0,54 0,18 

2-й 8,7 0,36 2,47 0,52 0,17 

3-й 8,5 0,33 2,47 0,47 0,14 

Тайфун 

1-й 8,9 0,37 2,30 0,52 0,17 

2-й 8,7 0,37 2,47 0,54 0,18 

3-й 8,5 0,33 2,47 0,49 0,15 

Тіна 

1-й 8,8 0,36 2,35 0,54 0,18 

2-й 8,6 0,35 2,39 0,48 0,16 

3-й 8,4 0,32 2,39 0,47 0,13 

Фон  + 
N60P60K90 

Либідь  

1-й 9,0 0,37 2,49 0,52 0,17 

2-й 8,7 0,36 2,45 0,51 0,17 

3-й 8,7 0,33 2,45 0,44 0,14 

Тайфун 

1-й 9,1 0,37 2,49 0,59 0,20 

2-й 8,7 0,37 2,40 0,52 0,17 

3-й 8,7 0,34 2,40 0,45 0,15 

Тіна 

1-й 9,0 0,36 2,44 0,53 0,17 

2-й 8,7 0,35 2,35 0,51 0,16 

3-й 8,6 0,33 2,35 0,43 0,14 
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                                                                                                        Додаток Ж 
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Продовження додатку Ж 

 

 

 



 213 

                                                                                                                Додаток И 
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                                                                           Продовження додатку  И 
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                                                                                                             Додаток К 
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Продовження додатку К 
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                                                                                                   Додаток Л 
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