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ЕФЕКТИвніСТь СпОСОБів 
віДТвОРЕннЯ, УДОБРЕннЯ 
ТА вИКОРИСТАннЯ ЛУчнИХ УГіДь

Мета. визначити вплив способів відтворення, 
удобрення і використання лучних угідь 
на ботанічний склад, продуктивність та 
ефективність вирощування травостоїв 
на сірих лісових ґрунтах. Методи. польовий, 
лабораторний, математико-статистичні. 
Результати. Установлено, що найефективнішим 
способом відтворення лучних угідь була 
сівба бобово-злакових травосумішей 
з включенням до їх складу люцерни посівної, 
що забезпечило найвищу продуктивність. 
Унесення n

140
 на бобово-злакових травостоях 

зменшувало вміст бобових компонентів і було 
малоефективним, водночас на злаковому 
травостої та перелогах підвищувало 
продуктивність у 1,8 – 2 рази. Висновки. Серед 
різнотипних травостоїв у варіанті без унесення 
добрив найпродуктивнішим є люцерно-злаковий 
травостій, який за 2-укісного використання 
забезпечує одержання з 1 га 8,10 т сухої маси 
і 5,13 т/га к. од., а за 4-укісного — відповідно 
7,41 і 6,35 т/га, що в 2,1 – 2,3 раза більше 
порівняно із сіяним злаковим травостоєм. Рівень 
накопичення симбіотичного азоту люцерною 
посівною становив 142 – 154 кг/га. 
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У зміцненні кормової бази тваринництва 
важлива роль належить природним кормовим 
угіддям. Дешеві трав’яні корми (сіно, сінаж, 
зелені корми тощо), які добре збалансова-
ні за білком, мінеральними речовинами та 
вітамінами, поліпшують екологічну ситуа-
цію в агроландшафтах, захищаючи ґрунти 
від ерозії, а водні джерела від замулення та 

забруднення. їх площа в Україні становить 
близько 8 млн га. Проте їхні кормовиробничі 
і природоохоронні можливості використову-
ються ще не повною мірою.

Дослідженнями М.В. Куксіна [1], А.В. Бо  го-
віна [2], П.С. Макаренка [3], М.Т. Яр мо люка [4], 
В.Г. Кургака [5] та інших учених розроблено 
принципи формування високопродуктивних 
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травостоїв природних кормових угідь, наукові 
основи створення, удобрення та раціонального 
використання культурних сіножатей і пасовищ. 
Проте наявні технологічні розробки їх поліпшен-
ня та використання є енерго- і ресурсозатратни-
ми. Ще недостатньо з’ясованими залишаються 
способи створення, удобрення та використання 
високопродуктивних травостоїв на деградова-
них природних кормових угіддях і виведених 
з інтенсивного обробітку землях ерозійно не-
безпечної зони агроландшафтів, а особливос-
ті формування та використання перелогових 
травостоїв у північній частині Правобережного 
Лісостепу практично зовсім не вивчено.

Особливої актуальності набуло питання 
щодо визначення кращих способів пришвид-
шеного відтворення лукопасовищних угідь 
у зв’язку з необхідністю поліпшення екологіч-
ної ситуації в агроландшафтах через змен-
шення розораності території України і ви-
лучення частини малопродуктивних орних 
земель з інтенсивного обробітку й переве-
дення їх під лукопасовищні угіддя [6]. 

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Підвищити ефективність тваринниць-
кої галузі і створити стабільну кормову базу 
й одночасно поліпшити екологічну ситуацію 
можна відновленням вирощування багаторіч-
них лучних травостоїв на вироджених лучних 
угіддях та орних землях ерозійно небезпечної 
зони агроландшафтів. Лучні травостої дають 
найдешевший корм і найдешевші продукти 
тваринництва. Збільшення частки високо-
якісних трав’яних кормів із 55 – 60% до 85% 
у раціонах під час згодовування великій ро-
гатій худобі дає змогу знижувати собівартість 
тваринницької продукції більш як на 30% [7].

Важливу роль у формуванні лучних це-
нозів, їх продуктивності та якості корму 
відіграє видовий склад, зміна якого відбу-
вається під впливом метеорологічних і ґрун-
тових умов, травосумішей і віку травостою, 
режиму використання, удобрення тощо [8]. 

Для отримання максимально високих уро-
жаїв залуження слід проводити бобово-зла-
ковими травосумішами. Такі травосуміші є 
перспективними не лише через високу про-
дуктивність, вони підвищують якість корму, 
зменшують сукупні енергетичні і фінансові 
витрати. Сіяні бобово-злакові травостої — 
основне джерело надходження кормового 
білка [9]. Високопродуктивні бобово-злакові 

травостої можна формувати й підсіванням 
багаторічних бобових трав у дернину старо-
сіяних злакових ценозів та після випадання 
бобових компонентів із травостою із заміною 
їх за роками користування. 

Найкращі результати за продуктивністю 
та ефективністю серед способів відтворення 
лучних угідь в ерозійно небезпечній зоні агро-
ландшафтів забезпечує сівба бобово-зла-
кових травосумішей і спосіб із підсіванням 
насіння дикорослих трав, зібраних на типових 
цілинних ділянках, який сприяє пришвидшен-
ню процесу стабілізації, збереження й відтво-
рення біорізноманіття лучних трав [10].

Висока ефективність лучних злакових 
і злаково-бобових травостоїв значною мі-
рою залежить від режимів використання, 
що призводить до істотних позитивних 
і негативних змін у травостої загалом. 
Скошування спричиняє швидке порушення 
нормального ритму вегетації та накопичен-
ня запасних речовин у рослинах [11].

Ефективним є використання багаторічних 
бобових трав як дешевого джерела сим-
біотичного азоту, зокрема методами по-
довження продуктивного довголіття бобо-
во-злакових травостоїв, які передбачають 
заходи подолання бобововтомлення, пар-
целярне або почергове розміщення бобо-
вих і злакових компонентів в окремі рядки 
чи смуги, раціональне поєднання симбіо-
тичного і мінерального азоту та ін. [10].

Аналіз літературних джерел свідчить про 
те, що цій проблемі чимало вчених приділя-
ло увагу. Проте багато питань щодо спосо-
бів створення, удобрення та використання 
старосіяних і новостворених травостоїв ще 
недостатньо вивчено. 

Мета досліджень — визначити ефек-
тивність способів відтворення, удобрення 
та використання лучних угідь. 

Матеріали та методи досліджень. До слі-
дження проводили в ННц «інститут земле-
робства НААН». Дослід закладено підсіван-
ням бобових і злакових трав у старосіяний 
злаковий травостій у 2013 р. на суходолі із 
сірим лісовим ґрунтом, який у шарі 0 – 10 см 
містив 1,94 – 2,07% гумусу, 67,9 – 74,9 — луж-
ногідролізованого азоту, 15,5 – 21,0 — ру-
хомого фосфору, 7,5 – 10,4 мг/100 г ґрун-
ту — обмінного калію ґрунту, рН — 5,4 – 5,5. 
Було використано районовані сорти бобових 
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і злакових трав. Дослід проведено в 3-х ва-
ріантах удобрення і 2-х режимах викори-
стання. Фосфорні і калійні добрива вносили 
в 1 строк, азотні — у 4 рівними частинами 
під кожний укіс за 4-укісного використання 
(N140 

 
 (35+35+35+35) і в 2 строки — за 2-укісного 

(N140 (70+70).
Повторність досліду — 4-разова. Розмір 

посівних ділянок — 10,5, облікових — 3,15 м2. 
На дослідну ділянку восени 2013 р. поверхне-
во було внесено дефекат (CaCO

3
) у дозі 5 т/га.  

Схему досліду наведено в таблиці.
Дослід проведено за загальноприйня-

тими методиками досліджень, які засто-
совують у кормовиробництві [12]. Було 
застосовано польовий, лабораторний і ма-
тематико-статистичні методи досліджень. 

Результати досліджень свідчать про те, 
що в середньому за 2014 – 2016 рр. на пере-
логах найбільше в травостоях було несіяних 
злаків (59 – 81%) та різнотрав’я (19 – 38%). 
Причому на перелозі 2-х злаків було дещо 
більше, а різнотрав’я — менше, ніж на пере-
лозі 1. Унесення азотних добрив на 10% збіль-
шувало кількість злаків. На безазотних фонах 
у формуванні перелогових травостоїв брали 
участь дикорослі види бобових трав (до 5%).

На злаковому травостої з часткою 55 – 66% 
переважали сіяні злаки (костриця лучна і сто-
колос безостий), які були включено до тра-
восуміші. Частка несіяних злаків становила 
24 – 27%.

На бобово-злакових травостоях, як і на 
злаковому, найбільшою була частка зла-
ків — 47 – 71%. Кількість бобового компонента 
становила 22 – 49% із найбільшою часткою 
в лядвенце-  та люцерно-злаковому травосто-
ях. Унесення азотних добрив призводило 
до зменшення частки бобових на 9 – 21%.

Загальна кількість видів лучних рослин, 
наявних у травостоях різних варіантів, ста-
новила 46 видів із 15-ти родин, а серед ди-
корослих компонентів — 41 вид із 15-ти 
родин. із них 13 видів із родини злакових 
(бромус м’який, грястиця збірна, костриця 
східна, костриця червона, костриця валісь-
ка, куничник наземний, метлюг звичайний, 
тонконіг вузьколистий, тонконіг лучний, 
пирій повзучий, мітлиця тонка, мишій си-
зий, плоскуха звичайна), 24 види, які нале-
жать до представників групи різнотрав’я, 
4 види — до бобових (горошок мишачий, 

конюшина повзуча, конюшина гібридна, 
лядвенець український). Серед різнотрав’я 
найбільше видів (11) було з родини айстро-
ві (деревій звичайний, кульбаба лікарська, 
латук компасний, осот польовий, полин гір-
кий, полин звичайний, ромашка непахуча, 
жовтозілля звичайне, жовтозілля лучне, 
злинка канадська, стенактис однорічний). 

Несіяні види, які брали участь у форму-
ванні лучних травостоїв, були представле-
ні такими родинами: айстрові, березкові, 
бобові, гвоздичні, гречкові, злакові, лободові, 
мальвові, молочайні, пасльонові, подорож-
никові, розові, хвощові, хрестоцвіті, фіалкові.

Серед усіх несіяних видів 25 належало 
до багаторічників і 16 — до одно- і 2-літників. 
Варто відзначити, що з роками користування 
на перелогах кількість несіяних малолітників 
поступово зменшувалася, а багатолітників, 
навпаки, збільшувалася. 

Аналіз одержаних урожайних даних пока-
зав, що найвпливовішими факторами за ви-
ходом з 1 га сухої маси виявилися фактори 
удобрення і травостій із часткою в середньо-
му за 3 роки відповідно 43 і 39% (таблиця). 
На 3-му місці був режим використання (9%).

Серед різнотипних травостоїв у середньо-
му за 2014 – 2016 рр. у варіанті без добрив 
найпродуктивнішим був люцерно-злаковий 
травостій. У середньому за 3 роки за 2-укіс-
ного використання він забезпечив одержан-
ня з 1 га 8,1 т сухої маси і 5,13 т/га к. од., а за 
4-укісного — відповідно 7,41 і 6,35 т/га, що 
в 1,2 – 1,4 раза більше порівняно з іншими 
бобово-злаковими сумішками, у 2,1 – 2,3 — із 
сіяним злаковим травостоєм і у 2,4 – 2,9 раза 
більше порівняно з перелогами, які сфор-
мовано спонтанним заростанням і підсіван-
ням насіння дикорослих трав, яке зібране 
на цілинній ділянці в досліджуваному регіоні. 
Рівень накопичення симбіотичного азоту лю-
церною посівною становив 142 – 154 кг/га. 

У перші 2 роки використання травостою 
на 2-му місці за продуктивністю та рівнем 
накопичення симбіотичного азоту був луч-
ноконюшино-злаковий травостій, на 3-му 
році — лядвенце-злаковий, де на відміну 
від конюшини лучної, яка практично випала 
із травостою, лядвенець добре зберігся. 

На азотні добрива найкраще реагували 
злаковий і переложні травостої, де також 
переважали злаки. За внесення N

140
 на цих 
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продуктивність різнотипних травостоїв залежно від систем удобрення і режимів викори-
стання, середнє за 2014 – 2016 рр.

Травостій Удобрення

Суха 
маса

Сирий 
протеїн

Кормові 
одиниці N

симб
, 

кг/га
Окупність  
1 кг азоту

Уміст 
бобових, 

%
т/га

2-укісне використання

Переліг 1 (спонтанне 
заростання)

Без добрив 2,75 0,36 1,70  –  – 3
N

140
5,47 0,82 3,43  – 19  – 

N
140

Р
60

К
120

5,78 0,89 3,66  –  –  – 

Переліг 2 (підсівання 
дикорослих трав)

Без добрив 2,91 0,38 1,72  –  –  – 
N

140
6,24 0,96 3,71  – 24 5

N
140

Р
60

К
120

6,37 1,01 3,79  –  –  – 

Сіянозлаковий 
травостій

Без добрив 3,59 0,41 1,87  –  –  – 
N

140
7,13 1,01 3,65  – 26  – 

N
140

Р
60

К
120

7,68 1,13 3,95  –  –  – 

Люцерно-злаковий 
травостій

Без добрив 8,10 1,30 5,13 142  – 46
N

140
8,93 1,53 5,37 83 6 25

N
140

Р
60

К
120

9,40 1,63 5,75 81  – 27

Лучноконюшино-
злаковий травостій

Без добрив 6,15 0,89 3,79 76  – 35
N

140
8,03 1,32 4,81 49 14 22

N
140

Р
60

К
120

8,45 1,41 5,15 45  – 22

Повзучоконюшино-
злаковий травостій

Без добрив 5,64 0,86 3,70 73  – 31
N

140
7,52 1,23 4,72 35 14 23

N
140

Р
60

К
120

7,75 1,29 4,95 26  – 22

Лядвенце-злаковий 
травостій

Без добрив 5,89 0,97 3,91 90  – 49
N

140
7,87 1,31 5,02 48 14 36

N
140

Р
60

К
120

8,11 1,38 5,20 40  – 35

4-укісне використання

Переліг 1 (спонтанне 
заростання)

Без добрив 2,71 0,47 2,06  –  –  – 
N

140
5,40 1,00 4,13  – 20  – 

N
140

Р
60

К
120

6,09 1,14 4,72  –  –  – 

Переліг 2 (підсівання 
дикорослих трав)

Без добрив 3,04 0,51 2,20  –  –  – 
N

140
6,20 1,15 4,49  – 23  – 

N
140

Р
60

К
120

6,54 1,23 4,82  –  –  – 

Сіянозлаковий 
травостій

Без добрив 3,50 0,52 2,33  –  –  – 
N

140
6,93 1,26 4,52  – 25  – 

N
140

Р
60

К
120

7,34 1,35 4,79  –  –  – 

Люцерно-злаковий 
травостій

Без добрив 7,41 1,49 6,35 154  – 41
N

140
8,62 1,78 7,33 83 9 24

N
140

Р
60

К
120

9,05 1,91 7,74 90  – 23

Лучноконюшино-
злаковий травостій

Без добрив 5,83 1,09 4,86 91  – 33
N

140
8,16 1,60 6,68 55 17 25

N
140

Р
60

К
120

8,54 1,71 7,07 58  – 24

Повзучоконюшино-
злаковий травостій

Без добрив 5,70 1,11 5,00 94  – 38
N

140
7,35 1,46 6,24 32 12 25

N
140

Р
60

К
120

7,61 1,51 6,43 27  – 26

Лядвенце-злаковий 
травостій

Без добрив 5,97 1,23 5,27 114  – 48
N

140
7,51 1,55 6,41 47 11 33

N
140

Р
60

К
120

7,95 1,66 6,84 50  – 33

НіР
05

, т/га за 
факторами

Травостій 0,22  –  –  –  –  – 
Удобрення 0,18  –  –  –  –  – 

Використання 0,18  –  –  –  –  – 

Частка факторів
Травостій 39  –  –  –  –  – 
Удобрення 43  –  –  –  –  – 

Використання 9  –  –  –  –  – 
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Ефективність способів відтворення, 
удобрення та використання лучних угідь

21липень 2017 р. Вісник аграрної науки

травостоях продуктивність у середньому 
підвищилася з 2,75 – 3,59 до 5,78 – 7,68 т/га 
сухої маси або в 2,1 раза, на бобово-злакових 
травостоях — з 5,64 – 8,10 до 7,52 – 8,93 т/га  
сухої маси, або лише в 1,1 – 1,3 раза.

На відміну від азоту, фосфорні і калійні до-
брива в дозах Р

60
К

120
 значно менше впливали 

на продуктивність травостоїв. Збір з 1 га сухої 
маси збільшувався лише на 0,13 – 0,69 т. 

Аналіз режимів використання показав, що 
вони мало впливали на продуктивність. У біль-
шості варіантів з унесенням добрив за 2-укісно-
го режиму використання вихід сухої маси з 1 га 
був дещо більшим порівняно з 4-укісним режи-
мом використання. Водночас вихід з 1 га к. од. 
і сирого протеїну у варіантах з унесенням азот-
них добрив був дещо більшим за 4-укісного 
режиму використання, ніж за 2-укісного. 

Дослідженнями встановлено, що у фор-
муванні різнотипних лучних травостоїв 
(сіяних злакових і бобово-злакових та пе-
релогів) брали участь усього 46 видів із 
15-ти родин, зокрема дикорослої флори — 
41 вид із 15-ти родин. 

Серед різнотипних травостоїв у варі-
анті без унесення добрив найпродуктивні-
шим є сіяний люцерно-злаковий травостій, 
який за 2-укісного використання забезпе-
чує одержання з 1 га 8,10 т сухої маси 

і 5,13 т/га к. од., а за 4-укісного — відпо-
відно 7,41 і 6,35 т/га.

На добрива найкраще реагують зла-
ковий і перелогові травостої з доміну-
ванням злаків, на яких за рівномірного 
внесення роздрібненого N

140
 під укоси про-

дуктивність підвищується з 2,75 – 3,59 
до 5,78 – 7,68 т/ га сухої маси, або в 2,1 ра-
за, на бобово-злакових травостоях — 
з 5,64 – 8,10 до 7,52 – 8,93 т/ га сухої маси, 
або лише в 1,1 – 1,3 раза.
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