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Мета. Визначити продуктивність укісних сіяних злакових травостоїв залежно від 
їх видового і сортового складів та удобрення в системі зелених (сировинних) 
конвеєрів на органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу. Методи. польо-
вий, лабораторний, математико-статистичні. Результати. показано продуктив-
ність та строки настання укосів різностиглих траво- і сортосумішей багаторічних 
злакових трав на осушених торфових ґрунтах Лівобережного Лісостепу україни. 
Наявність різностиглих сіяних травостоїв забезпечує рівномірне надходження 
укісної маси із середини травня до кінця вересня та продуктивність угідь, яка 
становить 7,5 – 13,2 т/га сухої маси,обмінної енергії — 72,6 – 125,1 ГДж/га  
і 5,7 – 11 т/га к. од. Висновки. Кращими серед ранньостиглих травостоїв є по-
сіви грястиці збірної сорту Київська рання 1 з китником лучним сорту Сарнен-
ський ранній або її суміш зі стоколосом безостим і кострицею лучною. із серед-
ньостиглих — одновидові посіви костриці східної сорту Людмила, очеретянки 
звичайної Сарненська 40, стоколосу безостого сорту арсен та суміші лучних 
трав зі стоколосу безостого, костриці східної і очеретянки звичайної. Найвища 
продуктивність пізньостиглих травостоїв забезпечується включенням до тра-
восуміші тимофіївки лучної сорту Вишгородська, грястиці збірної українка та 
мітлиці велетенської сорту Сарненська пізня. унесення азотних добрив на осу-
шених торфовищах ефективне з 2-го року використання травостою. злакові 
травостої на осушуваних торфовищах забезпечують отримання корму високої 
якості, який прирівнюється до якості корму з бобових видів. уміст сирого протеї-
ну в сухій масі врожаю різних за стиглістю травостоїв становив у середньому за 
роки досліджень 14,5 – 16,0%, забезпеченість кормової одиниці — 126 – 147 г. 

Ключові слова: осушені торфовища, продуктивність багаторічних травостоїв, 
добрива, добір різностиглих травосумішей, економічна оцінка.
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Площа заплавних земель у зоні Лісо степу 
України з торфовими ґрунтами, що характе-
ризуються високою потенційною родючістю, 
займає близько 300 тис. га, з яких понад 
200 тис. га осушених і використовуються 
в сільськогосподарському виробництві. Однак 
ефективність використання цих земель нині 
є низькою у зв’язку зі скороченням поголів’я 
великої рогатої худоби, загостренням еколо-
гічних проб лем тощо. Тому для нарощування 
високоякісної конкурентоспроможної продукції 
тваринництва в найближчій перспективі по-
трібне різке підвищення ефективності кормо-
виробництва передусім на осушених торфових 
ґрунтах, оскільки богарні землі нині переважно 
використовують під зернові і технічні культури, 
а частка кормових культур на них незначна. 
Згідно з наявними рекомендаціями із сільсько-
господарського використання таких угідь їх 
мають застосовувати переважно для вирощу-
вання багаторічних трав, що пов’язано з не-
обхідністю поєднання високої продуктивності 
лучних травостоїв із поліпшенням екологічної 
ситуації в басейнах річок [1 – 3]. Перевагу слід 
надавати сівбі видів багаторічних злакових 
трав, оскільки бобові види на цих ґрунтах ма-
локонкурентоспроможні та недовговічні [4 – 7]. 

Тому подальша інтенсифікація лучного кор-
мовиробництва передбачає впровадження 
у виробництво нових високоврожайних сортів 
багаторічних трав, різних за стиглістю траво-
сумішей і сортосумішей з метою організації 
на їх основі укісних конвеєрів для безперерв-
ного надходження зеленої маси впродовж укіс-
ного періоду та заготівлі кормів на зимовий пе-
ріод [8]. Однак до останнього часу такі питання 
вивчено недостатньо.

Мета досліджень — визначити продук-
тивність високопродуктивних укісних сіяних 
злакових травостоїв залежно від їх видово-
го і сортового складу та удобрення в систе-
мі зелених (сировинних) конвеєрів на орга-
ногенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу. 

Методика досліджень. Дослідження про-
водили в 2014 – 2017 рр. на осушених торфо-
вих ґрунтах заплави р. Супій Пан фильської 
дослідної станції ННц «інститут землеробства 
НААН». Ґрунти дослідних ділянок — глибо-
кі торфовища. їх верхній (0 – 30 см) шар має 
такі фізичні та агрохімічні показники: ступінь 
розкладання торфу — понад 80%, золь-
ність — 45 – 50%, щільність — 0,35 – 0,4 г/см3,  
рН

водний
 — 7,5 – 7,7, уміст валових форм 

азоту — 1,6 – 2,2%, рухомого фосфору — 
0,3 – 0,4, обмінного калію — 0,1 – 0,15%. Уміст 
гумусу надзвичайно високий — 15 – 16%.

Загальна площа ділянки — 40 м2, облі-
кової — 28 м2, повторення — 4-разове. 
Дослідження проведено згідно з методи-
кою інституту кормів і сільського господар-
ства Поділля НААН за загальноприйнятни-
ми польовими і лабораторними методами 
з використанням вимірювально-вагового, 
розрахунково-порівняльного, хімічного та 
математично-статистичного методів [9]. 

Результати досліджень. Створення різ-
них за стиглістю травостоїв дає змогу продов-
жити оптимальні строки скошування в 1-му 
укосі на 10 – 15 днів. Якщо висівати надран-
ньостиглий вид китник лучний і надпізньостиглу 
мітлицю велетенську, то ці строки можна збіль-
шити до 20 – 25-ти днів. У 2- і 3-му укосах трав 
оптимальний період збирання кормів збільшу-
ється до 25 – 35-ти днів. Установлено також 
можливість створення укісних конвеє рів на ос-
нові різних за стиглістю сортів грястиці збірної 
(Київська рання 1, Муравка, Українка), завдяки 
чому можна продовжити оптимальні строки 
укісної стиглості на 7 – 15 днів. Така організація 
укісних конвеєрів може забезпечувати безпе-
ребійне надходження укісної маси із середини 
травня до кінця вересня.

Домінантами в ранньостиглих травостоях 
в одновидових посівах у перші 4 роки їхнього 
використання були грястиця збірна і китник 
лучний, середньостиглих — очеретянка зви-
чайна, костриця східна сорту Людмила, сто-
колос безостий сорту Арсен та їх травосуміш 
із часткою висіяної культури 71 – 95%.

У пізньостиглих травостоях переважали 
грястиця збірна сорту Українка, тимофіївка 
лучна Вишгородська, мітлиця велетенська 
Сарненська пізня, частка яких у чистих посі-
вах була в межах 65 – 87%. У суміші в пізньо-
стиглих травостоях перевагу мала грястиця 
збірна сорту Українка. На 4-й рік викори-
стання травостою частка висіяних культур 
зменшилася на 5 – 10%. Додаткове внесення 
азотних добрив у дозі N

90 
підвищило уміст 

у травостоях висіяних видів трав на 2 – 5%. 
Пажитниця багаторічна в сортосуміші із 

сортами Оріон, Святошинський, Андріана 80 
та костриця лучна в суміші з кострицею чер-
воною домінували лише в 1-й рік використан-
ня травостою з часткою 70 – 90%. На 3 – 4-й 
роки вони істотно зріджувалися, і їх частка 
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знижувалася до 37 – 51% і менше. 
Дослідження показали, що на осушуваних 

торфових ґрунтах Лісостепу продуктивність 
різностиглих злакових травостоїв у всі роки 
досліджень, зокрема й посушливі, була ста-
більно високою (таблиця). Урожайність зе-
леної маси в середньому за 2014 – 2017 рр. 
на фоні Р

45
К

120 
становила 40,3 – 70,9 т/га, про-

дуктивність за виходом з 1 га сухої маси — 
7,5 – 11,5 т, кормових одиниць було 5,7 – 8,3 т, 
обмінної енергії — 72,6 – 108,4 ГДж, перетрав-
ного протеїну — 0,80 – 1,45 т. З додаванням 
до Р

45
К

120
 азоту в дозі N

90
 продуктивність сія-

них травостоїв підвищувалася в 1,1 – 1,2 раза.
Серед ранньостиглих травостоїв найпро-

дуктивнішими були суміші грястиці збірної 
сорту Київська рання 1 з китником лучним 
сорту Сарненський ранній або зі стоколосом 
безостим і кострицею лучною, які забезпе-
чили одержання на фоні Р

45
К

120
 9,5 – 9,7 т/га  

сухої маси, 92 – 96 ГДж/га обмінної енергії 
та 7,1 – 7,8 т/га к. од., на фоні N

45
Р

45
К

120
 — 

відповідно 11,0 – 11,4 т/га, 110 – 117 ГДж/га 
та 9,0 – 9,8 т/га к. од.

Поміж середньостиглих травостоїв макси-
мальну продуктивність забезпечили очеретян-
ка звичайна сорту Сарненська 40 та її суміш 
із кострицею східною і стоколосом безостим. 
Вони переважали інші види і суміші трав у се-
редньому за роки досліджень на 1,5 – 2,0 т/га 
сухої маси. Високою продуктивністю харак-
теризувалися також костриця східна сорту 
Людмила та стоколос безостий сорту Арсен, 
які забезпечили вихід з 1 га сухої маси на фоні 
Р

45
К

120
 10,6 – 11,5 т, на фоні N

45
Р

45
К

120
 — 

12,0 – 13,2 т, обмінної енергії відповідно — 
106,2 – 108,6 і 118,1 – 129,5 ГДж, кормових 
одиниць — 8,0 – 8,3 і 9,4 – 11,5 т. Кращими 
серед пізньостиглих виявилися травостої, 
сформовані на основі пізньостиглої грястиці 
збірної сорту Українка та її суміші з тимофіїв-
кою лучною Вишгородська та мітлицею веле-
тенською Сарненська пізня. Продуктивність  
зазначених сумішей на фоні Р

45
К

120
  становила 

10,1 – 10,2 т/га сухої маси, обмінної енергії 
було 96,0 – 97,6 ГДж/га, 8,2 т/га к. од., на фоні 
N

45
Р

45
К

120
 відповідно — 11,1 – 11,8 т / га, 

111 – 117,5 ГДж/га та 9,3 – 10,3 т/га к. од.
Ефективність унесення азотних добрив 

у дозі N
90

 в 1-й рік використання травостоїв 
була невисокою, приріст урожаю — неістот-
ним з окупністю 1 кг мінерального азоту 9 кг  
сухої маси. У наступні роки ефективність 

унесення цієї дози на фоні Р
45

К
120

 підвищила-
ся, забезпечивши приріст урожаю сухої маси 
1,1 – 2,2 т/га з окупністю 1 кг азоту 18 – 24 кг 
урожаєм сухої маси. Краще на азот реагували 
грястиця збірна, стоколос безостий, тимофіїв-
ка лучна з окупністю 1 кг азоту урожаєм сухої 
маси 20 – 24 кг. 

Продуктивність більшості злакових тра-
востоїв, сформованих на основі багаторічних 
злакових трав та їх траво- і сортосумішей, була 
стабільною за роками використання. Винятком 
були травостої з пажитницею багаторічною 
та кострицею лучною, продуктивність яких 
на високому рівні утримувалася лише на 1-му 
році використання. З 2-го року через зріджен-
ня і зникнення зі складу ценозів зазначених 
видів трав продуктивність сіяних травостоїв, 
сформованих на їх основі, різко знизилася 
до 6 – 7 т/га сухої маси, що на 30 – 45% менше 
порівняно з іншими травостоями. Розподіл 
урожаю за укосами на осушуваних торфових 
ґрунтах був досить рівномірним із часткою 1-го 
укосу 40 – 51%, 2-го — 28 – 34, 3-го — 20 – 27% 
та нерівномірністю розподілу, вираженою кое-
фіцієнтом варіації 24 – 32%. Найрівномірнішим 
розподілом урожаю за укосами характеризу-
валися грястиця збірна, стоколос безостий, 
очеретянка звичайна.

 Злакові травостої на осушуваних тор-
фовищах забезпечують отримання корму 
високої якості. Уміст сирого протеїну в сухій 
масі врожаю різних за стиглістю травостоїв 
становив у середньому за роки досліджень 
14,5 – 16,0%, білка — 13,3 – 14,9, сирого 
жиру — 3,0 – 3,4, сирої клітковини — 27 – 29, 
безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) — 
44 – 46%. Такий високий уміст сирого протеїну 
прирівнюється до його вмісту в бобових видів 
на прилеглих до них чорноземних і сірих лісо-
вих ґрунтах [10, 11]. Перетравність сухої маси 
корму in vitro становила 60 – 63%. При цьому 
забезпеченість кормової одиниці перетрав-
ним протеїном була високою — 126 – 147 г. 
Поживність корму за вмістом кормових оди-
ниць у сухій масі становила 0,74 – 0,82 к. од., 
енергоємність за вмістом обмінної енергії — 
9,2 – 9,5 МДж/кг сухої маси.

Трав’яний корм злакових травосто-
їв характеризувався високою якістю і за 
мінеральним складом. Зокрема, у сухій 
масі корму вміст фосфору (Р) становив 
0,37 – 0,40%, кальцію (Са) — 0,58 – 0,70, маг-
нію (Мg) — 0,25 – 0,42, калію (К) — 2,0 – 2,2% 
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продуктивність видів, сортів, траво- і сортосумішей лучних трав залежно від удобрення 
(середнє за 2014 – 2017 рр.), т/га

Види і сорти трав, їх суміші та норми висівання насіння, кг/га
Суха 
маса

Обмінна 
енергія*

Кормові 
одиниці

Перетравний 
протеїн

Р
45

К
120

Ранньостиглі травостої
Китник лучний Сарненський ранній, 22 8,1 78,0 6,1 0,77
Грястиця збірна Київська рання 1, 25 9,0 87,6 6,9 0,97
Китник лучний, 11 + грястиця збірна, 12,5 9,5 91,6 7,1 1,00
Грястиця збірна Київська рання 1, 17,5 + стоколос  
безостий Арсен, 4,2 + костриця лучна Катріна, 3,8

9,7 96,1 7,8 1,06

Середньостиглі травостої
Стоколос безостий Арсен, 28 10,1 99,6 8,0 1,10
Грястиця збірна Муравка, 25 9,7 94,8 7,5 1,02
Костриця східна Людмила, 25 10,6 101,8 8,0 1,08
Очеретянка звичайна Сарненська 40, 12 11,5 108,6 8,3 1,14
Костриця лучна Катріна, 17,5 + костриця червона Оленка, 6 8,6 84,1 6,6 0,96
Пажитниця багаторічна Оріон, 7,5 + Святошинський, 7,5 + 
+ Андріана 80, 7,5 + костриця червона Оленка, 2 

7,5 72,6 5,7 0,80

Стоколос безостий Арсен, 9,3 + костриця  
східна Закат, 8,5 + очеретянка звичайна Сарненська 40, 4

11,0 106,2 8,3 1,14

Пізньостиглі травостої
Тимофіївка лучна Вишгородська, 15 8,9 87,1 6,9 0,95
Грястиця збірна Українка, 25 10,2 97,6 7,5 1,06
Мітлиця велетенська Сарненська пізня, 11 8,6 83,0 6,5 0,91
Тимофіївка лучна Вишгородська, 5 + грястиця  
збірна Українка, 8,3 + мітлиця велетенська Сарненська пізня, 3,8 

10,1 96,0 7,4 1,05

N
90

Р
45

К
120

Ранньостиглі травостої
Китник лучний Сарненський ранній, 22 9,8 98,1 7,9 1,03
Грястиця збірна Київська рання 1, 25 10,8 107,6 8,6 1,25
Китник лучний, 11 + грястиця збірна, 12,5 11,0 110,4 9,0 1,22
Грястиця збірна Київська рання 1, 17,5 + стоколос  
безостий Арсен, 4,2 + костриця лучна Катріна, 3,8

11,4 117,3 9,8 1,34

Середньостиглі травостої
Стоколос безостий Арсен, 28 12,0 117,0 9,2 1,33
Грястиця збірна Муравка, 25 11,5 113,4 9,1 1,27
Костриця східна Людмила, 25 12,2 120,9 9,8 1,36
Очеретянка звичайна Сарненська 40, 12 13,2 129,5 10,3 1,45
Костриця лучна Катріна, 17,5 + костриця червона Оленка, 6 9,5 93,9 7,5 1,06
Пажитниця багаторічна Оріон, 7,5 + Святошинський, 7,5 +  
+ Андріана 80, 7,5 + костриця червона Оленка, 2 

8,7 84,1 6,6 0,90

Стоколос безостий Арсен, 9,3 + костриця  
східна Закат, 8,5 + очеретянка звичайна Сарненська 40, 4

12,9 125,1 9,8 1,36

Пізньостиглі травостої
Тимофіївка лучна Вишгородська, 15 11,1 111,0 9,0 1,23
Грястиця збірна Українка, 25 11,8 117,5 9,2 1,34
Мітлиця велетенська Сарненська пізня, 11 9,4 93,6 7,5 1,05
Тимофіївка лучна Вишгородська, 5 + грястиця збірна Українка, 8,3+ 
+ мітлиця велетенська Сарненська пізня, 3,8 

11,2 108,7 8,5 1,25

  НіР
05

 за факторами, т/га
Травостій   0,56  – 
Удобрення   0,18 –
*Обмінна енергія, ГДж/га.
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зі співвідношеннями Са/Р — 1,5 – 1,6  
і К/Са+Мg — 2,2 – 2,4. За мінеральним скла-
дом корм багаторічних злакових трав зага-
лом відповідав зоотехнічним нормам годівлі 
сільськогосподарських тварин. У траві 3-го 
укосу порівняно з першим дещо більше на-
копичувалося фосфору та менше калію.

На основі досліджень розроблено модель 
зеленого конвеєра, що ґрунтується на різно-
стиглих травостоях і забезпечує безперервне 
рівномірне надходження укісної зеленої маси 
впродовж 145-ти днів з 20-го травня по 10-те 
жовтня з площі 100 га для годівлі зеленими 
кормами 250-ти корів за одночасної заготівлі 
на зимовий період 400 т сіна, або 914 т сінажу. 

Вирощування лучних трав на осушува-
них торфовищах Лівобережного Лісостепу 

за внесення Р
45

К
120

 і N
90

Р
45

К
120

 забезпечило 
одержання умовно-чистого прибутку відповід-
но 9 – 15 і 10 – 16 тис. грн/га. Рентабельність 
виробництва трав’яних кормів кращою була 
на фоні Р

45
К

120
 і становила 126 – 185% із со-

бівартістю 1 т к. од. на рівні 980 – 1200 грн. 
Кращі результати отримано на середньо-
стиглих травостоях із сівбою очеретянки зви-
чайної, костриці східної сорту Людмила та 
стоколосу безостого сорту Арсен і їх сумішей, 
які забезпечили отримання найбільших умов-
но-чистого прибутку, рівня рентабельності ви-
робництва та найнижчу собівартість 1 т к. од.  
Унесення N

90 
у 1-й рік використання травосто-

їв було малоефективним. Економічна доціль-
ність внесення цієї дози азоту проявилася 
з 2-го року використання травостоїв.

Нові високопродуктивні сорти ос-
новних видів і сортів злакових трав за-
безпечують продуктивність травостоїв  
на осушених торфовищах 7 – 11 т/га к. од.  
і безперервне надходження укісної маси із се-
редини травня до кінця вересня. Для органі-
зації укісних конвеєрів потрібне формування 
різних за стиглістю травостоїв для про-
довження оптимальних строків скошування 
зеленої маси в 1-му укосі на 10 – 15 днів та 
в 2 – 3-му укосах — на 25 – 35 днів. Кращими 
серед ранньостиглих травостоїв за продук-
тивністю є посіви грястиці збірної сорту 
Київська рання 1 з китником лучним сорту 
Сарненський ранній або її суміш зі стоколо-
сом безостим і кострицею лучною. Поміж 
середньостиглих кращими були однови дові 
посіви костриці східної сорту Людмила, 
очеретянки звичайної сорту Сарненська 

40, стоколосу безос того Арсен і суміші ба-
гаторічних трав із стоколосу безостого, 
костриці східної та очеретянки звичайної. 
Найвища продуктивність пізньостиглих 
травостоїв забезпечується включенням 
до травосумішей тимофіївки лучної сорту 
Вишгородська, грястиці збірної Українка 
та мітлиці велетенської Сарненська пізня. 
Можлива також організація укісних конвеє-
рів із різних за стиглістю сортів грястиці 
збірної сортів Київська рання 1, Муравка, 
Українка. 

Унесення азотних добрив на осушених 
торфовищах ефективне з 2-го року викори-
стання травостоїв. З урахуванням високої 
забезпеченості цих ґрунтів азотом якість 
кормів зі злакових трав не поступається 
бобовим травам, вирощеним на прилеглих 
до них мінеральних ґрунтах.
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Продуктивность многолетних злаковых 
трав и их сортосмесей на осушенных тор-
фовых почвах

цель. Определить продуктивность укосных 
сеяных злаковых травостоев в зависимости от их 
видового, сортового состава и удобрения в системе 
зеленых (сырьевых) конвейеров на органогенных 
почвах Левобережной Лесостепи. Методы. Поле-
вой, лабораторный, математико-статистические. 

Результаты. Показано продуктивность и сроки на-
ступления укосов разноспелых траво- и сортосме-
сей многолетних злаковых трав на осушенных тор-
фяных почвах Левобережной Лесостепи. Наличие 
разноспелых сеяных травостоев обеспечивает рав-
номерное поступление укосной массы с середины 
мая до конца сентября и продуктивность угодий, ко-
торая составляет 7,5 – 13,2 т/га сухой массы, обмен-
ной энергии — 72,6 – 125,1 ГДж/га и 5,7 – 11 т/га к. ед. 
Выводы. Лучшими среди раннеспелых травостоев 
являются посевы ежи сборной сорта Кыйивська 
рання 1 и лисохвоста лугового сорта Сарнэнський 
ранний или ее смесь с костром безостным и овся-
ницей луговой. Из среднеспелых — одновидовые 
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Бібліографія

посевы овсяницы восточной сорта Людмила, дву-
кисточника тростникового сорта Сарнэнська 40, 
костра безостного сорта Арсен и смеси луговых 
трав — костра безостного, овсяницы восточной 
и двукисточника тростникового. Высокая продук-
тивность позднеспелых травостоев обеспечива-
ется включением в состав травосмеси тимофее-
вки луговой сорта Вышгородська, ежи сборной 
Украинка и полевицы гигантской сорта Сарнэнська 
пизня. Внесение азотных удобрений на осушен-
ных торфяниках является эффективным со 2-го 
года использования травостоя. Злаковые травостои 
на осушаемых торфяниках обеспечивают получение 
корма высокого качества, который приравнивается 
по качеству к корму бобовых видов. Содержание 
сырого протеина в сухой массе урожая различных 
по созреванию травостоев составляло в среднем 
за годы исследований 14,5 – 16,0%, обеспеченность 
кормовой единицы — 126 – 147 г.

Ключевые слова: осушенные торфяники, 
производительность многолетних травосто-
ев, удобрения, подбор раннесозревающих тра-
восмесей, экономическая оценка.
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Productivity of perennial cereal grasses and 
their strain mixture on drained peat soils

The purpose. To determine productivity of effi-
ciency of sowed cereal herbages depending on their 
species, sort structure and fertilizing in system of 
green (raw) conveyors on organogenic soils of Left-
bank Forest-steppe. Methods. Field, laboratory, 

mathematical-and-statistical. Results. Productivity 
and terms of harvesting grasses and their mixtures 
of different terms of ripening on drained peat soils of 
Left-bank Forest-steppe are determined. Presence 
of herbages of different terms of ripening provides 
uniform receipt of cutted grass mass from the mid-
dle of May up to the end of September, as well 
as productivity of fields, which makes 7,5 – 13,2 t/
hectare of dry weight, exchange energy — 72,6-
125,1 t/hectare, and feed unit — 5,7 – 11 t/hect-
are. Conclusions. The best among early ripening 
grass herbages were the crops of orchardgrass 
of variety Kyiivska rannia 1 and meadow foxtail 
of variety Sarnenskyi rannii or their mixture with 
Awnless brome grass and meadow fescue. Among 
middle ripening grass herbages the best were fes-
cue grass of variety Lyudmyla, reed canary grass 
of variety Sarnenska 40, Awnless brome grass of 
variety Arsen and mixture of meadow grasses with 
Awnless brome grass, fescue grass  and reed ca-
nary grass.The highest productivity of late early 
ripening grass herbages is provided by adding into 
mixture Timothy-grass of variety Vyshgorodska, or-
chardgrass of variety Ukrainka and bent grass of va-
riety Sarnenskyi piznya. Entering nitrogen fertilizers 
on drained peatlands is effective since the second 
year of use of grass herbages. Grass herbages  on 
drained peatlands provide high fodder quality which 
is equated to quality of beans species. The content 
of raw protein in dry matter of the yield of different 
ripening types of grass herbages  (on average over 
the years of research) was 14,5 – 16,0%, and secu-
rity of fodder unit was 126 – 147 g.

Key words: drained peat lands, productivity of 
perennial herbages, fertilizers, selection of early 
ripening herbages, economic assessment.
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