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seleCtion of Components  
of Cereal-bob traVostoya in the Conditions  

of forest-steppe of western
Annotation. The thesis presents the results of studies on the impact of single-spe-

cies plantings of perennial grasses and their mixtures, the use of mineral fertilizers, 
organic-fertilizer Ekogran, bacterial drug on the basis of nodule bacteria rizobofita 
and plant growth regulator emistima With the formation of yield and forage qual-
ity of perennial grass stands. In the studied species of perennial grasses and their 
mixtures in the southern part of the Western Steppe collect the maximum dry matter 
without fertilizers planting alfalfa grass mixture provided with the smooth brome-
grass – 8,14 t/ha, the maximum yield of crude protein provided a single-species grass 
alfalfa seed – 1,47 m/ha. Received high-quality forage with alfalfa, clover, alfalfa and 
alfalfa-grass stands kostretsovogo: 1 kg of dry matter – 0,78-0,82 One unit of food to 
ensure garbles 165-183 grams of protein. Sharing and rizobofitaemistima C on alfalfa-
grass stand kostretsovom gives better collection of dry matter from 7,95 to 8,89 t/ha 
without fertilizer and with 8,94 t/ha to 9,87 t/ha with an annual Making Р60K60. In 
the study of various sources of supply lucerne-grass kostretsovogo highest collection 
of dry matter was achieved by introducing an annual N60Р60K60 – 9,64 t/ha. Almost 
at the same level with the introduction of complete fertilizer was dry matter yield 
variation using Ekogran – 9,47 t/ha. This thesis is given the energy and economic 
assessment of the creation and use of perennial legumes and legume-grass herbage.
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підбір коМпонентів Злаково-бобового 
травостоЮ в уМовах лісостепу Західного

Представлено результати досліджень щодо вивчення впливу простих 
та багатокомпонентних травосумішок багаторічних бобових і злакових 
трав з використанням мінеральних добрив, органо-мінерального добрива 
екогран, бактеріального препарату на формування врожайності та якості 
зеленої маси травостою. 

Ключові слова: багаторічні бобові і злакові трави, мінеральні добрива, 
екогран, біопрепарати, продуктивність зеленої маси.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. У наукових 
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дослідженнях недостатньо уваги приділено можливості заміни 
мінеральних добрив на інші джерела живлення (сидерати, місцеві 
органо-мінеральні добрива) та їх впливу на формування траво-
стоїв, урожайність, хімічний склад корму. Потребує уточнення 
вивчення доцільності вирощування люцерни посівної в чистому 
посіві та в сумішках з іншими видами багаторічних трав в умовах 
проведення досліджень. Названі питання і визначили вибір теми 
наукової роботи.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Розробці наукових основ, 
створення шляхів підвищення продуктивності багаторічних 
травостоїв в різні часи було приділено багато уваги науковцями: 
А.В. Боговіним, П.С. [1]; Макаренком [4-6]; Г.П. Квітком [2, 3] 
К.П. Ковтун, М.І. Бахматом, О.І. Зінченком та ін. Однак до остан-
нього часу в умовах Лісостепу західного недостатньо вивченими 
залишаються питання впливу сумісної обробки насіння люцерни 
посівної бактеріальним препаратом на основі бульбочкових 
бактерій та регулятором росту рослин з вмістом збалансованого 
комплексу фітогормонів ауксинової та цитокінінової природи, 
які, як відомо, безпосередньо впливають на процес біологічної 
азотфіксації, на ріст та розвиток люцерно-стоколосової травосу-
мішки, формування урожаю та ботанічного складу травостою, а 
також на хімічний склад зеленого корму.

формулювання цілей статті. При створенні злаково-бобо-
вого травостою основним фактором є правильний підбір компо-
нентів для травосумішок, які здатні в даних умовах вирощу-
вання забезпечити високу продуктивність завдяки застосуванню 
добрив та біопрепаратів.

Метою статті є дослідження закономірностей формування 
видової структури та продуктивних особливостей багаторічних 
травостоїв залежно від підбору компонентів трав, застосування 
бактеріального препарату та регулятора росту рослин, засто-
сування мінеральних добрив, сидерату та органо-мінерального 
добрива.

Матеріали і методика проведення досліджень. Упродовж 
2010-2013 рр. на вивідному багаторічному полі сінокісного типу 
Ягільницького кінного заводу Тернопільської державної сільсько-
господарської станції нами проводилися польові дослідження.

Ґрунт дослідної ділянки сірий лісовий середньосуглинковий. 
Агрохімічні показники орного шару: рН сольове – 6,3; Нг – 1,05; 
ступінь насичення основами – 93,7%; сума ввібраних основ 
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– 22,4 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст гумусу – 1,65%; азоту, що легко 
гідролізується лугом (за Корнфілдом )– 6,16 мг-екв.; рухомого 
фосфору – 19,5; доступного калію – 8,3 мг-екв. на 100 г ґрунту.

Сівбу багаторічних трав було проведено одночасно на всіх 
варіантах досліду у першій декаді квітня 2010 року сумісно з 
вівсом на зелений корм з нормою висіву 100 кг/га. Для сівби було 
використане кондиційне насіння таких районованих сортів бага-
торічних трав: люцерна посівна Вінничанка, конюшина лучна 
Тернопільська-4, стоколос безостий Марс, костриця очеретяна 
Людмила. Спочатку висівали овес, а потім, впоперек посіву вівса 
– багаторічні трави. 

Площа посівної ділянки – 50 м2, облікової – 30 м2. Повторність 
досліду чотириразова, розміщення ділянок систематичне.

виклад основного матеріалу дослідження. У цілому впро-
довж 2010-2013 років найбільшою щільністю відрізнялися 
бобово-злакові травосумішки довгострокового використання.

У третьому році використання трав внаслідок своїх біоло-
гічних особливостей конюшина лучна майже повністю випа-
дала з травостою. У бобово-злакових травосумішках також 
відбувалося поступове зменшення кількості пагонів люцерни 
посівної за роками використання. Поряд з цим густота злакових 
трав у сумішках змінювалася по-різному. У другому році вико-
ристання відбувалося зменшення кількості пагонів стоколосу 
безостого порівняно з першим роком використання з 440-402 до 
351-313  шт./ м2. На нашу думку, це пов’язано з посушливими 
умовами, які склалися в продовж вегетаційного періоду 2011 року. 
Проте 2012 року, який характеризувався достатньою і в окремі 
місяці підвищеною кількістю опадів, спостерігалось збільшення 
кількості пагонів стоколосу безостого до 532-474 на 1 м2.

На люцерно-стоколосовому травостої у варіанті з інокуля-
цією насіння люцерни посівної ризобофітом бобовий компонент 
зберігався краще. Весняні підрахунки показали, що 2011 р. відбу-
лося збільшення кількості пагонів люцерни з 592 до 602, 2012 р. 
– з 553 до 558, 2013 р. – з 522 до 530 шт./м2. Аналіз даних по впливу 
обробки насіння люцерни посівної бактеріальним препаратом на 
основі бульбочкових бактерій та регулятором росту рослин еміс-
тимом С за 2010-2013 рр. показав, що густота бобового компо-
нента сильніше збільшувалась на варіанті з сумісним викорис-
танням ризобофіту з емістимом С.
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Внесення лише фосфорно-калійних добрив (Р60К60) та 
фосфорно-калійних добрив на фоні сидерату сприяло збіль-
шенню кількості пагонів бобових трав у бобово-злакових траво-
сумішках. Цілком закономірно зростала також густота пагонів 
стоколосу безостого при внесенні азотних добрив (по 30 кг/га 
діючої речовини під формування другого та третього укосів). 
Проте найбільшою була щільність люцерно-стоколосового 
травостою при внесенні органо-мінерального добрива екогран. 

Травостої люцерни посівної та сумішки люцерни посівної 
з конюшиною лучною були менш стійкими до поширення 
різнотрав’я. Особливо це відноситься до бобової травосумішки, 
де на третій рік використання частка різнотрав’я становила 49,4; 
30,5 та 36,5% відповідно в першому, другому та третьому укосах. 

На одновидовому посіві люцерни частка різнотрав’я суттєво 
зростала на третій рік використання травостою – до 15%. 
Найменшою частка різнотрав’я була на люцерно-стоколосовому 
травостої. Проте на третій рік використання цього травостою 
частка різнотрав’я не перевищувала 4%.

Значно менше порівняно з підбором видів трав і травосумішок 
на зміну ботанічного складу травостоїв впливало удобрення. 
Внесення фосфорно-калійних добрив (Р60К60 щорічно) підви-
щувало вміст люцерни посівної в бобово-злакових травостоях 
на 1-4% та знижувало частку різнотрав’я в багаторічних сіяних 
травостоях на 1-3% (рис. 1). 

Рис. 1. Ботанічний склад травостоїв залежно від підбору багаторічних 
трав та удобрення, % (середнє за 2011-2013 рр.)
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У першому укосі 2011 р. на варіанті з інокуляцією ризобофітом 

частка люцерни посівної зростала з 39,9 до 44,6%; 2012 р. – з 47,4 
до 51,2; 2013 р. – з 37,7 до 39,3%. Тобто, в першому укосі іноку-
ляція насіння люцерни найбільше впливала на зміну ботаніч-
ного складу в перший рік використання люцерно-стоколосового 
травостою. На другий та третій роки використання травостою дія 
бактеріального препарату на основі бульбочкових бактерій ризо-
бофіту на зміну ботанічного складу травостою значно послаб-
лювалася. Дещо менше впливала на зміну ботанічного складу 
бобово-злакового травостою обробка насіння люцерни еміс-
тимом С. Проте найбільше на формування ботанічного складу 
бобово-злакового травостою впливала сумісна обробка насіння 
люцерни ризобофітом та емістимом С. На цьому варіанті вже в 
першому укосі 2011 р. частка люцерни посівної зростала з 39,9 до 
49,3%. У цілому за роки досліджень найвищий вміст бобового 
компоненту як на неудобреному фоні, так і на фоні щорічного 
внесення Р60К60 був при сумісній обробці насіння ризобофітом та 
емістимом С (рис. 2).

Рис. 2. Ботанічний склад травостоїв залежно від використання ризобо-
фіту та емістиму С, % (середнє за 2011-2013 рр.)

Фосфорно-калійні добрива сприяли підвищенню частки і 
кращому збереженню люцерни посівної в ботанічному складі 
бобово-злакової травосумішки. 
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При внесенні повного мінерального добрива N60Р60К60 
ботанічний склад травостою майже не змінювався по роках 
до сліджень порівняно з варіантом без удобрення, не дивлячись 
на незначне зниження вмісту люцерни в другому та третьому 
укосах. На нашу думку, збереженню люцерни сприяло внесення 
азоту по 30 кг/га діючої речовини під формування урожаю 
другого та третього укосів. Подібною до повного мінерального 
добрива була дія екограну та сидерату на зміну ботанічного 
складу люцерно-стоколосового травостою. Найкраща збереже-
ність бобового компоненту була на варіанті з сумісним викорис-
танням сидерату та фосфорно-калійних добрив. У середньому за 
2011-2013 рр. питома маса люцерни посівної при внесенні Р60К60 
зростала з 52,4  до 58,2%, а при сумісному використанні Р60К60 і 
сидерату гірчиці білої – до 58,4% (рис. 3.).

Рис. 3. Ботанічний склад люцерно-стоколосового травостою залежно 
від елементів живлення, % (середнє за 2011-2013 рр.)

Одним із основних показників якості корму є вміст у ньому 
сирого протеїну. У наших дослідженнях саме у сухій масі корму з 
люцерни посівної був найвищий вміст протеїну – 19,61; 18,57 та 
19,02% в 2011, 2012 та 2013 роках відповідно. Високий вміст 
протеїну (18,96 та 18,25%) у перші два роки використання був 
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у кормі, одержаному з травосумішки люцерни посівної з коню-
шиною лучною. На третій рік використання цієї травосумішки 
вміст протеїну знижувався до 16,42%, що пояснюється значним 
збільшенням частки різнотрав’я в урожаї зеленої маси цієї траво-
сумішки. 

Серед бобово-злакових травосумішок найвищий вміст сирого 
протеїну мав зелений корм з люцерно-стоколосової травосу-
мішки – 17,61; 17,28 та 17,16% в 2011, 2012 та 2013 роках відпо-
відно. Важливе значення при одержанні зелених кормів з багато-
річних трав має вміст клітковини. У наших дослідженнях вищий 
вміст сирої клітковини був у сухій масі корму з бобово-злакових 
травосумішок порівняно з люцерно-конюшиновою сумішкою та 
одновидовим посівом люцерни посівної.

Дослідження з використанням ризобофіту сприяло підви-
щенню вмісту протеїну у сухій масі корму на 0,18-0,22% без 
внесення мінеральних добрив та на 0,22-0,44% – на фоні Р60К60. 
Тобто, більш ефективно біопрепарат впливав на підвищення 
якості зеленого корму на удобреному фоні. 

висновки. Кращому збереженню бобового компоненту в 
люцерно-стоколосовому травостої сприяло сумісне викорис-
тання для інокуляції насіння ризобофіту та емістиму С. 

При внесенні фосфорно-калійних добрив (Р60К60) кількість 
бобового компоненту в люцерно-стоколосовому травостої зрос-
тала на 5,8%. Щорічне внесення фосфорно-калійних добрив 
(Р60К60) на люцерно-стоколосовому травостої забезпечувало 
зростання виходу сухої маси з 7,93 до 9,08 т/га. Проте макси-
мальна продуктивність бобово-злакового травостою була при 
внесенні повного мінерального добрива (N60Р60К60) та екограну – 
9,64 і 9,47 т/га відповідно.

Використання в якості інокулянтів насіння бобових трав 
ризобофіту та емістиму С суттєво підвищувало енергетичну 
ефективність виробництва зелених кормів з люцерно-стоколо-
сової травосумішки. Енергетичний коефіцієнт корму при іноку-
ляції насіння зростав з 7,73 до 7,98; при використанні емістиму С 
– з 7,53 до 7,91; при сумісному використанні цих препаратів – з 
8,01 до 8,25.
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Аннотация. Представлены результаты исследований относительно 
изучения влияния простых и многокомпонентных травосмесей многолет-
них бобовых и злаковых трав с использованием минеральных удобрений, 
органо-минерального удобрения экогран, бактериального препарата на 
формирование урожайности и качества зеленой массы травостоя.  

Ключевые слова: многолетние бобовые и злаковые травы, минеральное 
удобрение, экогран, биопрепараты, продуктивность зеленой массы.


