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ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ 
АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДОВОГО 

СКЛАДУ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ТА РІВНЯ 
ЇХ УДОБРЕННЯ

Анотац ія. Висвітлено вплив способів сівби, рівня мінерального удобрення та видового складу багаторічних травосумішок 
на формування щільності травостою та інтенсивності досягнення ним укісної стиглості. Використано наступні види і сорти 
трав: люцерна посівна сорту Синюха, очеретянка звичайна сорту Київська, пирій безкореневищний сорту Марусинський, 
стоколос безостий сорту Арсен, костриця лучна сорту Катріна, грястиця збірна сорту Українка, тонконіг лучний сорту 
Приєкульський. Вивчено вплив сівби в один рядок та роздільно смугами через 2 рядки. Встановлено, що найбільшу 
кількість пагонів на 1 м2 забезпечують травосумішки, до складу яких входять люцерна посівна, грястиця збірна та 
стоколос безостий з тонконогом лучним. Щільність таких травостоїв за внесення повного мінерального удобрення і 
смугового способу сівби становила 1064-1095 шт./м2.
К лю чов і слова: щільність травостою, видовий склад, рівень удобрення, спосіб сівби.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ СЕЯНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВОГО 
СОСТАВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И УРОВНЯ ИХ УДОБРЕНИЯ
Аннотация. Освещены влияние способов сева, уровня минерального удобрения и видового состава многолетних 
травосмесей на формирование плотности травостоя и интенсивности достижения им укосной спелости. Использованы 
следующие виды и сорта трав: люцерна посевная сорта Синюха, двукисточник тростниковый сорта Киевская, пырей 
безкорневой сорта Марусинский, костер безостый сорта Арсен, овсяница луговая сорта Катрина, ежа сборная сорта 
Украинка, мятлик луговой сорта Приекульский. Изучали влияние сева в один ряд и раздельно полосами через 2 ряд. 
Установлено, что наибольшее количество побегов на 1 м2 обеспечивают травосмеси, в состав которых входят люцерна 
посевная, ежа сборная и костер безостый с мятликом луговым. Плотность таких травостоев при внесении полного 
минерального удобрения и полосового способа посева составляла 1064-1095 шт./м2.
Клю чевы е слова: плотность травостоя, видовой состав, уровень удобрения, способ сева.
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DENSITY FORMATION OF SEEDED AGROPHYTOCENOSES DEPENDING ON SPECIES COMPOSITION 
OF GRASSES AND THEIR LEVEL OF FERTILIZATION
Abstract. The influence o f seeding techniques, level o f fertilization and species composition o f perennial grass mixtures on 
the formation o f vegetation density and intensity o f reaching cut-sample matureness were highlighted. The following types 
and varieties o f grasses were used: Medicago sativa variety Synjuha, Digraphis arundinacea variety Kyi'vs'ka, Agropyrum 
tenerum variety Marusynskyy, Bromus inermis variety Arsen, Festuca pratensis variety Katrina, Dactylis glomerata variety 
Ukrai'nka, Poa pratensis variety Pryjekul's'kyj. The effect o f sowing in one line and the divider by two lines was studied in 
this experiment. The largest number o f shoots per 1 m2 provide travosumishky, which include Medicago sativa, Dactylis 
glomerata and Bromus inermis with Poa pratensis. The density o f such mixtures for making complete m ineral fertilizing and 
seeding method was band 1064-1095 pcs./m2.
Keywords: grass density, species composition, level o f fertilization, seeding method.

Постановка проблеми. У вирішенні проблеми забез- багаторічних трав. У разі дотримання вимог технології
печення тваринництва високобілковими кормами важливе вирощування вони спроможні забезпечити вже у рік сівби
значення має вирощування сумішок бобових і злакових за безпокривного способу повноцінний урожай зеленої



маси. Проте їх продуктивність значною мірою залежить 
від густоти травостою, висоти рослин, рівня удобрення та 
гідротермічних умов упродовж періоду вегетації. Надмірне 
використання травостою та недостатнє внесення добрив 
призводять до його зрідження, що не дозволяє повною 
мірою проявити генетико-морфологічні ознаки рослин у 
період росту і розвитку кожного виду злакових і бобових 
трав та забезпечити виробництво повноцінної рослинної 
продукції.

Ріст і розвиток рослин - це два взаємопов'язаних про
цеси, які значною мірою залежать від зовнішніх умов 
навколишнього середовища. Відомо, що для проходжен
ня етапів органогенезу рослинам у період вегетації 
необхідна наявність у достатній кількості основних 
факторів життя. При цьому у різні періоди багаторічні 
трави потребують неоднакових умов вирощування. Тому 
знання біологічних особливостей росту і розвитку кож
ного виду трав у досліджуваних травостоях є важливим 
фактором у комплексі заходів, що направлені на підви
щення врожайності сумішок люцерни і злакових трав 
та поліпшення якості корму. Під час створення моделей 
травосумішок одним з основних завдань є відповідність 
компонентів до абіотичних умов середовища (рівня зво
ложення, кліматичних і ґрунтових умов), знання конку
рентних властивостей видів (останні повинні характери
зуватися орієнтовно однаковою ценотичною активністю) 
та антропогенних факторів (режимів використання, 
систем удобрення та догляду).

Аналіз останніх досл іджень і публікацій. Для 
стійкішого росту і розвитку та рівномірнішого надходження 
зеленої маси за роками використання висівають прості 
травосумішки із найбільш пристосованих до умов місце
зростання і режимів використання компонентів, в яких 
кожен вид може бути представлений кількома високо
врожайними сортами із взаємодоповнюючими кормовими, 
господарськими та екологічними властивостями. Збіль
шення компонентів штучно створених рослинних угру
повань на рівні їх підвидових структур підсилює в часі 
та просторі загальний позитивний фітоценотичний ефект 
у використанні життєвих ресурсів навколишнього середо
вища і формуванні врожайності та підвищує стабільність 
сіяних травостоїв [4-6].

Вирощування травосумішок із насиченням різних 
видів трав сприяє підвищенню врожайності зеленої маси 
та її стабільності за роками використання. При цьому 
забезпечується рівномірне надходження рослинної сиро
вини впродовж вегетації за рахунок неоднакової ритміки 
відростання окремих видів трав та не знижується якість 
корму.

За біологічними особливостями росту і розвитку ба
гаторічні трави після відчуження надземної маси мають 
властивість до вегетативного відновлення, що дає можли
вість повторно використовувати їх упродовж періоду 
вегетації.

Доведено, що відростання багаторічних трав відбу
вається у два періоди весняного та літньо-осіннього утво
рення пагонів. Весняне кущення припиняється з початком 
виходу в трубку і поновлюється з настанням фази цві
тіння, тобто після припинення ростових процесів [9]. 
Відростання вкорочених і виникнення нових пагонів із 
вузла кущення у злакових та з кореневої шийки у бобових 
має вирішальне значення, особливо у формуванні отави 
на сіножатях і пасовищах [7, 8]. При цьому, на ростові 
процеси пагонів багаторічних трав істотно впливають 
не тільки водний і поживний режими ґрунту [1], а й 
біологічні властивості рослин.

Мета дослідження. Встановити закономірності фор
мування щільності сіяних агрофітоценозів багаторічних 
трав залежно від агротехнічних прийомів вирощування та 
ефективного використання ґрунтово-кліматичних умов.

Методика досліджень. Польові дослідження про
водили в стаціонарному досліді кафедри кормовироб
ництва, меліорації і метеорології у ВП НУБіП України 
«Агрономічна дослідна станція» впродовж 2010-2012 рр. 
на чорноземі типовому малогумусному грубопилувато-

середньосуглинковому за гранулометричним складом. 
Агрохімічний склад ґрунту дослідної ділянки характери
зується наступними показниками: вміст гумусу (за
Т. Тюріним) - 4,4%; рН сольової витяжки -  6,8-7,3; 
ємність вбирання - 307-321 мг-екв/кг ґрунту, лужно- 
гідролізованого азоту (за Корнфілдом) - 101-111 мг/кг 
ґрунту; рухомого фосфору та обмінного калію (за 
Чиріковим) - відповідно 113-135 і 91-110 мг/кг ґрунту. 
Щільність ґрунту у рівноважному стані -  1,16-1,25 г/см3, 
вологість стійкого в'янення -  10,8%. Глибина залягання 
ґрунтових вод - 2-4 м.

Відповідно до програми досліджень був закладений 
трифакторний польовий дослід: фактор А - сумішки 
бобових і злакових трав; фактор В - спосіб сівби; фактор 
С - удобрення. Повторність у досліді чотириразова. 
Розмір облікової розщепленої ділянки - 20 м2, розміщення 
варіантів систематичне. В досліді використовували 
сорти бобових і злакових багаторічних трав, занесених 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні.

Агротехнологічні заходи під час виконанні польового 
досліду були загальноприйнятими, окрім заходів, що 
досліджували, зокрема спосіб сівби бобово-злакових 
травосумішок. Сівбу проводили сівалкою СЗТ-3,6. Для 
висіву насіння люцерни посівної та злакових трав на
сінний ящик розділяли на секції касетами (металеві 
перегородки), за допомогою яких створювали дворядні 
смуги бобових і злакових компонентів. Норма висіву 
люцерни посівної становила 60%, а злакових компонен
тів -  40% від повної.

Погодні умови в роки досліджень були наступні: у 
2010 р. середньодобова температура становила 8,9°С, 
сума опадів -  712 мм, у 2011 р. -  відповідно, 8,9°С та 
501 мм, у 2012 р. -  відповідно, 8,9°С і 712 мм, за се- 
редньобагаторічної температура повітря і суми опадів 
відповідно - 7,8°С і 649 мм.

Основні результати дослідження. Однією зі скла
дових, що визначає врожайність і якість рослинної 
сировини, є щільність травостою, яка істотно залежить 
від тривалості періоду до настання укісної стиглості. 
Згідно з аналізом отриманих даних встановлено, що 
початок і тривалість фаз росту й розвитку багаторічних 
трав за роками використання були різними і залежали 
від біологічних особливостей видів, гідротермічних умов 
та удобрення. Настання укісної стиглості у багаторічних 
трав відбувалося послідовно. Так, у середньому за три 
роки, після весняного відновлення вегетації найбільш 
раннє відростання спостерігалося у травосумішки, що 
складалася з люцерни посівної, грястиці збірної та 
тонконогу лучного, а до пізніх строків настання збираль
ної стиглості відносилися сумішки, де висівали очере
тянку звичайну, тонконіг лучний з люцерною посівною 
(табл. 1).

Щільність травостою сумішок у першу чергу зале
жить від норми висіву, польової схожості насіння, ство
рення відповідних умов у період сівба-сходи та удобрен
ня. Завдяки сприятливим погодним умовам у міжфазний 
період сходи-кущення відбувається інтенсивне пагоно- 
утворення, завдяки чому рослини формують сильно 
розвинену кореневу систему й ефективно використовують 
поживні речовини ґрунту та нарощують надземну масу. 
Інтенсивність кущення, при цьому, залежить як від 
виду рослин, їхнього віку, так і від зовнішніх чинників 
(світло, температура, водний і поживний режими). За 
повідомленнями М. Г. Андреєва [2, 3], кількість уко
рочених пагонів у кожного виду трав збільшується від 
першого циклу використання до останнього.

Для формування високого врожаю зеленої маси 
важливе важливе значення має створення сприятливих 
умов для інтенсивного пагоноутворення впродовж вес
няного, літнього й осіннього періодів вегетації. Як 
показали дослідження, ранньовесняне внесення добрив 
сприяє покращенню умов як для відростання трав, так і 
для пагоноутворення та формування врожаю.

За одержаними результатами встановлено, що щіль-



Таблиця 1
Строки настання ук існо ї стиглості сум іш ок люцерни посівної та злакових трав, 2010-2012 рр.

Травосум ішка

Календарні дати Відростання, діб

перший
укіс

другий
укіс

до
першого

укосу

від першого 
до другого 

укосу

Люцерна посівна* + грястиця збірна + тонконіг лучний** 24-26.VI 16-18.VIII 50-52 44-46

Люцерна посівна + стоколос безостий + тонконіг лучний 26-28.VI 18-20.VIII
■SI
LT)1
гмLT)

СО■sj-1
LO■sj-

Люцерна посівна + костриця лучна + тонконіг лучний 26-28.VI 18-20.VIII

■SI
LT)1
гмLT)

co■sj-1
LO■sj-

Люцерна посівна + очеретянка звичайна + тонконіг лучний 28-30.VI 20-22.VIII 54-56

oLT)1
CO■sj-

Люцерна посівна + пирій безкореневищний + тонконіг лучний 28-30.VI 20-22.VIII 54-56

oLT)1
CO■sj-

Примітка. * Люцерна посівна - бутонізація; ** злакові трави - повне колосіння.

Таблиця 2
Щ ільність стеблостою  сум іш ок люцерни і злакових трав залежно від способу сівби 

та рівня удобрення (2010-2012 рр.), ш т./м2

Травосум ішка
(А)

Удобрення
(В)

Спосіб сівби, культура, вид (С)

звичайний смуговий

люцерна злакові усього люцерна злакові усього

Люцерна посівна + 
грястиця збірна + 
тонконіг лучний

Без добрив 326 640 966 428 582 1010

Р60К90 336 667 1003 449 594 1043

^0Р60К90 315 726 1041 406 658 1064

Люцерна посівна + 
стоколос безостий + 

тонконіг лучний

Без добрив 389 586 975 475 532 1007

Р60К90 407 624 1031 492 553 1045

^0Р60К90 379 667 1046 501 594 1095

Люцерна посівна + 
костриця лучна + 
тонконіг лучний

Без добрив 389 575 964 443 548 991

Р60К90 400 602 1002 464 564 1028

^0Р60К90 368 656 1024 426 618 1044

Люцерна посівна + 
очеретянка звичайна + 

тонконіг лучний

Без добрив 427 548 975 459 532 991

Р60К90 443 559 1002 480 538 1018

N3 0 ^ 90 405 624 1029 464 581 1045

Люцерна посівна + 
пирій безкореневищний + 

тонконіг лучний

Без добрив 379 586 965 436 554 990

Р60К90 390 612 1002 471 548 1019

^ 0^ 90 358 666 1024 450 584 1034

ність травостою в сумішках змінюється за роками дослі
джень, а також значно залежить від видового складу 
трав, способу сівби та рівня удобрення (табл. 2).

Найсприятливіші умови для росту і розвитку люцерни 
посівної створювалися за сівби з стоколосом безостим і 
внесенні повного мінерального добрива нормою М30Рб0К90, 
та сівбі по два рядки кожного виду. За таких умов 
вирощування щільність травостою на цих ділянках була 
найбільшою. При цьому, в разі внесення лише фосфорних 
і калійних добрив (Рб0К90) спостерігалося істотне змен
шення щільності стеблостою люцерни посівної та збіль
шення злакових трав.

Висновки. Найбільшу щільність бобово-злакового 
травостою (1064-1095 шт./м2) забезпечують його компо
ненти -  люцерна посівна, грястиця збірна та стоколос 
безостий з тонконогом лучним, висіяні смуговим способом 
(по два рядки кожного виду) на фоні внесення повного 
мінерального добрива (М30Рб0К90).
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