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Мета. Дослідити вплив складу травосумішок і режиму використання на збір 
сухої речовини та ботанічний склад урожаю зеленої маси з бобово-злако-
вих травостоїв. Методи. польові та лабораторні дослідження. Результа-
ти. В умовах південної частини Західного Лісостепу на схилах з кислими, 
невисокої природної родючості ґрунтами найпродуктивнішою була травосу-
мішка лядвенцю рогатого, 10 млн/га схожих насінин з кострицею очеретяною, 
2,1 млн/га схожих насінин, яка забезпечила вихід сухої речовини 7,13 т/га за 
3-укісного використання травостою. при цьому частка лядвенцю рогатого 
в урожаї зеленої маси 1-го укосу становила 47,1 – 50,9%, 2-го — 57,3 – 63,2, 
3-го укосу — 45 – 48,4%. Висновки. Для ефективного використання схилових 
земель потрібно вирощувати лядвенцево-кострицеву травосумішку з 3-укіс-
ним режимом використання травостою.
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Рослинництво,  
кормовиробництво

ідея вилучення частини земель з інтен-
сивного сільськогосподарського викори-
стання та переведення їх у природні кор-
мові угіддя — це принципово новий напрям 
оптимізації природокористування в Україні. 
Розрахунки свідчать, що з економічного та 
екологічного поглядів невигідно і нераціо-
нально схили крутизною понад 3о щороку 
обробляти. Землі, розміщені на таких схи-
лах, потрібно виводити з обробітку. При 
цьому найдоцільніше їх залужити багаторіч-
ними травами і використовувати як сіножаті 
та пасовища з регульованим випасанням 
худоби [1].

Найкращим способом створення ви-
сокоякісних і продуктивних травостоїв є 
сівба бобово-злакових травосумішок [2, 3]. 
Високою продуктивністю вирізняються 
бобово-злакові травосумішки з 50%-ю нор-
мою висіву злакових трав і повною нормою 
бобових трав [4]. За даними інституту сіль-
ського господарства Карпатського регіону 
НААН [5], бобово-злакові травостої за про-
дуктивністю і збором протеїну в 8 – 10 ра-
зів перевищують природні. Удосконалення 
складу травосумішок має продовжуватися 
луківниками безперервно вслід за створен-
ням нових сортів трав [6]. Правильний добір 
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видів багаторічних трав — основа створен-
ня високопродуктивних травостоїв [7]. Під 
час освоєння ерозійно небезпечних схилів 
для створення сіяних сінокосів перевагу 
надають бобово-злаковим травосумішкам, 
в яких конюшина лучна і лядвенець рогатий 
займають чільне місце [8].

Строки і частота скошування травостоїв 
значною мірою впливають на довголіття 
і врожайність сіяних травостоїв. Надто ран-
нє скошування трав послаблює розвиток ко-
реневої системи, внаслідок чого довголіття 
травостою і його продуктивність знижують-
ся. Часте скошування послаблює подальше 
відростання і може призвести навіть до за-
гибелі трав [9]. Проте за 2-разового вико-
ристання багаторічного лучного травостою 
продуктивність становила 7,1 – 7,8 т/га сухої 
маси, а за 3-разового — 8,1 – 9,4 т/га [10]. 

Мета досліджень — визначити продук-
тивність бобово-злакових травостоїв за-
лежно від складу травосумішок та режиму 
використання.

Методика досліджень. Досліди про-
водили на дослідному полі Буковинської 

державної сільськогосподарської дослід-
ної станції НААН упродовж 2013 – 2015 рр. 
на схилі південно-західної експозиції крутиз-
ною 5 – 7о. Ґрунт дослідних ділянок — сірий 
лісовий важкосуглинковий середньозмитий 
(рН

сол
 — 5,4; уміст гумусу — 1,84%; азоту, 

що легко гідролізується — 84 мг / кг; рухо-
мих форм фосфатів (Р

2
О

5
) — 32 мг / кг (за 

Кирсановим); вміст обмінного калію (К
2
О) 

(за Масловою) — 145 мг/кг). Дослідження 
проводили згідно із загальноприйнятими ме-
тодиками з кормовиробництва і луківництва 
[11]. Урожайні дані обробляли методом 
дисперсійного аналізу згідно з «Методикою 
польового досліду» Б.О. Доспєхова [12] 
з використанням сучасного пакета програм 
на ПЕОМ.

Результати досліджень. Склад травосу-
мішок і режим використання істотно вплива-
ли на вихід сухої речовини з бобово-злако-
вих травостоїв. У 2013 р. продуктивнішою, 
порівняно з контрольною травосумішкою 
лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною, 
виявилася травосумішка лядвенцю рогатого 
з кострицею очеретяною, яка забезпечила 

1. Збір сухої речовини залежно від складу травосумішок і режимів використання, т/га

Травосумішка, культура, норма 
висіву, млн/га схожих насінин

Режим використання

2-укісний 3-укісний

2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє 2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє

Лядвенець рогатий, 10 +  
+ тимофіївка лучна, 12 – к. 6,38 7,52 5,30 6,40 6,27 7,35 5,56 6,39
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ костриця очеретяна, 2,1 6,99 8,18 5,68 6,95 6,98 8,07 6,35 7,13
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ костриця очеретяна, 3,1 6,84 7,76 5,55 6,72 6,93 7,73 6,27 6,98
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ житняк гребінчастий, 3 6,22 6,20 4,95 5,79 6,22 6,77 5,21 6,07
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ житняк гребінчастий, 4,1 5,99 5,88 4,76 5,54 5,98 6,34 5,17 5,83
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ стоколос безостий, 2 5,92 7,79 5,26 6,32 6,35 7,17 5,79 6,44
Лядвенець рогатий, 10 +  
+ стоколос безостий, 2,8 5,54 7,45 5,03 6,01 5,79 7,07 5,29 6,05

НіР
05

2013 А — 0,19; В — 0,09; АВ — 0,28
2014 А — 0,23; В — 0,12; АВ — 0,31
2015 А — 0,17; В — 0,08; АВ — 0,26

Примітка. К. — контроль.
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збір сухої речовини 6,84 – 6,99 т/га за 2-укіс-
ного і 6,93 – 6,98 т/га за 3-укісного викори-
стання (табл. 1).

Зовсім непридатним для залуження 
схилів з кислими, невисокої природної ро-
дючості ґрунтами виявився житняк гребін-
частий, який повністю випав з травостою. 
У 2014 р. травосумішка лядвенцю рогатого 
з тимофіївкою лучною (контроль) забез-
печила вихід 7,52 т/га сухої речовини за 
2-укісного використання. За такого режиму 
використання контрольний варіант за ви-
ходом сухої маси на 0,27 т/га (3,6%) пере-
вищила травосумішка лядвенцю рогатого, 
10 млн/га схожих насінин зі стоколосом 
без остим, 2 млн/га схожих насінин. А мак-
симальний збір сухої речовини забезпечила 
травосумішка лядвенцю рогатого з костри-
цею очеретяною — 8,07 – 8,18 т/га.

У 2015 р. травосумішка лядвенцю ро-
гатого з тимофіївкою лучною забезпечила 

вихід 5,30 т/га сухої речовини за 2-укісного 
використання. За такого режиму використан-
ня контрольний варіант за виходом сухої ре-
човини на 0,38 т/га перевищила травосумішка 
лядвенцю рогатого, 10 млн/га з кострицею 
очеретяною, 2,1 млн/га. Менш продуктивни-
ми були травосумішки лядвенцю рогатого 
зі стоколосом безостим і житняком гребін-
частим. У 2015 р. вищий вихід сухої маси 
був за 3-укісного використання травостою. 
Зокрема, на контролі вихід сухої маси був 
на 0,26 т/га вищим порівняно з 2-укісним 
використанням. Вищу прибавку забезпечив 
3-укісний режим використання на травосуміш-
ці лядвенець рогатий, 10 млн/га + костриця 
очеретяна, 2,1 млн/га — 0,67 т / га. Вважаємо, 
це пов’язано з високою часткою костриці 
очеретяної в ботанічному складі урожаю 
зеленої маси 3-го укосу і кращим розвитком 
цього компонента в осінній період порівняно 
з тимофіївкою лучною. 

2. Ботанічний склад травостоїв при збиранні урожаю по укосах залежно від складу траво-
сумішок і режиму використання (в сумі за 2013 – 2015 рр.), %

Травосумішка, культура,
норма висіву, млн/га схожих насінин;

господарсько-ботанічна група

Режим використання

2-укісний 3-укісний

1-й укіс 2-й укіс 1-й укіс 2-й укіс 3-й укіс

Лядвенець рогатий, 10 + 
+ тимофіївка лучна, 12 

різнотрав’я

50,5
41,0
  8,5

62,0
25,0
13,0

56,2
37,5
  6,3

64,8
20,4
14,8

59,1
28,8
12,1

Лядвенець рогатий, 10 + 
+ костриця очеретяна, 2,1

різнотрав’я

44,0
50,8
  5,2

56,2
35,5
  8,3

50,9
46,3
  2,8

63,2
28,7
  8,1

48,4
48,6
  3,0

Лядвенець рогатий, 10 + 
+ костриця очеретяна, 3,2

різнотрав’я

39,8
55,3
  4,9

54,0
36,4
  9,6

47,1
50,2
  2,7

57,3
33,1
  9,6

45,0
50,5
  4,5

Лядвенець рогатий, 10 + 
+ житняк гребінчастий, 3

різнотрав’я

63,4
 – 

36,6

72,8
 – 

27,2

66,4
 – 

33,6

71,5
 – 

28,5

64,8
 – 

35,2
Лядвенець рогатий, 10 + 

+ житняк гребінчастий, 4,1
різнотрав’я

59,8
 – 

40,2

67,5
 – 

32,5

62,7
 – 

37,3

66,7
 – 

33,3

62,6
 – 

37,4
Лядвенець рогатий, 10 + 
+ стоколос безостий, 2

різнотрав’я

47,8
44,4
  7,8

58,9
31,2
  9,9

52,7
42,4
  4,9

62,1
28,1
  9,8

55,7
32,7
11,6

Лядвенець рогатий, 10 +
+ стоколос безостий, 2,8

різнотрав’я

41,0
48,8
10,2

47,7
36,8
15,5

41,5
49,2
9,3

48,8
37,8
13,4

47,3
37,4
15,3
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У середньому за 2013 – 2015 рр. макси-
мальний вихід сухої речовини забезпечила 
травосумішка лядвенець рогатий, 10 млн/га +  
+ костриця очеретяна, 2,1 млн/га за 3-укісно-
го режиму використання. У разі збільшення 
норми висіву костриці очеретяної в сумішці 
з лядвенцем рогатим до 3,1 млн/га схожих 
насінин продуктивність сумішки незначно 
знижувалася — на 0,15 т/га. Проте ця тра-
восумішка також перевищувала контрольний 
варіант (травосумішку лядвенцю рогатого 
з тимофіївкою лучною) на 0,59 т/га. інші тра-
восумішки (лядвенцю рогатого зі стоколосом 
безостим і лядвенцю рогатого з житняком 
гребінчастим) були менш продуктивними 
порівняно з контролем. Отже, в умовах про-
ведення досліджень найвищий вихід сухої 
речовини забезпечила травосумішка ляд-
венцю рогатого з кострицею очеретяною за 
3-укісного режиму використання.

Визначення ботанічного складу урожаю 
зеленої маси свідчить про добру пристосо-
ваність костриці очеретяної до ґрунтово-клі-
матичних умов місця проведення дослі-
джень. Так, у середньому за 2013 – 2015 рр. 
частка костриці очеретяної становила 
50,8 – 55,3% у 1-му та 35,5 – 36,4% у 2-му 

укосі за 2-разового відчуження травостою. 
Частка бобового компонента тут становила 
39,8 – 44% у 1-му та 54 – 56,2% у 2-му укосах 
(табл. 2).

Слід зазначити, що на травосумішці 
лядвенцю рогатого з кострицею очере-
тяною 3-укісний режим використання за-
безпечував краще збереження бобового 
компонента. Так, частка лядвенцю рогато-
го в урожаї зеленої маси 1-го укосу стано-
вила 47,1 – 50,9%, 2-го — 57,3 – 63,2%, що 
на 6,9 – 7,3 та 3,3 – 7% більше, порівняно 
з 2-укісним режимом використання. 

Житняк гребінчастий виявився непридат-
ним для залуження схилів з кислими, неви-
сокої природної родючості ґрунтами. Через 
відсутність злакового компонента в ботаніч-
ному складі урожаю зеленої маси лядвен-
цево-житнякової травосумішки різко зросла 
частка несіяних видів — до 27,2 – 40,2 %. 
Високою ценотичною активністю та силь-
нішим пригніченням лядвенцю рогатого 
порівняно з іншими видами злакових трав 
характеризувався стоколос безостий. це 
підтверджується найнижчим умістом бобо-
вого компонента в урожаї зеленої маси 
саме у цій травосумішці.

В умовах південної частини Західного 
Лісостепу на схилах з кислими, невисокої 
природної родючості ґрунтами найпродук-
тивнішою у перші три роки використання 
виявилася травосумішка: лядвенець рога-
тий, 10 млн/га схожих насінин + костриця 
очеретяна, 2,1 млн/га схожих насінин, яка 
забезпечила вихід сухої маси 7,13 т/га за 
3-укісного використання травостою, що 
на 0,18 т/га більше порівняно з 2-укісним 
режимом використання.

На травосумішці лядвенцю рогатого 

з кострицею очеретяною 3-укісний режим 
використання забезпечував краще збере-
ження бобового компонента. Так, част-
ка лядвенцю рогатого в урожаї зеленої 
маси 1-го укосу становила 47,1 – 50,9%, 
2-го укосу — 57,3 – 63,2%, що на 6,9 – 7,3 
та 3,3 – 7% більше, порівняно з 2-укісним 
режимом використання. Також травосу-
мішка лядвенцю рогатого з кострицею 
очеретяною була найменш засміченою 
різнотрав’ям незалежно від режиму вико-
ристання.

Висновки
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Продуктивность многолетних агрофи-
тоценозов в зависимости от состава тра-
восмесей и режима их использования

цель. Исследовать влияние состава тра-
восмесей и режима использования на сбор су-
хого вещества и ботанический состав урожая 
зеленой массы с бобово-злаковых травостоев. 
Методы. Полевые и лабораторные исследо-
вания. Результаты. В условиях южной части 
Западной Лесостепи на склонах с кислыми, не-
высокого естественного плодородия почвами 
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самой продуктивной была травосмесь лядвенца 
рогатого, 10 млн/га всхожих семян с овсяницей 
тростниковой, 2,1 млн/га всхожих семян, которая 
обеспечила выход сухого вещества 7,13 т/га  
при 3-укосном использовании травостоя. При 
этом доля лядвенца рогатого в урожае зеленой 
массы 1-го укоса составила 47,1 – 50,9%, 2-го — 
57,3 – 63,2%, 3-го укоса — 45 – 48,4%. Выводы. 
Для эффективного использования склоновых 
земель необходимо выращивать травосмесь 
лядвенца рогатого с овсяницей тростниковой 
с 3-укосным режимом использования травостоя.

Ключевые слова: многолетние травы, тра-
восмеси, сухое вещество, ботанический состав. 

оlifirovych V.
Bukovyna state agricultural experimental station of 
NAAS, Bohdan Kryzhanivskyi Str., 21a, Chernivtsi, 
58026, Ukraine; e-mail: buksaes@meta.ua

Productivity of perennial agrophytocenosis 
depending on the content of grass mixtures 

and regime of their use

The purpose. To study effect of the content of 
grass mixtures and regime of their use upon the yield 
of dry matter and botanical content of total plant weight 
for legume-cereal grass stands. Methods. Field and 
laboratory probes. Results. In conditions of South 
part of Western Forest-steppe on downslopes with 
acid and low natural fertility soils the most productive 
was the grass mixture of lotus (Lótus corniculátus), 
10 million/hectare viable seeds, with fescue (Festuca 
arundinacea), 2,1 million/hectare viable seeds, which 
ensured an exit of dry matter in size of 7,13 t/hectare 
at 3-hay cutting use of grass stand. Thus the share 
of lotus in total plant weight of the 1-st hay cutting 
made 47,1 – 50,9%, of the 2 – nd — 57,3 – 63,2%, 
and of the 3-rd hay cutting — 45 – 48,4 %.  
Conclusions. For effective use of slope lands it is 
necessary to cultivate grass mixture of lotus with 
fescue at 3-hay cutting regime.

Key words: perennial grasses, grass mixtures, 
dry matter, botanical content. 
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