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Мета. Дослідити вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента 
та системи удобрення на кормову продуктивність люцерно-злакової траво-
сумішки. Методи. Загальнонаукові і спеціальні: польовий, лабораторний, 
розрахунковий, математико-статистичний. Дослідження проводилися лабо-
раторією кормовиробництва і агроекології Тернопільської дослідної станції 
інституту ветеринарної медицини НааН на темно-сірих опідзолених ґрунтах 
із середньоглинистим гранулометричним складом. Схема досліду містила 3 
фактори: фактор а — обробка насіння, фактор В — дози мінеральних добрив, 
фактор С — позакореневі підживлення. Травосумішка складалася з люцер-
ни посівної (medicago sativa L.) сорту Синюха, стоколосу безостого сорту 
Марс (bromus inermis Leus.), костриці очеретяної сорту Людмила (festuca 
arundinaceae Schreb.) і була сформована з урахуванням результатів дослі-
джень науковців інституту кормів та сільського господарства Поділля НааН. 
Позакореневе підживлення Триаміном Плюс проводили на початку відростан-
ня кожного укосу (ВВСН 31 для люцерни та ВВСН 21-22 для злакових трав) за 
наявності достатньої листкової поверхні в нормі 2,0 л/га та витрати робочого 
розчину 250 л/га. Скошування травосумішки здійснювали за настання укіс-
ної стиглості багаторічних трав (люцерна посівна — початок цвітіння — ВВСН 
60, злаки — початок цвітіння — ВВСН 49-51). Результати. установлено вплив 
системи удобрення та передпосівної обробки насіння бобового компонен-
та на кормову продуктивність люцерно-злакової травосумішки. Висно
вки. В умовах природного зволоження Лісостепу Західного на темно-сірих 
опіздолених середньосуглинистих ґрунтах використання передпосівної 
обробки насіння бобового компонента, унесення фосфорно-калійних добрив 
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 та позакореневе підживлення Триаміном Плюс нормою 2,0 л/га 
на початку формування кожного укосу забезпечують найвищу продуктивність 
люцерно-злакової травосумішки — 10,41 т/га сухої речовини, 7,97 т/га к. од., 
101,2 ГДж/га обмінної енергії та 1,24 т/га перетравного протеїну. 

Ключові слова: бобово-злакові травосумішки,  
суха речовина, кормові одиниці, обмінна енергія, перетравний протеїн.
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Сталий розвиток сільського господарства 
країни неможливий без відродження ефек-
тивного тваринництва як однієї зі складових 
продовольчої безпеки держави. За рівнем 
споживання м’яса і молока Україна значно 
поступається розвиненим країнам й імпор-
тує значні їх обсяги [1, 2]. 

Необхідною умовою ефективного роз-
витку тваринництва є підвищення рівня 
забезпеченості його високоякісними, зба-
лансованими за поживністю кормами [3]. 
Одним із напрямів вирішення цього питання 
є вирощування багаторічних бобових трав 
та їх сумішок [4]. Багаторічні бобові трави 
відіграють важливу роль у збільшенні обся-
гів виробництва та поліпшенні якості кормів, 
що відображено в матеріалах [1, 2]. 

Проблема виробництва достатньої кіль-
кості кормів із високими показниками яко-
сті стала особливо актуальною в останні 
десятиліття, що пов’язано з кліматичними 
змінами, які відбуваються в загальнопла-
нетарному масштабі і на території України. 

У зв’язку з цим під час підбору компо-
нентів для створення високопродуктивних 
травостоїв із високими кормовими якостями 
потрібно звертати увагу на посухостійкість 
вибраних видів, що дасть змогу певною мі-
рою нівелювати негативні наслідки неспри-
ятливих погодних умов [5].

Однією з багаторічних бобових трав, яка 
найбільше відповідає заданим параметрам, 
є люцерна посівна. На початку ііі тисячоліт-
тя вона найпоширеніша світова багаторічна 
бобова культура. Глибоке проникнення ко-
реневої системи (понад 6 м) дає змогу їй за-
своювати вологу з нижніх шарів ґрунту, що 
позитивно впливає на посухостійкість [6]. 

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Важливою рисою люцерни посівної є 
те, що її можна вирощувати в одновидових 
посівах і сумішках зі злаковими культурами. 

це подовжує продуктивне довголіття сіяних 
лучних агрофітоценозів і перевершує одно-
видові посіви за рівнем і стабільністю вро-
жаїв, збалансованістю елементів живлення, 
ступенем впливу на родючість ґрунту. При 
цьому значно знижуються витрати на ви-
робництво кормів, підвищується коефіцієнт 
енергетичної ефективності [7]. 

Актуальним є питання розроблення но-
вих та вдосконалення наявних техноло-
гічних способів підвищення врожайності 
сіяних бобово-злакових агрофітоценозів. 
Як свідчать літературні наукові джерела, 
найбільш значним і універсальним заходом 
підвищення продуктивності багаторічних 
лучних трав є удобрення. Крім цього, в умо-
вах підвищення засушливості вегетаційного 
періоду невід’ємним елементом інтенсивних 
технологій останнім часом стають біости-
мулятори-антистресанти. За їх допомогою 
вирішуються питання, які неможливо реалі-
зувати традиційними способами та метода-
ми [8]. це підтверджується даними багатьох 
наукових досліджень, проведених у різних 
агрокліматичних зонах України [9 – 14].

Невід’ємним технологічним способом 
вирощування люцерни посівної в однови-
дових та поєднаних посівах є передпосівна 
обробка насіння бактеріями роду Rhizobium, 
що сприяє поліпшенню процесу симбіотич-
ної азотофіксації [6]. 

Проте попри велику кількість проведе-
них досліджень щодо застосування добрив 
і стимуляторів росту в технологіях ство-
рення та використання сіяних бобово-зла-
кових агрофітоценозів багато аспектів цієї 
проблеми ще недостатньо вивчені, що зу-
мовлено появою нових сортів багаторіч-
них бобових і злакових трав та їх реакцією 
на фактори життя в умовах змін клімату. 

Мета досліджень — вивчити вплив 
передпосівної обробки насіння бобового 
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компонента та системи удобрення на кор-
мову продуктивність люцерново-злакової 
травосумішки 

Матеріали та методи досліджень. До  - 
слідження проводилися лабораторією кор-
мовиробництва й агроекології Тернопільської 
дослідної станції інституту ветеринарної ме-
дицини НААН на темно-сірих опідзолених 
ґрунтах із середньосуглинистим грануломе-
тричним складом. 

Схема досліду містила 3 фактори (табл. 1).
Травосумішка складалася з люцерни по-

сівної (Medicago sativa L.) сорту Синюха, 
стоколосу безостого сорту Марс (Bromus 
inermis Leus.), костриці очеретяної сорту 
Людмила (Festuca arundinaceae Schreb.) 
і була сформована з урахуванням резуль-
татів досліджень науковців інституту кормів 
та сільського Поділля НААН [15]. 

Позакореневе підживлення Триаміном 
Плюс проводили на початку відростання кож-
ного укосу (ВВСН 31 для люцерни та ВВСН 
21-22 для злакових трав) за наявності достат-
ньої листкової поверхні в нормі 2,0 л/га та 
витрати робочого розчину 250 л/га. 

Скошування травосумішки здійснювали 
за настання укісної стиглості багаторічних 
трав (люцерна посівна — початок цвітін-
ня — ВВСН 60, злаки — початок цвітіння — 
ВВСН 49-51).

Метеорологічні показники в роки прове-
дення досліджень (2014 – 2016) відрізнялися 
від середніх багаторічних показників, що 
дало змогу оцінити вплив досліджуваних 
факторів за різних кліматичних умов. Так, 
у 2014 р. за період від початку відновлення 
вегетації до проведення останнього уко-
су випало 353 мм опадів, 2015 р. — 242, 
у 2016 р. — 455 мм, тоді як середній ба-
гаторічний показник становив 452 мм. 
Середня температура повітря за зазначе-
ний вище період становила 13,7°C у 2014 

р., 15,0°C — 2015 р. та 17,5°C — у 2016 р. 
за середньобагаторічного значення 12,6°C. 

Розміри ділянок — 25 м2, повторність 
у досліді — 4-разова. 

Дослідження здійснювали згідно із за-
гальноприйнятими методиками з наукових 
досліджень із кормовиробництва і луків-
ництва [16]. Узагальнення матеріалів за 
використання загальноприйнятих методик 
і розрахунки результатів досліджень прово-
дили із застосуванням програмного забез-
печення «STATISTICA» та Agrostat. 

Результати досліджень. Вивчення 
впливу інокуляції, доз мінеральних добрив 
і позакореневих підживлень на формування 
кормової продуктивності люцерново-злако-
вого травостою підтвердило високу ефек-
тивність зазначених вище технологічних 
способів вирощування (табл. 2). 

Вихід сухої речовини в сумі за 3 укоси 
бобово-злакового агрофітоценозу становив 
5,24 – 10,41 т/га залежно від варіанта до-
сліду. Варіант без передпосівної обробки 
насіння, добрив і позакореневих піджив-
лень забезпечив вихід сухої речовини лише 
на рівні 5,24 т/га, що істотно нижче порівняно 
з досліджуваними варіантами. Застосування 
в технології створення та використання сі-
яного сінокосу передпосівної обробки на-
сіння, унесення фосфорно-калійних добрив 
і позакореневих підживлень сприяло кращо-
му розвитку кореневої системи, діяльності 
бобово-ризобіального комплексу та фото-
синтетично-активної листкової поверхні, що 
забезпечило зростання продуктивності лю-
церново-злакової травосумішки.

Обробка насіння люцерни посівної стиму-
лятором росту Віва забезпечила вихід сухої 
речовини 5,83 т/га, Ризобофітом — 6,41, 
а їх поєднання — 7,43 т/га, що на 0,59 –  
2,19 т/га сухої речовини більше порівняно 
з контролем. 

1. Схема досліду

Фактор А — обробка насіння
Фактор В — доза 

мінеральних добрив
Фактор С — позакореневі 

підживлення

Без обробки
Обробка насіння стимулятором росту Віва
Обробка насіння Ризобофітом
Обробка насіння стимулятором росту Віва 
та Ризобофітом

Без удобрення
Р

60
К

60

Без підживлень
із підживленням Триміном 

Плюс у нормі 2,0 л/га
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із застосуванням фосфорно-калійного 
удобрення в дозі Р

60
К

60
 продуктивність тра-

востою становила 7,51 – 9,09 т/га сухої ре-
човини залежно від варіанта досліду.

Позакореневе підживлення Триаміном 
Плюс позитивно позначилося на виході сухої 

речовини з 1 га за самостійного застосування 
і в поєднанні з фосфорно-калійним удобрен-
ням у дозі Р

60
К

60
. Продуктивність 1 га за вихо-

дом сухої речовини становила 6,18 – 10,41 т.
Загалом у середньому за роки досліджень 

найвища продуктивність за сухою речовиною 

2. Кормова продуктивність люцерно-злакового агрофітоценозу залежно від елементів 
технології (середнє за 2014 – 2016 рр.)

Обробка насіння 
люцерни

Доза 
мінеральних 

добрив

Позакореневе 
підживлення

Вихід з 1 га

З
аб

ез
пе

че
ні

ст
ь

1 
к.

 о
д

. 
пе

ре
тр

ав
ни

м
 

пр
от

еї
но

м
, 

г

су
хо

ї 
ре

чо
ви

ни

ко
рм

ов
их

 
од

ин
иц

ь

пе
ре

тр
ав

но
го

 
пр

от
еї

ну

об
м

ін
но

ї 
ен

ер
гі

ї, 
ГД

ж

т

Без добрив
(контроль)

Без добрив
(контроль)

Без підживлення
5,24 3,11 45,7 0,44 136,9

Р
60

К
60

7,51 4,79 66,6 0,67 140,2
Обробка насіння 
стимулятором 
росту Віва

Без добрив
(контроль) 5,83 3,88 54,4 0,54 140,0

Р
60

К
60

8,06 5,56 75,5 0,81 149,5
Обробка насіння 
Ризобофітом

Без добрив
(контроль) 6,41 3,73 51,8 0,52 139,3

Р
60

К
60

8,39 5,65 75,0 0,84 143,6
Обробка насіння 
композицією 
Віва+Ризобофіт

Без добрив
(контроль) 7,43 4,55 62,8 0,64 143,8

Р
60

К
60

9,09 6,65 87,0 1,01 153,9
Без обробки 
(контроль)

Без добрив
(контроль)

Підживлення
Триаміном Плюс 6,18 4,05 56,6 0,56 138,3

Р
60

К
60

8,31 5,53 75,7 0,79 145,2
Обробка насіння 
стимулятором 
росту Віва

Без добрив
(контроль) 7,02 4,73 65,9 0,66 141,2

Р
60

К
60

9,22 6,61 88,1 0,98 151,4
Обробка насіння 
Ризобофітом

Без добрив
(контроль) 7,43 4,93 67,2 0,71 139,9

Р
60

К
60

9,50 6,71 86,7 1,03 148,8
Обробка насіння 
композицією 
Віва+Ризобофіт

Без добрив
(контроль) 8,49 5,77 77,7 0,84 145,4

Р
60

К
60

10,41 7,97 101,2 1,24 155,3
  НіР

05
, т/га Для фактора рік 0,48 0,29 4,20 0,04

Для фактора обробка насіння 0,55 0,34 4,85 0,05
Для фактора дози мінеральних 
добрив 0,39 0,24 3,42 0,03
Для фактора позакореневих 
підживлень 0,39 0,24 3,42 0,03
Для року, обробки насіння, 
доз мінеральних добрив, 
позакореневих підживлень 1,93 1,18 16,8 0,16
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була у варіанті з висіванням обробленого 
стимулятором росту Віва та інокулянтом 
Ризобофіт насіння люцерни посівної, унесен-
ням фосфорно-калійного добрива Р

60
К

60
 та 

проведенням позакореневого підживлення 
Триаміном Плюс — 10,41 т/га.

На основі дисперсійного аналізу одержа-
них даних виявлено, що рівень сформова-
ного врожаю люцерно-злакової травосуміш-
ки на 47,55% залежав від доз мінеральних 
добрив, 25,68% — передпосівної обробки 
насіння бобового компонента, 13,53% — 
позакореневих підживлень та 9,57 — гід-
ротермічних умов вегетаційного періоду 
років досліджень та на 3,67% —  від інших 
чинників.

Незначний вплив гідротермічних умов ве-
гетаційного періоду на формування врожаю 
люцерно-злакової травосумішки пов’яза-
ний із біологічними особливостями її ком-
понентів, які характеризуються високою 
посухостійкістю. це дало змогу отримати 
високий урожай сухої речовини за умов де-
фіциту вологи.

Проведені розрахунки кормової продук-
тивності 1 га люцерно-злакової травосу-
мішки підтверджують високу ефективність 
і доцільність заходів інтенсифікації луч-
ного кормовиробництва. Завдяки зрос-
танню врожайності сухої речовини та по-
живності корму вихід кормових одиниць 
становив 3,11 – 7,97 т/га, обмінної енергії — 
45,7 – 101,2 ГДж/га залежно від варіанта 
досліду.

Найменша продуктивність була в кон-
трольному варіанті, де не застосовували 
інокуляцію, удобрення та позакореневі під-
живлення — 3,11 т/га к. од., 45,7 ГДж/га — 
обмінної енергії та 0,44 т/га перетравного 
протеїну. Забезпеченість 1 к. од. перетрав-
ним протеїном становила 136,9 г.

Проведення передпосівної обробки на-
сіння бобового компонента стимулятором 

росту Віва забезпечило вихід з 1 га 
3,88 – 5,56 т к. од., 54,4 – 75,5 ГДж — обмін-
ної енергії та 0,54 – 0,81 т/га — перетравного 
протеїну у варіантах без застосування поза-
кореневих підживлень і 4,73 – 6,61 т к. од.,  
65,9 – 88,1 ГДж обмінної енергії та 0,66 –  
0,98 т/га перетравного протеїну за об-
прискування посівів Триаміном Плюс. 
Забезпеченість 1 к.од перетравним протеї-
ном становила відповідно 140,0 – 149,5 г та 
141,2 – 151,4 г.

Використання в технологіях створення 
сіяних лучних агрофітоценозів інокулянта 
Ризобофіт сприяло зростанню кормової про-
дуктивності 1 га посіву до 3,73 – 5,65 т к. од.,  
51,8 – 75,0 ГДж обмінної енергії 0,52 – 0,84 т  
перетравного протеїну. Додаткове вне-
сення по вегетуючих рослинах Триаміну 
Плюс збільшило вихід кормових одиниць 
до 4,93 – 6,71 т/га, обмінної енергії — 
до 67,2 – 86,7 ГДж/га, перетравного проте-
їну — до 0,71 – 1,03 т/га.

Застосування для передпосівної обробки 
насіння стимулятора росту Віва та інокулян-
та Ризобофіт завдяки синергетичній дії пре-
паратів забезпечило найвищу продуктив-
ність люцерно-злакової травосумішки. Так, 
вихід кормових одиниць залежно від доз 
мінеральних добрив і позакореневих під-
живлень становив 4,55 – 7,97 т/га, обмінної 
енергії — 62,8 – 101,2 ГДж/га, перетравного 
протеїну — 0,64 – 1,24 т/га. Забезпеченість 
1 к. од. перетравним протеїном була відпо-
відно 143,8 – 153,9 та 145,4 – 155,3 г.

Найвищі показники кормової продуктив-
ності відзначено у варіанті, де проводили 
передпосівну обробку насіння люцерни 
стимулятором росту Віва та інокулянтом 
Ризобофіт, вносили фосфорно-калійні доб-
рива Р60

К
60

 поверхнево та Триамін Плюс по-
закоренево — 7,97 т/га к. од., 101,2 ГДж/га  
обмінної енергії, 1,24 т/га перетравного про-
теїну.

В умовах природного зволоження 
Лісостепу Західного на темно-сірих опід-
золених середньосуглинистих ґрунтах 
використання передпосівної обробки на-
сіння бобового компонента, внесення 

фосфорно-калійних добрив у нормі Р
60

К
60

 
та позакореневого підживлення Триаміном 
Плюс в нормі 2,0 л/га на початку форму-
вання кожного укосу забезпечили най-
вищу продуктивність люцерно-злакової 

Висновки
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травосумішки. Розрахунковий вихід сухої ре-
човини становив 10,41 т/га, кормових оди-
ниць — 7,97 т/га, обмінної енергії — 101,2 
ГДж/га та перетравного протеїну — 1,24 
т/га. Забезпеченість 1 к.од. перетравним 
протеїном при цьому була 155,3 г. 

Завдяки включенню в травосумішку 
посухостійких видів багаторічних 

бобових — люцерни посівної (Medicago 
sativa L.) та злакових (костриці очеретяної 
(Festuca arundinaceae Schreb.) і стоколосу 
безостого (Bromus inermis Leus.) значною 
мірою нівелювався вплив гідротермічних 
умов вегетаційного періоду. Частка його 
впливу на формування врожаю станови-
ла 9,57%.

Сеник И.И.
Тернопольская государственная сельскохо-
зяйственная опытная станция Института 
кормов и сельского хозяйства Подолья НААН, 
ул. Троллейбусная, 12, г. Тернополь, 46400, 
Украина; е-mail: senyk_ir@ukr.net

Кормовая продуктивность люцернозла
ковой травосмеси в зависимости от сис
темы удобрения и способов предпосевной 
обработки семян бобового компонента

цель. Исследовать влияние предпосевной 
обработки семян бобового компонента и сис-
темы удобрения на кормовую производитель-
ность люцерно-злаковой травосмеси. Методы. 
Общенаучные и специальные: полевой, лабора-
торный, расчетный, математико-статистический. 
Исследования проводились лабораторией кор-
мопроизводства и агроэкологии Тернопольской 
опытной станции Института ветеринарной ме-
дицины НААН на темно-серых оподзоленных 
почвах со среднесуглинистым гранулометри-
ческим составом. Схема опыта включала 3 
фак тора: фактор А — обработка семян, фак-
тор В — дозы минеральных удобрений, фактор 
С — внекорневые подкормки. Травосмесь состо-
яла из люцерны посевной (Medicago sativa L.) 
сорта Синюха, костреца безостого сорта Марс 
(Bromus inermis Leus.), костра тростникового 
сорта Людмила (Festuca arundinaceae Schreb.) 
и была сформирована с учетом результатов 
исследований ученых Института кормов и сель-
ского хозяйства Подолья НААН. Внекорневую 
подкормку Триамином Плюс проводили в начале 
отрастания каждого укоса (ВВСН 31 для люцер-
ны и ВВСН 21-22 для злаковых трав) при нали-
чии достаточной листовой поверхности в норме  
2 л/га и расхода рабочего раствора 250 л/га. 
Скашивание травосмеси осуществляли при насту-
плении укосной спелости многолетних трав (лю-
церна посевная — начало цветения — ВВСН 60,  
злаки — начало цветения — ВВСН 49-51). 
Результаты. Установлено влияние системы 
удоб рения и предпосевной обработки семян бо-
бового компонента на кормовую производитель-
ность люцерно-злаковой травосмеси. Выводы. 
В условиях естественного увлажнения Лесо- 
степи Западной на темно-серых оподзоленных  

среднесуглинистых почвах использование пред-
посевной обработки семян бобового компонента, 
внесение фосфорно-калийных удобрений в норме 
Р

60
К

60 
и внекорневая подкормка Триамином Плюс 

в норме 2 л/га в начале формирования каждого 
укоса обеспечивают наибольшую продуктивность 
люцерно-злаковой травосмеси — 10,41 т/га сухого 
вещества, 7,97 т/га к. ед., 101,2 ГДж/га обменной 
энергии и 1,24 т/га переваримого протеина.

Ключевые слова: бобово-злаковые тра-
восмеси, сухое вещество, кормовые единицы, 
обменная энергия, переваримый протеин.
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Ternopol state agricultural experimental station 
of the Institute of fodder crops and agriculture of 
Podillia of NAAS, Trolleibusna Str., 12, Ternopil, 
46400, Ukraine; е-mail: senyk_ir@ukr.net

Fodder productivity of Lucernegrass mixture 
depending on fertilizer system and methods of 
presowing treatment of seeds of leguminous 
ingredient

The purpose. To study influence of presowing 
treatment of seeds of leguminous ingredient and 
fertilizer system on fodder productivity of Lucerne-
cereal grass mixture. Methods. General scientific 
and special: field, laboratory, design, mathemati-
cal-statistical. Researches were spent by laboratory 
of fodder production and agroecology of Ternopil ex-
perimental station of Institute of veterinary medicine 
of NAAS on dark grey podzolized soils with average 
loamy mechanical grading. Scheme of experience 
included 3 factors: factor A — treatment of seeds, 
factor B — doses of fertilizers, factor C — foliar top 
dressing. The grass mixture consisted of Medicago 
sativa L. of grade Siniukha, Bromus inermis Leus. 
of grade Mars, Festuca arundinaceae Schreb. of 
grade Lyudmila. It was formed in view of results of 
researches of scientists of Institute of fodder crops 
and agriculture of Podillia of NAAS. Foliar top dress-
ing with Triamin Plus was made in the beginning 
of aftergrowing of each hay cutting (ВВСН 31 for 
Lucerne and ВВСН 21-22 for cereal grasses) at 
presence of sufficient leaf area in dose of 2 l/hect-
are and charge of working solution of 250 l/hectare. 
Mowing of grass mixture was carried out at approach 
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Бібліографія

of maturity of perennial grasses (Lucerne — initial 
blossom — ВВСН 60, gramineous plants — initial 
blossom — ВВСН 49-51). Results. Influence of 
fertilizer system and presowing treatment of seeds 
of leguminous component on fodder productivi-
ty of Lucerne-cereal grass mixture is determined. 
Conclusions. In conditions of natural humidification 
of Western Forest-steppe on dark grey average 
loamy soils use of presowing treatment of seeds of 
leguminous component, entering phosphoric-potash 

fertilizers in dose of Р60К60 and foliar top dressing 
with Triamin Plus in dose of 2 l/hectare in the be-
ginning of formation of each hay cutting provide the 
greatest productivity of Lucerne-cereal grass mix-
ture — 10,41 t/hectare of dry matter, 7,97 t/hectare 
f.u., 101,2 Gjoule/hectare of exchange energy and 
1,24 t/hectare of digested protein.

Keywords: leguminous-grass mixtures, dry mat-
ter, feed units, exchange energy, digested protein.
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