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КОРМОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ 
У РІК БЕЗПОКРИВНОЇ СІВБИ ЗА ОПТИМАЛЬНИХ 
ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ

Визначено урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав: 
люцерни посівної, штюттт лучної еспарцету піщаного, буркуну білого. 
шдвещю рогатого і козлятнику східного у  ріж сівби за безпокривного 
вирощування. Визначено оштшмшьт грунтово-кліматичні умови та 
агротехнічні тримати вирощування, що дають змогу отримати максимальну 
продуктивність трав.

Ключові слова: бобові багаторічні трави* урожайність* рік сівби, 
екологічні умови.

Правильна система виробництва кормів повинна мати оптимальне 
співвідношення польового і лучною кормовмробнмщта Особливе значення 
мають багаторічні бобові трави на польових землях і природних кормових 
угіддях* які с не тільки важливим джерелом кормів, але і  основним фактором 
бісшогізшш землеробства. При обмеженому ресурсному забезпеченні 
сільського господарства, коли баланс органічних речовин ґрунтів 
несприятливим, зростає значення біологізмі! землеробства. Враховуючи те, 
що в останні роки внесення органічних добрив зменшилось у 3-5 разів, 
головну роль у підтриманні бездефіцитною балансу гумусу в грунтах і їх 
родючості належить багаторічним травам та зернобобовим культурам, які за 
рахунок фіксації азоту із повітря залишають в грунті до 80-150 кт/га 
біологічного азоту [ і ],

Люцерна посівна вирощується в Лісостепу з давніх-давен, краще 
пристосована до їрунтово-кліматичних факторів та зміни умов вирощування, 
відзначається пластичністю, довговічністю, багатоукіеніетю, високою 
кормовою цінністю і забезпечує найбільший урожай листостеблової маси та 
вихід поживних речовин з найвищою енергетичною ефективністю. Тому на 
сьогоднішній день вона залишається основною бобовою культурою 
Лісостепу. Проте, використання еспарцету піщаного, лядвеицю рогатого, 
буркуну білого та козлятнику східного має бути доповнюючим з 
максимальним використанням їх біологічних особливостей в конкретних 
ірунтово-юііматіїчиих умовах. Зокрема в еспарцету піщаного -  це стала 
насіннєва продуктивність, раннє досягнення укісної стиглості в першому 
укосі та висока біологічна стійкість до несприятливих умов вирощування.
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У буркуну білого -  цс здатність формувати високі врожаї золеної маси на 
піщаних* малородючих та засолених грунтах, висока посухостійкість і 
знмоотіжіст У лядвепщо рогатого -  продуктивне довголіття і здатність 
роста на ішзькоїіродуктивпих та кислих грунтах, У козлятнику східного -  цс 
продуктивне довголіття, висока біологічна пластичність. Переваги цих трав 
дадуть можливість у деяких умовах отримати урожай вищий, ніж люцерни 
посівної |2|.

Оотжмізація структури посівних площ бобових і збільшення 
нрсщуктнвності кормових культур знизить дефіцит гумусу на 20 25 %, а
надходження біологічного азоту зросте у 2 рази* .Кормовиробництво с одним 
з основних стабілізуючих факторів за допомогою якого можна забезпечити 
не тільки продуктивність, але й стійкість аїролащшафтів. Внаслідок 
потепління клімату важливим с онтимізація видової структури багаторічних 
трав [3].

Про переваги нових культур чи їх недоліки» порівняно з давно 
відомими травами» до сьогоднішніх умов господарювання» досліджень не 
достатньо, зокрема їх иродуктшшість у рік безпокривної сівби в умовах зміни 
клімату |4 ,5].

Тому метою досліджень було визначити фактичну кормову 
ііродужтавиіегь бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного 
вирощування при забезпеченні оптимішьних екологічних умов грунту.

Методика досліджені*. Дослідження проводились упродовж 2013 -  
2015 рр. у Науково-доедідному господарстві «Агрономічне» Вінницького 
національного аграрного університету у селі Агрономія не Вінницького 
району. Ґрунт на дослідній ділянці -  сірий лісовий еередньоеуглшіковиГь

Вирощували такі види і сорти бобових багаторічних трав: люцерна 
посівна -  сорт Реіїна, конюшина лучна -  сорт Анітра, еспарцет піщаний -  
сорт І ІіщшшІ 1251» буркун білий -  сорт Еней, яядвенець рогатий -  сорт 
Аякс» козлятник східний -  сорт Кавказький бранець.

Попередник -  озима пшениця. Перед оранкою внесли повну норму 
вапна за гідролітичною кислотністю. Сівбу трав здійсшовали безпокривним 
способом у ранньовесняні строки. Для захисту посівів від бур'янів 
використовували гербіцид на основі діючої речовини імазетапір (півот) у 
нормі 1,0 л/га..

Результати досліджень* У рік сівби в першому укосі найвищий 
урожай зеленої маси формує буркун білий -  38,7 т/та» проте рівень його 
урожайності істотно залежить від часу скошування. Адже в рік сівби буркун 
білий у фазу бу тонізації не вступає і має необмежений ріст, Тому чим 
пізніше відбувається відчуження вегетативної маси, тим більший урожай 
формується. Але із часом спостерігається потовщення стебла буркуну, що 
погіршує поживну цінність зеленої маси. Внаслідок цього терміни 
скошування буркуну білого, як правило, перемішуються у початкові фази, 
що, відповідно» веде до зниження урожайності.



Еспарцет піщаний в першому укосі сформував уражай 30*0 т/га, що на 
22*5 % менше* ніж урожай буріа ну білого, люцерна посівна -  26$ т/га. що на 
13,0% менше, ніж еспарцет піщаний, кошошіша лучна -  24,8 т/га, що на 
17*3 % менше, а лядвеиець рогатий -  18,4 т/га, що на 38,7% менше, ніж 
урожай еспарцету піщаного (табіг ! )>

Ур(шайшсть :іелеш:н маси бойових, багаторічних трав у рік сівби, т/га

Вид багаторічних трав
Урожайність золеної маси

укоси Всього
1 II Ш

Люцерна посівна 26.0 12,2 38.2
Конюшина лучна 24*8 9,0 33,8
Еспарцет піщаний 30.0 13,5 - 43.5
Буркун білий 38,7 20,7 59.4
Яядвенець рогатий 18,4 9,5 8,7 36,8
Козлятник східний 13,0 ~ 13,0

т/га 0,24

У другому укосі найбільша урожайність зеленої маєм спостерігалась 
також у буркуну білого -  20,7 т/га, решта трав, за виключенням козлятаику 
східного, сформували урожай на 34,8 ~ 56,5 % менший -  9,0 -  13,5 т/га. 
Окрім того, посіви лцдвепщо сформували третії укіс на рівні 8,7 т/га 
(рис, 1.),

* В а  р  і а е т  в: І - Люцерна посівші; 2 Конюшина яуада; 3 -  Еспарцет ітіотиий;
4 -  Буркун білий; 5 ~ Лщшеиець рогатий; 6 - Козлятник східний.

Рис. 1* Урожайність .зеленої маси баг аторічних трав у рік сівби 
за укосами, т/га

Загалом, за вегетаційний період у рік сівби найбільший урожай зеленої 
маси забезпечив буркун білий -  59,4 т/га. За цим показником у нього не
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снштерігаегься істотного зменшення урожайності в рік сівби, як у інших 
багаторічних трав і він розвивається як однорічна культура.

Еспарцет піщаним сформував урожай 43*5 т/га, одо на 26,8 % менше, 
ніж буркун білий. Люцерна посівна, яядвенець рогатий та конюшина лучна 
сформували вегетативну масу відповідно 38,2 т/га, 36,6 і 33,8 т/га, що с 
досить високим показником для першого року вегетації трав. Козлятник 
східний утворив найменший урожай -  13,0 т/га.

Як правило, у рік еівби багаторічні трави відзначаються невисокою 
урожайністю зеленої маси, яка становить на рівні 10,0 -  25,0 т/га. Проте, наші 
дослідження вказують на протилежне. Цього можна досягти завдяки 
виконанню комплексу умов, які забезпечують інтенсивний початковий ріст 
трав у сприятливих умовах. До них належать безпокривне вирощування, 
ранньовесняна сівба за умови захисту посіву від бур'янів* вирощування трав 
на ділянках з нейтральною реакцією грунтового розчину з достатнім вмістом 
поживних речовин та забезпеченістю вологою (табл, 2),

2. Еішштчиі умови росту і розвіїтку бобових багаторічних трав у рік сівби
№ Екологічні умови Параметр
1 Сума опадів за рік, мм 652
2 Сума опадів за вегетаційний період, мм 429
3 Гідротермічний коефіцієнт за рік 1,38
4 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період 1,43
5 Вміст гумусу, % 20
6 Забезпеченість азотом легкогідролізованим, мг/100 г ґрунту 13,3
7 Забезпеченість рухомим фосфором, мг/100 г ґрунту 19,0
а Забезпеченість обмінним калієм, мг/100 г ґрунту 6,4
9 Гідролітична кислотність, мг-екв./І00 г ґрунту 0,53
10 Кислотність сольова, pH 7,0
и Вмісту ґрунті кальцію, мг/100 г ґрунту 12,6
12 Вміст у ґрунті міді, мг/кг ґрунту 5,4
13 Вмісту фунті цинку, мг/кг ґрунту 6,0

У нашому випадку було проведено вапнування фунту, що сприяло 
отримання показника кислотності рН 7, за гідролітичної кислотності 0,53 мг.~ 
ет /1 0 0  г фунту та інтенсивному росту трав. Погоди і умови відзначалися 
достатньою і надлишковою вологозабезнечеиістіо за помірної температури.

Висновки. За оптимальних екологічних фуитовочелїматичиих умов та 
забезпечення сприятливих антропогенних умов для росту і розвитку бобових 
багаторічних трав, вони можуть сформувати повноцінний урожай зеленої 
маси в рік сівби. Найвищу урожайність формують буркун білий та еспарцет 
піщаний — 43,5 ~ 59,4 т/га, дещо меншу, але також достатню -  люцерна, 
посівна, конюшина лучна, і лядвеиець рогатий 33,8 -  38,2 т/га.
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