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ФОРМУВАННЯ БОТАНІЧНОГО СКЛАДУ АГРОФІТОЦЕНОЗУ БАГАТОРІЧНИХ 
БОБОВИХ ТРАВ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ 
 

Наведено результати досліджень впливу способів вирощування, та удобрення на ботанічний склад 
травостою конюшини лучної. Встановлено, що конюшина лучна, за сприятливих умов вирощування, є 
досить конкурентоспроможною культурою, яка після скошування швидко формує щільний травостій, що 
перешкоджає росту і розвитку бур’янів.  

Ключові слова: конюшина лучна, травостій, удобрення, інокуляція,ботанічний склад. 
 

Ботанічний склад травостою важливий показник при формуванні якісних показників 
травостою та його довговічності. 

Численними дослідженнями [1, 2, 3] встановлено, що на формування ботанічного складу 
мають вплив різні фактори: кліматичні, агротехнічні, біологічні та особливості вирощуваних 
культур. Забур’яненість посівів продовжує залишатися однією із найбільших проблем в аграрному 
виробництві. 

Дослідженнями Г.П. Сидорук встановлено, що при застосуванні удобрення на травостоях 
багаторічних бобових трав можна регулювати видовий склад травостою[1]. 

Відомо, що за рахунок наявності бур’янів в посівах сільськогосподарських культур їх 
врожайність може суттєво знижуватись. Проте, при вирощуванні конюшини лучної на кормові 
цілі, не було відмічено отруйних чи карантинних бур’янів, тому самосіяну рослинність можна 
сприймати як додатковий зелений корм.  

Дане твердження можна аргументувати тим, що до складу агрофітоценозу крім конюшини 
лучної (Trifolium pratense L.) також входили мишій сизий (Setaria glauca L.), мишій зелений 
(Setaria viridis L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.), кульбаба лікарська (Taraxacum 
officinale), грицики звичайні (Capsella bursa pastoris L.), подорожник ланцетолистий (Plantago 
lanceolata L.) та ромашка лікарська (Matricaria recutita L.). 

Слід відмітити, що в залежності від удобрення та способу вирощування кількість бур’янів в 
агрофітоценозі варіювала. Крім того, на інтенсивність забур’яненості травостоїв конюшини лучної 
мали вплив погодні умови, що складалися в роки проведених досліджень . 

В ході проведених досліджень було встановлено, що в умовах 2015 року частка конюшини 
лучної, що вирощувалася під покривом ячменю ярого, в першому укосі становила 89,6-91,6 % – на 
контрольному варіанті, 87,3-89,1 % – при застосуванні ризоторфіну; 69,0-66,2 % – при внесенні 
Р60К90, та 60,3-63,6 % – при внесенні мінеральних добрив в нормі N60Р60К90. 

 Вирощування конюшини лучної безпокривно забезпечувало два укоси листостеблової 
маси. Відмічено що частка конюшини лучної в агрофітоценозі на час другого укосу була більшою, 
ніж в першому. 

При безпокривному вирощуванні конюшини лучної на ділянках без внесення добрив, 
частка конюшини лучної в першому укосі становила 57,6-58,5 %, а в другому укосі – 94,7-95,2 %. 
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За умови використання ризоторфіну частка конюшини лучної становила 56,8-56,9 % – в 
першому укосі та 92,3-93,8 % – в другому. 

Відмічено, що внесення фосфорно-калійних добрив (Р60К90) на фоні інокуляції сприяло 
зниженню частки конюшини лучної в першому укосі до 37,7-38,6 %, а в другому до 81,8-82,6 %. 

В умовах 2016 року було проведено по одному укосу листостеблової маси конюшини 
лучної в підпокривних і безпокривних посівах.  

Відмічено, що на контрольному варіанті частка конюшини лучної Спарта в агрофітоценозі 
становила 83,1 % – в підпокривних та 55,7 % – в безпокривних посівах. За аналогічних умов 
вирощування частка конюшини лучної сорту Анітра в агрофітоценозі за підпокривного способу 
сівби складала 81,4 %, а за безпокривного – 54,9 %. 

На варіантах з передпосівною інокуляцією насіння бактеріальним препаратом частка 
конюшини лучної в агрофітоценозі, в залежності від сорту, становила 79,8-81,2 % – за 
підпокривного способу сівби, та 53,3-54,3 % – за безпокривного способу сівби. 

Внесення Р60К90 в передпосівну культивацію та застосування ризоторфіну сприяли тому, 
що в підпокривних посівах частка конюшини лучної в урожаї складала 61,0-63,5 %, тоді як в 
безпокривних посівах – 35,9-36,8 %. 

Частка конюшини лучної в агрофітоценозі при застосуванні N60Р60К90 та проведенні 
передпосівної інокуляції насіння бактеріальним препаратом становила 55,9-58,8 % – за 
підпокривного способу вирощування та 26,1-26,8 % – за безпокривного способу вирощування. 

Таким чином, конюшина лучна, за сприятливих умов вирощування, є досить 
конкурентоспроможною культурою, яка після скошування швидко формує щільний травостій, що 
перешкоджає росту і розвитку бур’янів.  
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ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ 

 
Кущовий сорт квасолі звичайної Славія характеризується стійкістю до посух та хвороб, здатний 

давати гарний врожай насіння. Для зменшення кількості бур’янів та підвищенні урожайності квасолі 
пропонується перед посівом насіння квасолі обробляти стимулятором росту Емістим в нормі витрати 0,25 
мл/т. Після посіву квасолі вносити бакову суміш грунтових гербіцидів Стомп, 33 % к.е. в нормі витрати 2 
л/га + Комманд, 48 % к.е., в нормі витрати 0,1 л/га, що дозволить зменшити рівень забур’яненості на 93 % і 
отримати врожайність насіння квасолі на рівні 2,03 т/га, а рівень рентабельності буде складати 249 %. 

Ключові слова: квасоля, насіння, стимулятори росту, гербіциди, урожай. 
 

Подолати існуючий дефіцит високоякісного білка для харчових і кормових потреб можливо 
лише за рахунок збільшення виробництва їх товарного насіння. При цьому розширення їх посівів 
дає змогу підвищити родючість ґрунтів і загальну культуру землеробства, зміцнити економіку і 
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