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Анотація 

На сьогодні Україна входить до основних районів, де вирощують та отримують високі показники 

урожайності конюшини лучної. Конюшина дуже цінна кормова культура, що дозволяє збалансувати за 

вмістом протеїну вуглеводисті корми, містить у своєму складі майже всі незамінні амінокислоти; в тому 

числі найважливіші - лізин, метіонін, триптофан.  

За сприятливих умов вирощування, при дворічному використанні конюшини лучної в грунті акуму-

лювалося 4,06-4,08 т/га сухої маси коріння, із вмістом 83,7-84,3 кг азоту, 24,4-24,5 кг фосфору та 51,1-

51,4 кг калію. Застосування фосфорно-калійних добрив у нормі Р60К90 та інокуляції сприяло отриманню 

максимальної продуктивності травостою конюшини лучної. В безпокривних посівах урожайність зеленої 

маси становила 30,20-32,06 т/га з виходом 6,24-6,59 т/га сухої речовини. В підпокривних посівах показ-

ники продуктивності відповідно коливалися в межах 31,14-32,97 та 6,29-6,61 т/га. 

Конюшина має велике агротехнічне значення. Вона насичує ґрунт органічною речовиною,зокрема, 

азотом, фосфором, калієм та іншими елементами. Покращуючи агрохімічні, агрофізичні та біологічні 

властивості ґрунтів, конюшина є найкращим попередником практично для всіх небобових культур, а 

культивування конюшини лучної на схилах захищає ґрунти від згубних процесів ерозії. 

Конбшина лучна відіграє позитивну роль у вирішенні екологічних проблем, а саме, використання 

азоту із повітря дає можливість мінімалізувати кількість внесення мінеральних добрив.  

Abstract 

Today, Ukraine is one of the main areas where high yields of clover meadow are grown and obtained. Clo-

ver is a very valuable forage crop, which helps to balance the protein content of carbohydrate feed, contains al-

most all essential amino acids in its composition; including the most important - lysine, methionine, tryptophan. 

 Under favorable growing conditions, 4.06-4.08 t / ha of dry root mass, with a content of 83.7-84.3 kg of ni-

trogen, 24.4-24.5 kg of phosphorus and 51 were accumulated during two years of use of clover meadow in the 

soil. , 1-51.4 kg of potassium. The use of phosphorus-potassium fertilizers in the norm P60K90 and inoculation 

helped to obtain the maximum productivity of grass clover meadow. In cropless crops, the yield of green mass 

was 30.20-32.06 t / ha with the yield of 6.24-6.59 t / ha of dry matter. In under crops, the performance indicators 

were respectively 31.14-32.97 and 6.29-6.61 t / ha. 

Clover is of great agricultural importance. It saturates the soil with organic matter, in particular nitrogen, 

phosphorus, potassium and other elements. Improving the agrochemical, agrophysical and biological properties 

of soils, clover is the best precursor to virtually all non-legume crops, and the cultivation of clover meadow on 

the slopes protects the soil from damaging erosion processes. 

The meadow cane plays a positive role in solving environmental problems, namely, the use of nitrogen 

from the air makes it possible to minimize the amount of fertilizer. 

Ключові слова: конюшина лучна, продуктивність, коренева система, сорт, мінеральні елементи, 

добрива, грунт. 

Keywords: сlover meadow, productivity, root system, variety, mineral elements, fertilizers, soil. 
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Постановка проблеми 

Одним із актуальних завдань агропромисло-

вого комплексу України є становлення сталої та 

високоякісної кормової бази для розвитку галузі 

тваринництва, що безумовно пов’язано з покра-

щенням продуктивності інтенсивних нових сортів 

конюшини лучної та зростанням якості корму за 

рахунок факторів інтенсифікації. 

Основним шляхом вирішення даної проблеми 

є забезпечення галузі тваринництва якісним кор-

мовим протеїном за рахунок збільшення площ 

посіву багаторічних бобових трав, і особливо увага 

тут акцентується на культивуванні конюшини 

лучної.  

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови та по-

годні умови нашого регіону, а також біологія ро-

звитку цієї рослини зумовлюють подальше роз-

ширення її посівних площ у зоні Лісостепу право-

бережного. Однак звична технологія 

вирощування конюшини лучної не дає можли-

вості на повну потужність використати гене-

тичний потенціал інтенсивних сортів конюши-

ни лучної.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Тому доцільність використання біопрепаратів, 

підбір оптимальних норм мінерального живлення 

рослин беззаперечно дуже актуальні та вимагають 

подальшого вивчення. 

Конюшина лучна вважається однією з най-

давніших кормових культур світового землероб-

ства. Та й до цього часу вона не втратила своє 

місце у сівозмінах пріоритетних агроформувань 

України. Завдяки високому вмісту білка, вітамінів 

та незамінних амінокислот корми з неї охоче 

поїдаються практично усіма видами тварин. А ви-

рощування конюшини лучної поліпшує хімічні і 

фізичні властивості ґрунту, насичує його азотом та 

створює сприятливі умови для вирощування у 

сівозміні послідуючих культур. Крім того, корене-

ва система конюшини лучної володіє здатністю 

іммобілізувати іони кальцію в ґрунті із підорного 

шару, що відіграє головну роль в оструктуренні 

ґрунтів, про що стверджують як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці [1,2,3].  

За результатами досліджень С.В. Грислиса 

встановлено, що за ротацію сівозміни ячмінь з 

підсівом конюшини – конюшина – озима пшениця 

в ґрунті накопичується біля 400-450 кг/га гумусу і 

більша частина його утворюється за рахунок ко-

нюшини лучної [4]. 

За урожайності зеленої маси конюшини луч-

ної на рівні 6,8 т / га сухої маси, Абашев В. та Коз-

лова Л. зазначили, що в грунті накопичувалось 1,7 

т / га органічної речовини, а при коефіцієнті 

гуміфікації 0,2 підвищення гумусу в грунті стано-

вило 0,34 т / га [5]. 

Як засвідчили результати досліджень прове-

дені в Інституті СГКР, найбільша кількість коре-

невих решток залишається в ґрунті після збирання 

конюшини лучної (80,6-84,0 ц/га) сухої речовини. 

Дещо менше залишають зернові культури (куку-

рудза на зерно — 66,0-66,8; пшениця озима — 

52,5-61,6; кукурудза на зерно — 66,8; овес — 45,2-

44,8; ячмінь — 36,2-43,1 ц/га), найменше — про-

сапні — 27,7-29,5 ц/га. Загальна кількість рослин-

них решток, які накопичувалися в різних видах 

сівозмін суттєво різнилася від 234,5 до 124,9 ц/га 

або 58,6-37,0 ц/га з розрахунку на 1 га сівозмінної 

площі. За цими показниками перевагу мають зер-

но-кормові сівозміни, за наявності у їх складі бага-

торічних бобових трав, найменше нагромадження 

решток відбувається у зерно-просапних сівозмінах 

[6]. 

В короткоротаційній сівозміні в біологічний 

кругообіг найбільшу кількість поживних речовин 

залучають конюшина лучна та буряки цукрові – 

510 та 585 кг/га NPK, відповідно. Що дуже спри-

ятливо впливає на поліпшення грунтових умов 

родючості, до аналогічного висновку прийшов 

Ткачук О.П., провівши експериментальні до-

слідження та висвітливши отримані дані у науко-

вих виданнях,вказав, що вміст гумусу у грунтах 

підвищується на 1,2-1,5% [7,8]. 

Виклад основного матеріалу 

Відомо, що конюшина лучна є універсальною 

високопротеїновою культурою, яка здатна збага-

чувати грунт поживними речовинами, підвищува-

ти врожайність культур у сівозмінах і забезпечува-

ти отримання високобілкових кормів зі збережен-

ням високої кормової продуктивності лише за 

умови чіткого дотримання всіх технологічних 

прийомів вирощування.  

Бульбочкові бактерії відіграють важливу роль 

в житті конюшини лучної, оскільки забезпечують 

рослини біологічно фіксованим азотом із атмосфе-

ри повітря. Тому, вивчення впливу сортових особ-

ливостей, мінеральних добрив та способу виро-

щування на ефективність симбіотичної фіксації 

дозволить мінімізувати економічні витрати на ви-

рощування цієї культури і забезпечувати вироб-

ництво високобілкових кормів. А оптимізація 

мінерального живлення при вирощуванні коню-

шини лучної дозволить в повній мірі використо-

вувати біологічний потенціал даної культури. 

Вивчення процесів формування листостебло-

вої та кореневої маси сортів конюшини лучної при 

різних рівнях живлення в покривних і безпокрив-

них посівах проводилося на базі дослідного поля 

ВНАУ. 

Дослідження проводили на сірих лісових се-

редньосуглинкових ґрунтах, орний шар яких ха-

рактеризувався наступними показниками: рН (со-

льове) – 5.3, вміст гумусу – 2.0 %, легкогідролізо-

ваного азоту – 65, рухомого фосфору – 108, 

доступного калію – 120 мг на 1 кг ґрунту. 

Для проведення досліджень було взято сорти 

інтенсивного типу конюшини лучної - Спарта та 

Анітра з нормами висіву – 9 млн. схожих насінин 

на гектар. За результатами досліджень у зоні ко-

нюшиносіяння, якою є Лісостеп України, основ-

ною покривною культурою для всіх видів коню-

шини є ячмінь ярий [9]. Тому в якості покривної 

культури було обрано ячмінь ярий Соборний на 

зерно, з нормою висіву 2 млн. схожих насінин на 

гектар.  
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За контроль було взято варіант без внесення 

мінеральних добрив та передпосівної інокуляції 

насіння. Дослідні варіанти передбачали інокуля-

цію насіння бактеріальним препаратом із застосу-

ванням нульового, часткового та повного забезпе-

чення рослин конюшини лучної мінеральними 

елементами. 

Схема досліду передбачала підпокривне та 

безпокривне вирощування конюшини лучної. 

Обліки проводили згідно загальноприйнятих ме-

тодик [10,11,12]. 

Проаналізувавши проведені дослідження 

нами встановлено, що на формування продуктив-

ності конюшини лучної другого року вегетації 

значний вплив мали рівні живлення, спосіб виро-

щування та сортові особливості культури (табл.1). 

Слід відмітити, що при вирощуванні рослин 

конюшини лучної без використання мінеральних 

добрив урожайність зеленої маси становила 21,03-

22,34 т/га – в безпокривних посівах та 21,76-23,20 

т/га – в підпокривних. При цьому вихід сухої ре-

човини становив відповідно 4,53-4,79 та 4,59-4,88 

т/га. 

Проведення передпосівної інокуляції насіння 

сприяла формуванню врожаю зеленої маси на 

рівні 21,81-23,14 т/га та виходу сухої речовини –

4,61-4,87 т/га за умови безпокривного вирощуван-

ня. При підпокривному вирощуванні конюшини 

лучної показники продуктивності були дещо ви-

щими: урожайність зеленої маси становила 22,33-

23,82 т/га, а вихід сухої речовини – 4,63-4,92 т/га. 

 

Таблиця 1. 

Продуктивність травостоїв конюшини лучної, т/га (середнє за 2017-2018 рр.)  

Сорти 
Рівні мінерального 

живлення 

Спосіб 

вирощування 

Урожайність зеле-

ної маси 

Вихід сухої речо-

вини. 

Спарта 

без добрив 
безпокривно 21,03 4,53 

підпокривно 21,76 4,59 

інокуляція 
безпокривно 21,81 4,61 

підпокривно 22,33 4,63 

Р60К90 + інокуляція 
безпокривно 30,20 6,24 

підпокривно 31,14 6,29 

N60Р60К90 + іноку-

ляція 

безпокривно 27,37 5,47 

підпокривно 28,13 5,57 

Анітра 

без добрив 
безпокривно 22,34 4,79 

підпокривно 23,20 4,88 

інокуляція 
безпокривно 23,14 4,87 

підпокривно 23,82 4,92 

Р60К90 + інокуляція 
безпокривно 32,06 6,59 

підпокривно 32,97 6,61 

N60Р60К90 + іноку-

ляція 

безпокривно 29,01 5,79 

підпокривно 29,86 5,90 

НІР 05 (т/га) 1,31 0,27 

 

Застосування фосфорно-калійних добрив у 

нормі Р60К90 та інокуляції сприяло отриманню 

максимальної продуктивності травостою конюши-

ни лучної. В безпокривних посівах урожайність 

зеленої маси становила 30,20-32,06 т/га з виходом 

6,24-6,59 т/га сухої речовини. В підпокривних 

посівах показники продуктивності відповідно 

дорівнювали 31,14-32,97 та 6,29-6,61 т/га. 

Внесення в передпосівну культивацію 

N60Р60К90 дозволило отримати в другому році веге-

тації конюшини лучної урожайність зеленої маси 

на рівні 27,37-29,01 т/га, а сухої речовини – 5,47-

5,79 т/га при безпокривному вирощуванні. За умо-

ви підпокривного вирощування урожайність зеле-

ної маси становила 28,13-29,86 т/га, та 5,57-5,90 

т/га – сухої речовини. 

Як правило інтенсивне формування надземної 

маси сільськогосподарських культур напряму за-

лежить від рівня розвитку кореневої системи, зав-

дяки якій використовує з ґрунту вологу та поживні 

елементи. В той же час і розвиток кореневої си-

стеми залежить від процесів життєдіяльності ли-

стостеблової маси. 

Дослідженнями багатьох науковців встанов-

лено, що в орному шарі ґрунту (0-20 см) міститься 

близько 80 % загальної маси кореневої системи 

конюшини лучної, тому цей факт ми взяли за ос-

нову при проведенні досліджень. 

При аналізі відібраних зразків виявилося, що 

у підпокривних посівах накопичується найбільша 

маса кореневих решток конюшини лучної (табл. 

2). На нашу думку це пов’язано з тим, що після 

покривної культури залишаються коренестерньові 

рештки, які в ході біологічних процесів розклада-

ються і збагачують грунт поживними речовинами. 

Крім того, на місці кореневої маси ячменю ярого 

залишаються пустоти, що сприяють проникненню 

повітря в глибші шари ґрунту. Це в свою чергу 

сприяє активізації азотфіксуючих бактерій. 
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Таблиця 2. 

Маса кореневої системи конюшини лучної другого року вегетації та накопичення нею мінеральних еле-

ментів (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорти 
Рівні мінераль-

ного живлення 

Спосіб 

вирощування 

Маса коренів у 

шарі ґрунту 0-

20 см, т/га сухої 

речовини 

Вихід мінеральних елементів, 

кг/га 

NO2 P2O5 K2O 

Спарта 

без добрив 
безпокривно 2,99 60,4 17,5 36,2 

підпокривно 3,15 63,6 18,5 38,2 

інокуляція 
безпокривно 3,41 69,6 20,2 41,8 

підпокривно 3,50 71,5 20,8 43,0 

Р60К90 + інокуля-

ція 

безпокривно 3,94 81,4 23,7 49,6 

підпокривно 4,06 83,7 24,4 51,1 

N60Р60К90 + іно-

куляція 

безпокривно 3,80 78,4 22,9 48,4 

підпокривно 3,92 81,0 23,7 50,0 

Анітра 

без добрив 
безпокривно 3,05 61,7 17,9 37,0 

підпокривно 3,22 65,2 18,9 39,1 

інокуляція 
безпокривно 3,43 70,1 20,4 42,1 

підпокривно 3,56 72,8 21,1 43,7 

Р60К90 + інокуля-

ція 

безпокривно 3,98 82,1 23,9 50,1 

підпокривно 4,08 84,3 24,5 51,4 

N60Р60К90 + іно-

куляція 

безпокривно 3,82 78,9 23,1 48,7 

підпокривно 3,94 81,4 23,8 50,2 

НІР 05(т/га)  0,18    

 

Найменшою продуктивністю по накопиченню 

кореневих решток та поживних елементів у ґрунті 

відзначився варіант без використання мінеральних 

добрив та без застосування інокуляції насіння. 

Відмічено, що при підпокривному вирощуванні 

конюшини лучної сорту Спарта накопичується 

3,15 т/га кореневих решток з вмістом 63,6 кг азоту, 

18,5 кг калію та 38,2 фосфору. За аналогічних умов 

вирощування конюшини лучна сорту Анітра фор-

мує кореневу систему масою 3,22 т/га в сухій ре-

човині з вмістом 65,2 кг азоту, 18,9 кг фосфору та 

39,1 кг калію. 

Використання такого технологічного прийо-

му, як передпосівна інокуляція насіння, дозволяє 

накопичити в грунті 3,41-3,43 т/га сухих корене-

вих решток при безпокривному вирощуванні та 

3,50-3,56 т/га – при підпокривному вирощуванні 

сортів конюшини лучної. При цьому вихід міне-

ральних елементів становив 69,6-70,1 кг азоту, 

20,2-20,4 кг фосфору та 41,8-42,1 кг калію за умо-

ви безпокривного вирощування конюшини лучної. 

А при підпокривному вирощуванні вихід пожив-

них елементів був наступним: азоту – 71,5-72,8 кг, 

фосфору – 20,8-21,1 кг та калію – 43,0-43,7 кг. 

Максимальних показників нагромадження ко-

реневої маси рослин конюшини лучної досягло 

при підпокривному вирощуванні із внесенням 

мінеральних добрив у нормі Р60К90 та проведенням 

передпосівної інокуляції насіння. Під травостоєм 

конюшини лучної сорту Спарта, в другому році 

життя, було накопичено 4,06 т/га сухої маси коре-

невих решток, з вмістом в них NO2 - 83,7 кг, P2O5 - 

24,4 кг, K2O - 51,1 кг. Вирощування конюшини 

лучної сорту Анітра, за аналогічних умов, сприяло 

накопиченню 4,08 т/га сухої маси кореневих ре-

шток, з вмістом в них NO2 – 84,3 кг, P2O5 – 24,5 кг, 

K2O – 51,4 кг. 

Застосування повного мінерального удобрен-

ня в нормі N60Р60К90 з проведенням передпосівної 

інокуляції насіння конюшини лучної сприяло 

накопиченню дещо меншої кореневої маси, в 

порівнянні з внесенням лише фосфорно-калійного 

удобрення. Так, підпокривне вирощування коню-

шини лучної сорту Спарта сприяло формуванню 

3,92 т/га сухої маси кореневих решток, з виходом 

мінеральних елементів NO2 – 81,0 кг, P2O5 – 23,7 

кг, K2O – 50,0 кг. Вирощування конюшини лучної 

сорту Анітра на цьому ж фоні живлення, забезпе-

чило накопичення кореневих решток масою 3,94 

т/га, з вмістом в них NO2 – 81,4 кг, P2O5 – 23,8 кг, 

K2O – 50,2 кг. 

Оскільки ведеться багато розмов про 

взаємозв’язок листостеблової маси конюшини 

лучної з кореневою системою, тому назріла необ-

хідність математично його виразити (рис 1, 2.). 
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Рис.1. Урожайність зеленої маси сортів конюшини лучної залежно від маси кореневої системи 
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Рис.2. Вихід сухої речовини сортів конюшини лучної залежно від маси кореневої системи 

 

Як видно з рисунків складені рівняння 

лінійної регресії дають можливість прогнозувати 

урожайність листостеблової маси та вихід сухої 

речовини в залежності від маси кореневої системи 

конюшини лучної. На високу величину достовір-

ності вказують коефіцієнти регресії R2=0,86 та 

R2=0,81. 

Висновки 

Для кращої реалізації біологічного потенціалу 

сортів конюшини лучної рекомендовано вносити 

мінеральні добрива в нормі Р60К90 з проведенням 

передпосівної інокуляції насіння. А внесення фос-

форно-калійних добрив Р60К90 у поєднанні з іноку-

ляцією насіння конюшини лучної, забезпечило 

найвищий вихід сухої речовини у сорту Анітра 

6,61 т/га – на другий і 4,59 т/га – на третій роки 

життя, та у сорту Спарта, відповідно, 6,29 та 4,17 

т/га порівняно з контрольним варіантом. 

За сприятливих умов вирощування, при 

дворічному використанні конюшини лучної в 

грунті акумулювалося 4,06-4,08 т/га сухої маси 

коріння, із вмістом 83,7-84,3 кг азоту, 24,4-24,5 кг 

фосфору та 51,1-51,4 кг калію.  
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