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ФОРМУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СІЯНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ* 

 

Наведено результати трирічних досліджень впливу складу 

травосумішок і різних норм добрив на щільність травостоїв при 

сінокісному використанні в умовах Передкарпаття. 

Встановлено, що густота стояння стебел залежала від 

кількості бобових і злакових компонентів, висіяних у складі 

травосумішок, а також від рівня мінерального живлення. 

Ключові слова: травосумішки, бобові трави, злаки, щільність 

травостою.  

 

Вступ. Важливу роль у формуванні лучних ценозів відіграє 

ботанічний склад, щільність травостою та їх зміна за укосами і роками 

використання [2, 3, 5, 12, 15, 20, 21, 23, 24]. Ботанічний склад 

характеризує стан агрофітоценозу, його біологічну повноцінність і 

господарську доцільність [25, 26, 29]. 

Щільність у свою чергу залежить від вихідного травостою та 

систем удобрення, а також від інтенсивності пагоноутворення, завдяки 

якому рослини формують більш розвинену кореневу систему і повніше 

використовують поживні речовини з ґрунту, нагромаджують більшу 

вегетативну масу [3, 18, 19, 30]. Інтенсивність кущення залежить від 

біологічних особливостей рослин, їх віку, фази розвитку та зовнішніх 

факторів (світла, температури, водного і поживного режимів) [27, 28]. 

Нагромадження біомаси визначається двома протилежно 

спрямованими процесами – зрідженням сходів і наростанням їх 

інтенсивності, причому зрідження наступає раніше і проходить 

інтенсивніше на густих травостоях [11, 16, 17, 30]. 

Кожен вид трав через свої біологічні та екологічні особливості 

неоднаково реагує на внесення добрив [1, 6, 14]. Застосування різних 

видів удобрення може формувати травостої з домінуванням того чи 

іншого виду трав [22, 23].  При внесенні азотних добрив частка  
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злакових трав у травостоях різко підвищується, фосфорні добрива 

сприяють їх зменшенню, а калійні – збільшенню частки різнотрав’я, 

позитивно впливаючи на ріст бобових загалом [6, 7, 10, 12, 13]. 

Застосування самих азотних добрив призводить до того, що верхові 

злаки заміщуються низовими, а з травостою випадають бобові [4, 6, 8]. 

Багаторічне систематичне внесення лише фосфорно-калійних добрив 

призводить до трансформації злакового травостою у бобово-злаковий 

[8].  

Ми провели дослідження щодо впливу складу травосумішок і 

різних норм добрив на щільність травостоїв при сінокісному 

використанні в умовах Передкарпаття. 

Матеріали і методи. Польові дослідження проводили на 

експериментальній базі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Лішня) протягом 2016–2018 рр.  

Досліди закладено на дерново-підзолистих поверхнево 

оглеєних середньосуглинкових ґрунтах з такими агрохімічними 

показниками в горизонті 0–20 см: рН сольової витяжки – 4,2–5,0, вміст 

гумусу – 2,2 %, гідролітична кислотність – 3,87 мг-екв. на 100 г ґрунту, 

рухомих форм фосфору (за Кірсановим) – 7,1, обмінного калію (за 

Масловою) – 11,3 мг на 100 г ґрунту.  

Дослідження проводили за методикою Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН (А. О. Бабич, 1998). 

Опрацювання та узагальнення результатів досліджень здійснювали, 

використовуючи  дисперсійний та кореляційний методи математичної 

статистики (Б. О. Доспехов, 1979) [9]. 

Для проведення досліджень застосовували мінеральні 

добрива: азотні – у формі аміачної селітри (34 % д.р.), калійні – 

калімагнезії (26 % д.р.), фосфорні – гранульованого суперфосфату 

(18,7 % д.р.), нітроамофоски (17 % д.р. NРК) та біологічне добриво 

мікрофлор комбі (0,5 кг/га). 

Зміст дослідних варіантів наведено у табл. 1. 

Фактор А – підбір бобових і злакових трав для сінокісного 

використання. Фактор Б – удобрення травостою у роки основного 

використання. Фактор В – строки використання сіяного травостою на 

сіно: 1) вихід у трубку тимофіївки лучної; 2) колосіння тимофіївки 

лучної; 3) цвітіння тимофіївки лучної. 

Площа посівної ділянки – 42 м2, облікової – 25 м2. Повторність 

досліду – чотириразова. Варіанти в повторенні розміщені за методом 

розщеплених ділянок, повторення – у чотири смуги. Кількість 

варіантів у досліді – 15. 
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1. Зміст варіантів польового досліду 

Травосумішки (фактор А) Удобрення (фактор Б) 

Тимофіївка лучна, (6 кг/га), 

конюшина лучна (16 кг/га) 

Р60К60 – фон 

Фон + N30 

Фон + N30 + обробка мікрофлор комбі 

Фон + N60 

Фон + N90 

Тимофіївка лучна (4 кг/га), 

грястиця збірна (6 кг/га), 

райграс пасовищний (6 кг/га), 

костриця лучна (6 кг/га) 

Р60К60 – фон 

Фон + N30 

Фон + N30 + обробка мікрофлор комбі 

Фон + N60 

Фон + N90 

Тимофіївка лучна (4 кг/га), 

грястиця збірна (6 кг/га), 

райграс пасовищний (6 кг/га), 

конюшина лучна (3 кг/га), 

лядвенець рогатий (3 кг/га) 

Р60К60 – фон 

Фон + N30 

Фон + N30 + обробка мікрофлор комбі 

Фон + N60 

Фон + N90 

 

Результати та обговорення. Результати досліджень 2016–

2018 р. показали, що щільність сіяних фітоценозів в умовах 

Передкарпаття істотно залежала від їх ботанічного складу і рівня 

мінерального живлення [30]. 

У рік сівби травосумішок (2016 р.) сформувався лише один 

укіс. 

Дослідження показали (табл. 2), що в перший рік 

використання травостою щільність пагонів була найвищою у злаковій 

(тимофіївка лучна (4 кг/га), грястиця збірна (6 кг/га), пажитниця 

багаторічна (6 кг/га), костриця лучна (6 кг/га)) та бобово-злаковій 

травосумішці (тимофіївка лучна (4 кг/га), грястиця збірна (6 кг/га), 

пажитниця багаторічна (6 кг/га), конюшина лучна (3 кг/га), лядвенець 

рогатий (3 кг/га)) на фоні Р60К60 + N60 і становила відповідно 792 і  

682 шт./м2. При цьому кількість рослин конюшини лучної в сумісному 

посіві з тимофіївкою лучною досягала 173–253 шт./м2, тимофіївки 

лучної - 143–375 шт./м2 пагонів. 

На бобово-злакових (тимофіївка лучна (6 кг/га), конюшина 

лучна (16 кг/га)) фітоценозах густота стояння стебел залежала від 

кількості бобових і злакових компонентів, висіяних у їх складі. 

Загальна щільність новоствореного травостою становила 452–

792 шт./м2 пагонів. 
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2. Вплив складу травосумішок на щільність травостоїв (2016 р.), 

шт./м2 

Травосумішки Удобрення 

Бобові 

 

Злаки Різно-

трав’я 

Всього 

І укіс 

Тимофіївка лучна 

(6 кг/га), конюшина 

лучна (16 кг/га) 

Р60К60 – фон 234 143 93 470 

Фон + N30 210 193 60 463 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі 173 375 98 646 

Фон + N60 253 240 57 550 

Фон + N90 184 237 53 474 

Тимофіївка лучна 

(4 кг/га), грястиця 

збірна (6 кг/га), па-

житниця багаторіч-

на (6 кг/га), костри-

ця лучна (6 кг/га) 

Р60К60 – фон - 408 44 452 

Фон + N30 - 435 60 495 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі - 520 59 579 

Фон + N60 - 720 72 792 

Фон + N90 - 653 62 715 

Тимофіївка лучна 

(4 кг/га), грястиця 

збірна (6 кг/га), 

пажитниця багато-

річна (6 кг/га), 

конюшина лучна  

(3 кг/га), лядвенець 

рогатий (3 кг/га) 

Р60К60 – фон 46 471 46 563 

Фон + N30 84 420 55 559 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі 150 385 64 599 

Фон + N60 128 524 30 682 

Фон + N90 59 568 49 676 

 

На другому році використання травостою (2017 р.) 

сформувалися три укоси (табл. 3). 

Загальна щільність пагонів була найбільшою у травосумішці з 

тимофіївки лучної, грястиці збірної, пажитниці багаторічної, 

конюшини лучної, лядвенцю рогатого як у першому, так і в третьому 

укосі на фоні Р60К60 + N30 + обробка мікрофлор комбі – відповідно 623 і 

1260 шт./м2. На першому варіанті досліду (тимофіївка лучна (6 кг/га), 

конюшина лучна (16 кг/га)) щільність пагонів була дещо меншою   

порівняно з третім варіантом і становила 676–708 шт./м2. 

Слід відзначити, що на варіантах з вихідним 100-відсотковим 

складом злаків густота травостою була значно нижчою. Чисельність 

пагонів у першому укосі на фоні Р60К60 + N30 + обробка мікрофлор 

комбі становила 421 шт./м2, а в третьому укосі їх кількість збільшилася 

до 628 шт./м2. 
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Як показали дослідження, продуктивність новостворених 

травостоїв залежала також від доз азотних добрив, внесених упродовж 

вегетаційного періоду. 

На третій рік використання травостою загальна щільність 

пагонів була найбільшою у варіанті з вирощуванням конюшини лучної 

з тимофіївкою лучною на фоні Р60К60 + N60 – 1564 шт./м2 (табл. 4). 

У варіанті з вирощуванням лише злакових компонентів 

густота пагонів злакових трав була в межах 755–1377 шт./м2.  

Загальна щільність пагонів у третьому варіанті (тимофіївка 

лучна (4 кг/га), грястиця збірна (6 кг/га), пажитниця багаторічна  

(6 кг/га), конюшина лучна (3 кг/га), лядвенець рогатий (3 кг/га)) була 

найбільшою на фоні Р60К60 + N30 – 1059 шт./м2.  

 

4. Вплив складу травосумішок на щільність травостоїв (2018 р.), 

шт./м2 

Травосумішки Удобрення 

Бобові Злаки Різно-

трав’я 

Всього 

І укіс 

Тимофіївка лучна 

(6 кг/га), 

конюшина лучна 

 (16 кг/га) 

Р60К60 – фон 438 347 85 870 

Фон + N30 558 636 14 1208 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі 535 592 13 1140 

Фон + N60 531 988 45 1564 

Фон + N90 388 1079 72 1539 

Тимофіївка лучна 

(4 кг/га), грястиця 

збірна (6 кг/га), 

пажитниця бага-

торічна (6 кг/га), 

костриця лучна  

(6 кг/га) 

Р60К60 – фон - 587 168 755 

Фон + N30 - 934 79 1013 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі - 1007 65 1072 

Фон + N60 - 1254 49 1303 

Фон + N90 - 1330 47 1377 

Тимофіївка лучна 

(4 кг/га), грястиця 

збірна (6 кг/га), 

пажитниця бага-

торічна (6 кг/га),  

конюшина лучна 

(3 кг/га), 

лядвенець 

рогатий (3 кг/га) 

Р60К60 – фон 353 364 39 756 

Фон + N30 302 701 56 1059 

Фон + N30 + обробка 

мікрофлор комбі 312 600 25 937 

Фон + N60 180 707 28 915 

Фон + N90 135 817 49 1001 
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Висновки. На кінець третього року використання найвищу 

чисельність пагонів зафіксовано на бобово-злакових фітоценозах 

(тимофіївка лучна (6 кг/га), конюшина лучна (16 кг/га)) – 1564 шт./м2. 

Сумарна щільність пагонів на злаковому травостої (тимофіївка лучна 

(4 кг/га), грястиця збірна (6 кг/га), пажитниця багаторічна (6 кг/га), 

костриця лучна (6 кг/га)) становила 755–1377 шт./м2. 

Густота стояння пагонів на бобово-злакових фітоценозах 

(тимофіївка лучна (4 кг/га), грястиця збірна (6 кг/га), пажитниця 

багаторічна (6 кг/га), конюшина лучна (3 кг/га), лядвенець рогатий  

(3 кг/га)) була найменшою (756–1001 шт./м2) і залежала від їх складу. 

За роками використання спостерігали зростання чисельності 

злакових трав як у першому, так і в третьому укосах, а щільність 

бобових знижувалася. 
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