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Ìåòà. Íà ï³äñòàâ³ îö³íêè äèíàì³êè ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêó-
íó á³ëîãî îá´ðóíòóâàòè çàñòîñóâàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ òà ð³çíèõ íîðì éîãî âèñ³âó 
çà âèðîùóâàííÿ â ÷èñòèõ òà ñóì³ñíèõ ç îäíîð³÷íèìè çëàêîâèìè êóëüòóðàìè ïîñ³âàõ 
äëÿ ï³äâèùåííÿ ¿õ ïðîäóêòèâíîñò³. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè âïðîäîâæ 
2015–2017 ðð. íà áàç³ Àãðîíîì³÷íî¿ äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè (ñ. Ïøåíè÷íå, 
Âàñèëüê³âñüêèé ð-í Êè¿âñüêî¿ îáë.). Ïëîùó ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³ëîãî íà 30-, 
40-, 50-ó äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â òà â ïåð³îä óê³ñíî¿ ñòèãëîñò³ âèçíà÷àëè ìåòîäîì ñêàíó-
âàííÿ ëèñòê³â ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè «Areas», ðîçðîáëåíî¿ ó Ñàìàðñüê³é ÄÑÃÀ. 
Ðåçóëüòàòè. Íà 30-ó äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â ïëîùà ëèñòÿ ðîñëèí áóðêóíó á³ëîãî áóëà 
íàéâèùîþ çà óäîáðåííÿ N
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³ íîðìè éîãî âèñ³âó 16 êã/ãà (12,1 òèñ. ì2/ãà ó òðà-

âîñóì³øö³ ³ç ñîðãî, 11,2 òèñ. ì2/ãà – ç êóêóðóäçîþ). Âíåñåííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ 
ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ ïëîù³ ëèñòê³â íà 17,0–20,4 %. Çá³ëüøåííÿ íîðìè âèñ³âó áóðêóíó 
äî 22 êã/ãà çíèæóâàëî ïëîùó éîãî ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ íà 6,0–11,0 %. Íà 40-ó äîáó 
ï³ñëÿ ñõîä³â íàéâèù³ ïîêàçíèêè ïëîù³ ëèñòê³â áóðêóíó áóëî â³äì³÷åíî çà ñóì³ñíîãî 
âèðîùóâàííÿ éîãî ç êóêóðóäçîþ òà ñóäàíñüêîþ òðàâîþ (21,6 òà 20,7 òèñ. ì2/ãà â³äïî-
â³äíî), çà ìàêñèìàëüíîãî óäîáðåííÿ (N
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ï³ñëÿ ñõîä³â íàéá³ëüøîþ ïëîùà ëèñòê³â áóðêóíó áóëà íà âàð³àíò³ ñóì³ñíîãî ïîñ³âó ç 
êóêóðóäçîþ òà ñóäàíñüêîþ òðàâîþ (34,1 òà 33,0 òèñ. ì2/ãà) çà óäîáðåííÿ N
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íîðìè âèñ³âó 16 êã/ãà. Íàéá³ëüøó ïëîùó ëèñòÿ áóðêóíó á³ëîãî íà ÷àñ óêîñó â³äì³÷åíî 
çà ñóì³ñíîãî âèðîùóâàííÿ éîãî ³ç ñóäàíñüêîþ òðàâîþ (52,3 òèñ. ì2/ãà), ùî ñâ³ä÷èòü 
ïðî íàéîïòèìàëüí³ø³ óìîâè äëÿ ðîñòó ³ ðîçâèòêó ÿê áîáîâî¿, òàê ³ çëàêîâî¿ êóëüòóðè. 
Âèñíîâêè. Âíåñåííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ ïëîù³ ëèñòÿ áóðêóíó 
á³ëîãî íà 7,0–16,0 %, à ï³äâèùåííÿ íîðìè âèñ³âó çíèæóâàëî öåé ïîêàçíèê íà 2,0–11,0 %.
Ó ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü (2015–2017) ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³-
ëîãî ïåðåä óêîñîì íàéá³ëüøîþ áóëà çà ñóì³ñíîãî âèðîùóâàííÿ éîãî ³ç ñóäàíñüêîþ 
òðàâîþ çà âíåñåííÿ N
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 òà íîðìè âèñ³âó 16 êã/ãà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: áóðêóí á³ëèé, ñóì³ñíèé ïîñ³â, êóêóðóäçà, ïðîñî, ñóäàíñüêà òðàâà, 
ñîðãî, óäîáðåííÿ, íîðìà âèñ³âó, ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³

Вступ. Нині бобові культури є малоконкурентними на ринку сіль-
ськогосподарської продукції, тому у структурі посівних площ госпо-
дарств під них відводяться незначні площі. В основному бобові вико-
ристовуються на кормові та продовольчі цілі для власних потреб госпо-
дарств. Але зниження кількості внесених органічних добрив і незначне 
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використання бобових культур у сівозміні призводить до зменшення 
вмісту гумусу, погіршення властивостей ґрунту, а відтак і до незадовіль-
ного агромеліоративного стану. Одним із проявів цього є підвищення 
рівня ґрунтових вод і засолення орних земель.

Миттєво поліпшити умови росту та розвитку рослин неможливо, 
тому необхідний комплексний підхід, що передбачає введення у сіво-
зміну солевитривалих культур (фітомеліоратів), які за таких умов здатні 
формувати стійкі, високі та якісні врожаї, а також застосування техно-
логій виробництва сільськогосподарської продукції, що забезпечують 
найбільш повне використання природних, господарсько-економічних 
та енергетичних ресурсів. Одними з пріоритетних культур у сівозмінах 
на зрошуваних землях є люцерна, на незрошуваних – буркун білий.

Недооцінка виробниками культури буркуну білого пов’язана з не-
досконалими технологіями його вирощування та приготування кормів 
з цієї культури, а також з неправильним уявленням про вміст у ньому 
кумарину, який лише надає корму гіркуватого присмаку та специфічно-
го запаху. За своїми кормовими властивостями буркун білий майже не 
поступається іншим бобовим культурам. Так, у фазі цвітіння у 100 кг 
зеленої маси буркуну міститься 17 кг кормових одиниць та 2,9 кг пере-
травного протеїну, а у 100 кг сухої маси – 45 кг та 8,7 кг відповідно.

Крім того, буркун білий є найкращим попередником для озимих зер-
нових культур та універсальною сировиною, з якої впродовж літа виго-
товляють різноманітні корми для тварин. Він також є протиерозійним 
чинником, який сприяє накопиченню у ґрунті гумусу і рухомих форм 
азоту, фосфору та калію і таким чином забезпечує збереження родю-
чості ґрунтів. Завдяки розгалуженій кореневій системі буркун білий на 
початок цвітіння накопичує на 1 га 120–140 кг азоту і 90–100 кг калію, 
що дає підстави використовувати його для підвищення родючості всіх 
типів ґрунтів, особливо осолонцьованих та засолених.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Важливий вплив 
на кількісні та якісні показники формування продуктивності посівів ма-
ють фізичні й фізіологічні процеси, які трансформують сонячну енергію 
в органічну речовину в системі «атмосфера – листок – рослина – агроце-
ноз». Інтенсивність цього процесу значно залежить від особливостей і спек-
трального складу сонячного світла, енергетичного балансу між поглиненою 
енергією та витратами на фотосинтез, транспірацію, тепло- й вологообмін, 
а також від наявності поживних речовин та легкодоступної вологи [1]. 

Дані різних дослідників підтверджують, що оптимальна площа лист-
кової поверхні є показником, який характеризує ефективність комп-
лексу або окремих елементів технології вирощування, що впливають на 
процес формування врожаю [2, 3].
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Площа листкової поверхні – інтегрований показник стану рослин 
у будь-якій фазі розвитку, який дає можливість визначити потенційні 
можливості фотосинтетичної діяльності посівів. Фактично, асимілююча 
поверхня листка – це не його площа, а сума поверхні всіх хлоропластів, 
що містяться у клітині, яка у 200 разів переважає площу самого листка. 
Коефіцієнт кореляції між цими величинами досить високий. 

Для отримання високого врожаю необхідним є відповідний темп 
росту поверхні асимілюючих органів. Навіть в умовах однакової інтен-
сивності фотосинтезу врожай буде вищим на посіві з більшою площею 
листкової поверхні. Тому для максимального використання сонячної 
радіації та запасів вологи і поживних речовин з ґрунту важливим є фор-
мування оптимальної асиміляційної поверхні.

За оптимальної площі асиміляційної поверхні (коли загальна площа 
листків приблизно в 4–5 разів перевищує площу ґрунту, зайнятого рос-
линами) посіви формують найвищу продуктивність. Достатньо велика 
площа листкової поверхні корисна з двох причин: по-перше, вона спри-
яє кращому газообміну, по-друге, – забезпечує більш повне поглинання 
світла [4]. 

Встановлено, що на площу асиміляційної поверхні впливають такі 
важливі елементи технології вирощування, як густота стояння рослин, 
удобрення, вологозабезпечення, ступінь забур’яненості посівів, пошко-
дження шкідниками й ураження хворобами. 

Чим більшу кількість листків має рослина, тим більшою є листкова по-
верхня, краще використовується сонячна енергія і більше нагромаджуєть-
ся органічної речовини за одиницю часу, а відтак забезпечується значно 
вищий урожай. Саме тому заходи, що дають змогу збільшити кількість 
листків на рослині або прискорити наростання площі листкової поверхні 
та подовжити її активний стан, мають особливе значення [5]. 

Одним із найважливіших агротехнічних заходів, які сприяють збіль-
шенню площі листя, є застосування добрив. Якщо порівняти вплив 
окремих видів добрив, то для збільшення листкової площі посіву осо-
бливо ефективними є азотні. 

У динаміці формування листкової поверхні рослин у травосумішах 
характерною є взаємозалежність їх компонентів упродовж вегетації, що 
сприяє створенню оптимальної площі листкової поверхні посіву [6].

Дослідження фотосинтетичної активності бобових трав за застосу-
вання мікродобрив та біостимуляторів на чорноземах Середнього По-
волжя показали, що при внесенні останніх максимальна площа лист-
кової поверхні буркуну білого в перший рік життя становила 64,5 тис. 
м2/га, на другий – 94,3 тис. м2/га, а чиста продуктивність фотосинтезу 
(ЧПФ) – 2,34 та 4,67 г/м2 на добу [7].
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Вивчення в 1996–2001 рр. у цих же умовах фотосинтезу одновидових і 
бінарних посівів силосних культур показало, що площа листкової поверх-
ні чистого посіву буркуну білого однорічного становила 36,9 тис. м2/га
за ЧПФ 5,53 г/м2/добу, сумісного з кукурудзою – відповідно 39,7 тис. м2/га
та 4,75 г/м2/добу [8].

Дослідження ценотичних відносин в одновидових і сумісних посі-
вах буркуну, проведені в Саратовській області, свідчать, що показник 
ЧПФ був найвищим (6,51 г/м2/добу) за сумісного вирощування буркуну 
з ячменем із застосуванням торф’яного бактеріального препарату Ри-
зоторфін [9]. 

Отже, як видно з аналізу літературних джерел, на сьогодні питання 
щодо вирощування буркуну білого як у чистих посівах, так й у траво-
сумішках в умовах Лісостепу України вивчено недостатньо і потребує 
ретельного дослідження з агрономічного погляду.

Мета досліджень – на підставі оцінки динаміки формування площі 
листкової поверхні буркуну білого обґрунтувати застосування міне-
ральних добрив та різних норм його висіву за вирощування в чистих та 
сумісних з однорічними злаковими культурами посівах для підвищення 
їх продуктивності. 

Матеріал і методика. Дослідження проводили впродовж 2015–2017 рр. 
у науковій лабораторії кафедри кормовиробництва, меліорації і метеоро-
логії на базі Відокремленого підрозділу НУБіП України «Агрономічна до-
слідна станція» (с. Пшеничне, Васильківський р-н Київської обл.).

Площа посівної ділянки 50 м2, облікової – 25 м2, повторність чотири-
разова. Схема дослідів: фактор А – культура: буркун білий та травосу-
міші – буркун + кукурудза, буркун + просо, буркун + суданська трава, 
буркун + сорго; фактор В – норма висіву буркуну білого (16, 18, 20 та 22 
кг/га); фактор С – удобрення: без добрив, N45P45K45, N60P60K60 та N60P90K90. 

Оцінку фотосинтетичної діяльності проводили скануванням лист-
ків буркуну білого на 30-, 40-, 50-у добу після сходів та на період укіс-
ної стиглості з подальшим визначенням їхньої площі. Листки буркуну 
відокремлювали від стебла, вкладали у прозорий файл з наклеєним на 
ньому квадратом для калібрування площею 25 см2 та сканували за до-
помогою планшетного сканера в чорно-білому режимі. Далі отримане 
зображення відкривали в розробленій у Самарській ДСГА програмі 
«Areas», в якій за допомогою вбудованих інструментів аналізу визначали 
площу сканованих листків [10].

Обговорення результатів. У таблицях 1–4 наведено динаміку фор-
мування площі листкової поверхні буркуну білого в чистому посіві та у 
травосумішках зі злаковими культурами залежно від норм його висіву, 
удобрення та фази розвитку рослин. Загущення посівів буркуну біло-
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го та його ценозів з однорічними злаковими культурами збільшенням 
норми його висіву (до 22 кг/га) зменшувало листкову поверхню посіву. 
Внесення мінеральних добрив сприяло наростанню листкової поверхні 
рослин. 

Òàáëèöÿ 1. Äèíàì³êà ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³ëîãî 
(íîðìà âèñ³âó 16 êã/ãà) ó ÷èñòîìó ïîñ³â³ òà ó òðàâîñóì³øêàõ ç³ çëàêîâèìè 
êóëüòóðàìè (ñåðåäíº çà 2015–2017 ðð.)

Êîìïîíåíòè
ïîñ³âó

Óäîáðåííÿ
Ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ íà äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â, 

òèñ. ì2/ãà

30-ó 40-ó 50-ó óê³ñ

Áóðêóí á³ëèé
áåç äîáðèâ 7,8 13,9 22,8 34,2

N
45

P
45

K
45

8,2 14,6 23,9 36,7

N
60

P
60

K
60

8,4 15,1 24,6 38,3

N
60

P
90

K
90

8,7 15,4 24,9 39,9
Áóðêóí á³ëèé + 
êóêóðóäçà

áåç äîáðèâ 8,8 18,5 30,8 45,6

N
45

P
45

K
45

9,9 20,2 32,4 48,1

N
60

P
60

K
60

10,7 20,9 33,4 49,1

N
60

P
90

K
90

11,2 21,6 34,1 50,1
Áóðêóí á³ëèé + 
ïðîñî

áåç äîáðèâ 8,1 16,2 26,5 41,9

N
45

P
45

K
45

8,8 17,3 27,8 43,9

N
60

P
60

K
60

9,3 17,9 28,7 44,7

N
60

P
90

K
90

9,8 18,4 29,1 45,7
Áóðêóí á³ëèé + 
ñóäàíñüêà òðàâà

áåç äîáðèâ 9,2 18,7 30,2 47,2

N
45

P
45

K
45

9,9 19,9 31,4 49,7

N
60

P
60

K
60

10,6 20,6 32,2 51,2

N
60

P
90

K
90

11,1 20,9 33,0 52,3
Áóðêóí á³ëèé + 
ñîðãî

áåç äîáðèâ 10,1 18,5 30,2 45,8

N
45

P
45

K
45

11,0 19,7 31,3 47,6

N
60

P
60

K
60

11,4 20,3 32,0 48,4

N
60

P
90

K
90

12,1 20,7 32,5 49,2
Í²Ð

05 äëÿ òðàâîñóì³øîê 0,3 0,35 0,42 0,72

äëÿ óäîáðåííÿ 0,25 0,28 0,32 0,51

На 30-у добу після сходів площа листя рослин як у чистому, так 
і сумісних посівах за різних варіантів мінерального удобрення була 
вищою порівняно з варіантом без добрив та зростала поступово, від-
повідно до збільшення доз мінерального добрива. Так, на варіанті із 
внесенням мінеральних добрив N60P90K90 і нормою висіву буркуну бі-
лого 16 кг/га було досягнуто максимальної асиміляційної поверхні: 
12,1 тис. м2/га у травосумішці із сорго та 11,2 тис. м2/га – з кукурудзою 
(див. табл. 1).
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Òàáëèöÿ 2. Äèíàì³êà ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³ëîãî 
(íîðìà âèñ³âó 18 êã/ãà) ó ÷èñòîìó ïîñ³â³ òà ó òðàâîñóì³øêàõ ç³ çëàêîâèìè 
êóëüòóðàìè (ñåðåäíº çà 2015–2017 ðð.)

Êîìïîíåíòè
ïîñ³âó

Óäîáðåííÿ
Ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ íà äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â, 

òèñ. ì2/ãà

30-ó 40-ó 50-ó óê³ñ

Áóðêóí á³ëèé
áåç äîáðèâ 7,5 13,5 22,5 33,5

N
45

P
45

K
45

7,9 14,1 23,2 36,1

N
60

P
60

K
60

8,2 14,6 24,1 37,6

N
60

P
90

K
90

8,3 15,1 24,4 39,4

Áóðêóí á³ëèé + 
êóêóðóäçà

áåç äîáðèâ 8,5 18,1 30,4 45,7

N
45

P
45

K
45

9,5 19,7 32,1 48,1

N
60

P
60

K
60

10,4 20,3 33,0 49,0

N
60

P
90

K
90

11,0 21,2 33,6 50,3

Áóðêóí á³ëèé + 
ïðîñî

áåç äîáðèâ 7,9 15,7 26,1 41,2

N
45

P
45

K
45

8,5 17,0 27,2 43,2

N
60

P
60

K
60

9,1 17,4 28,3 44,2

N
60

P
90

K
90

9,4 18,1 29,0 45,0

Áóðêóí á³ëèé + 
ñóäàíñüêà òðàâà

áåç äîáðèâ 8,8 18,2 29,7 46,6

N
45

P
45

K
45

9,5 19,3 31,1 49,2

N
60

P
60

K
60

10,2 20,1 31,7 50,5

N
60

P
90

K
90

10,7 20,4 32,6 51,6

Áóðêóí á³ëèé + 
ñîðãî

áåç äîáðèâ 9,8 18,1 29,7 45,1

N
45

P
45

K
45

10,6 19,2 31,0 46,8

N
60

P
60

K
60

11,1 20,0 31,7 47,7

N
60

P
90

K
90

11,5 20,3 32,1 48,5

Í²Ð 
05

äëÿ òðàâîñóì³øîê 0,27 0,31 0,39 0,68

äëÿ óäîáðåííÿ 0,22 0,24 0,28 0,47

Внесення мінерального добрива сприяло наростанню площі листків 
рослин на 30-у добу після сходів на 17,0–20,4 %. А збільшення норми ви-
сіву до 22 кг/га зменшувало площу листкової поверхні досліджуваних 
ценозів на 6,0–11,0 % (див. табл. 4). 

Результати досліджень показали, що й на 40-у добу після сходів 
видовий склад травосумішок та удобрення впливали на наростання 
листкової поверхні рослин буркуну. Максимальне збільшення цьо-
го показника порівняно з чистим посівом буркуну було відмічене 
за сумісного вирощування його із кукурудзою (21,6 тис. м2/га) та су-
данською травою (20,7 тис. м2/га) за максимальної дози мінеральних 
добрив (N60P90K90) і норми висіву 16 кг/га, тоді як у чистому посіві за 
аналогічних норм добрива та висіву – лише 15,4 тис. м2/га. Внесення 
повного мінерального добрива сприяло збільшенню площі асиміля-
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ційної поверхні на 10,0–15,0 % порівняно з варіантом без добрив. За-
гущення посівів унаслідок збільшення норми висіву буркуну до 22 кг/га 
зменшувало листкову поверхню рослин на 5,0–7,0 %. У середньому за 
три роки досліджень площа листкової поверхні від 30-ї до 40-ї доби 
зростала на 42,1–52,3 %.

На 50-у добу після сходів (у середньому за 10 діб) площа листкової 
поверхні буркуну білого збільшилась на 36,2–39,8 %, а найбільшою вона 
була на варіанті сумісного посіву з кукурудзою та суданською травою 
(34,1 та 33,0 тис. м2/га відповідно) за удобрення N60P90K90 та норми висіву 
буркуну 16 кг/га. Внесення максимального мінерального добрива спри-
яло збільшенню листкової поверхні на 7,3–9,9 %. Загущення посівів уна-
слідок збільшення норми висіву до 22 кг/га зменшувало площу листків 

Òàáëèöÿ 3. Äèíàì³êà ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³ëîãî 
(íîðìà âèñ³âó 20 êã/ãà) ó ÷èñòîìó ïîñ³â³ òà ó òðàâîñóì³øêàõ ç³ çëàêîâèìè 
êóëüòóðàìè (ñåðåäíº çà 2015–2017 ðð.)

Êîìïîíåíòè
ïîñ³âó

Óäîáðåííÿ
Ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ íà äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â, 

òèñ. ì2/ãà

30-ó 40-ó 50-ó óê³ñ

Áóðêóí á³ëèé
áåç äîáðèâ 7,4 13,1 22,2 33,1

N
45

P
45

K
45

7,7 13,8 22,8 35,6

N
60

P
60

K
60

8,0 14,6 23,7 37,2

N
60

P
90

K
90

8,1 14,9 24,1 39,1

Áóðêóí á³ëèé + 
êóêóðóäçà

áåç äîáðèâ 8,2 17,8 30,2 45,3

N
45

P
45

K
45

9,1 19,2 31,6 47,7

N
60

P
60

K
60

10,1 20,0 32,2 48,4

N
60

P
90

K
90

10,7 20,8 33,1 50,1

Áóðêóí á³ëèé + 
ïðîñî

áåç äîáðèâ 7,7 15,3 25,7 40,7

N
45

P
45

K
45

8,2 16,7 27,0 42,6

N
60

P
60

K
60

8,7 17,1 28,1 43,9

N
60

P
90

K
90

9,1 17,7 28,5 44,7

Áóðêóí á³ëèé + 
ñóäàíñüêà òðàâà

áåç äîáðèâ 8,5 18,0 29,3 46,1

N
45

P
45

K
45

9,1 19,1 30,7 48,9

N
60

P
60

K
60

10,0 19,7 31,2 50,1

N
60

P
90

K
90

10,3 20,1 32,3 51,2

Áóðêóí á³ëèé + 
ñîðãî

áåç äîáðèâ 9,4 17,7 29,2 44,6

N
45

P
45

K
45

10,2 19,0 30,6 46,2

N
60

P
60

K
60

10,7 19,5 31,1 47,3

N
60

P
90

K
90

11,1 20,1 31,8 48,1

Í²Ð 
05

äëÿ òðàâîñóì³øîê 0,31 0,36 0,42 0,74

äëÿ óäîáðåííÿ 0,27 0,28 0,33 0,53
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Òàáëèöÿ 4. Äèíàì³êà ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ áóðêóíó á³ëîãî 
(íîðìà âèñ³âó 22 êã/ãà) ó ÷èñòîìó ïîñ³â³ òà ó òðàâîñóì³øêàõ ç³ çëàêîâèìè 
êóëüòóðàìè (ñåðåäíº çà 2015–2017 ðð.)

Êîìïîíåíòè
ïîñ³âó

Óäîáðåííÿ
Ïëîùà ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ íà äîáó ï³ñëÿ ñõîä³â, 

òèñ. ì2/ãà

30-ó 40-ó 50-ó óê³ñ

Áóðêóí á³ëèé
áåç äîáðèâ 7,2 12,8 21,9 32,6

N
45

P
45

K
45

7,6 13,4 22,5 35,1

N
60

P
60

K
60

7,9 14,3 23,2 36,7

N
60

P
90

K
90

8,0 14,5 24,0 38,3

Áóðêóí á³ëèé + 
êóêóðóäçà

áåç äîáðèâ 8,0 17,3 29,8 44,7

N
45

P
45

K
45

8,8 19,2 31,2 46,9

N
60

P
60

K
60

9,7 19,8 31,7 48,1

N
60

P
90

K
90

10,4 20,4 32,7 49,3

Áóðêóí á³ëèé + 
ïðîñî

áåç äîáðèâ 7,5 15,1 25,3 40,3

N
45

P
45

K
45

8,0 16,3 26,6 42,2

N
60

P
60

K
60

8,4 16,7 27,6 43,1

N
60

P
90

K
90

8,9 17,3 28,1 44,1

Áóðêóí á³ëèé + 
ñóäàíñüêà òðàâà

áåç äîáðèâ 8,3 17,8 29,0 45,6

N
45

P
45

K
45

9,0 18,7 30,2 48,1

N
60

P
60

K
60

9,7 19,3 30,9 49,6

N
60

P
90

K
90

10,1 19,6 32,0 50,7

Áóðêóí á³ëèé + 
ñîðãî

áåç äîáðèâ 9,1 17,2 28,8 44,2

N
45

P
45

K
45

10,0 18,7 30,2 46,0

N
60

P
60

K
60

10,4 19,1 30,7 46,7

N
60

P
90

K
90

10,8 19,8 31,3 47,5

Í²Ð
05

äëÿ òðàâîñóì³øîê 0,27 0,31 0,4 0,69

äëÿ óäîáðåííÿ 0,22 0,25 0,29 0,48

буркуну на досліджуваних варіантах у середньому на 3,0–6,0 % відносно 
норми 16 кг/га.

На період укісної стиглості у варіантах сумісного вирощування пло-
ща листкової поверхні рослин буркуну збільшувалась на 5,8–13,0 тис. 
м2/га порівняно з контролем, удобрення дозою N60P90K90 сприяло збіль-
шенню площі листя на 7,0–16,0 %. Збереглася тенденція до зменшення 
площі асиміляційної поверхні буркуну білого залежно від норми висіву: 
за збільшення кількості рослин на одиниці площі досліджуваний показ-
ник знижувався в середньому на 2,0–5,0 %. 

У середньому за три роки досліджень найбільшу площу листя 
буркуну білого на період укосу відмічено за сумісного вирощуван-
ня його із суданською травою (52,3 тис. м2/га), що свідчить про най-
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оптимальніші умови для росту і розвитку як бобової, так і злакової 
культури.

Дещо меншу площу листкової поверхні буркуну відмічено у сумішці 
з кукурудзою (50,1 тис. м2/га) за внесення N60P90K90 та норми його висіву 
16 кг/га. Перед укосом найбільшою площа листкової поверхні буркуну 
була за мінерального живлення на рівні N60P90K90: у травосумішці із сор-
го – 49,2 тис., із просом – 45,7 тис. м2/га.

Висновки. Дослідженнями встановлено, що динаміка формування 
площі листкової поверхні буркуну білого найбільше змінювалась залеж-
но від внесення мінеральних добрив (до N60P90K90), що сприяло збіль-
шенню площі листків рослин на 7,0–16,0 %, тоді як підвищення норми 
його висіву (до 22 кг/га), навпаки, зменшувало цей показник на 2,0–11,0 
%. У середньому за три роки досліджень (2015–2017) площа листкової 
поверхні буркуну білого змінювалась залежно від злакового компонен-
ту травосумішки. Перед укосом найбільшою вона була за сумісного ви-
рощування буркуну із суданською травою (52,3 тис. м2/га) із внесенням 
N60P90K90 та нормою висіву буркуну 16 кг/га. 
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Öåëü. Íà îñíîâàíèè îöåíêè äèíàìèêè ôîìèðîâàíèÿ ïëîùàäè ëèñòîâîé ïîâåðõ-
íîñòè äîííèêà áåëîãî îáîñíîâàòü ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è ðàçíûõ 
íîðì åãî âûñåâà ïðè âûðàùèâàíèè â ÷èñòûõ è ñîâìåñòíûõ ñ îäíîëåòíèìè çëàêîâûìè 
êóëüòóðàìè ïîñåâàõ äëÿ ïîâûøåíèÿ èõ ïðîäóêòèâíîñòè. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðî-
âîäèëè â òå÷åíèå 2015–2017 ãã. íà áàçå Àãðîíîìè÷åñêîé îïûòíîé ñòàíöè ÍÓÁèÏ Óêðà-
èíû (ñ. Ïøåíè÷íîå, Âàñèëüêîâñêèé ð-í Êèåâñêîé îáë.). Ïëîùàäü ëèñòîâîé ïîâåðõíî-
ñòè äîííèêà áåëîãî íà 30-, 40-, 50-é äåíü ïîñëå âñõîäîâ è â ïåðèîä óêîñíîé ñïåëîñòè 
îïðåäåëÿëè ìåòîäîì ñêàíèðîâàíèÿ ëèñòüåâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû «Areas», 
ðàçðàáîòàííîé â Ñàìàðñêîé ÃÑÕÀ. Ðåçóëüòàòû. Íà 30-é äåíü ïîñëå âñõîäîâ ïëî-
ùàäü ëèñòüåâ ðàñòåíèé äîííèêà áåëîãî áûëà ñàìîé âûñîêîé ïðè âíåñåíèè N
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90
 è 

íîðìå åãî âûñåâà 16 êã/ãà (12,1 òûñ. ì2/ãà â òðàâîñìåñè ñ ñîðãî è 11,2 òûñ. ì2/ãà – ñ 
êóêóðóçîé). Âíåñåíèå ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ ïëîùà-
äè ëèñòüåâ íà 17,0–20,4 %. Óâåëè÷åíèå íîðìû âûñåâà äîííèêà äî 22 êã/ãà óìåíüøàëî 
ïëîùàäü åãî ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè íà 6,0–11,0 %. Íà 40-é äåíü ïîñëå âñõîäîâ íàè-
âûñøèå ïîêàçàòåëè ïëîùàäè ëèñòüåâ äîííèêà áûëè îòìå÷åíû ïðè ñîâìåñòíîì âûðà-
ùèâàíèè åãî ñ êóêóðóçîé è ñóäàíñêîé òðàâîé (21,6 è 20,7 òûñ. ì2/ãà ñîîòâåòñòâåííî) 
ïðè ìàêñèìàëüíîé äîçå ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ (N
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)

 
è íîðìå âûñåâà 16 êã/ãà. 

Íà 50-é äåíü ïîñëå âñõîäîâ ïëîùàäü ëèñòüåâ äîííèêà íàèáîëüøåé áûëà íà âàðèàíòå ñî-
âìåñòíîãî ïîñåâà ñ êóêóðóçîé è ñóäàíñêîé òðàâîé (ñîîòâåòñòâåííî 34,1 è 33,0 òûñ. ì2/ãà)
ïðè óäîáðåíèè N
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 è íîðìå âûñåâà 16 êã/ãà. Íà âðåìÿ óêîñà íàèáîëüøàÿ ïëî-
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ùàäü ëèñòüåâ äîííèêà áåëîãî îòìå÷åíà ïðè ñîâìåñòíîì âûðàùèâàíèè åãî ñ ñóäàí-
ñêîé òðàâîé (52,3 òûñ. ì2/ãà), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îïòèìàëüíûõ óñëîâèÿõ äëÿ 
ðîñòà è ðàçâèòèÿ êàê áîáîâîé, òàê è çëàêîâîé êóëüòóðû. Âûâîäû. Âíåñåíèå ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ ïëîùàäè ëèñòüåâ äîííèêà áåëîãî, 
íà 7,0–16,0 %, à ïîâûøåíèå íîðìû âûñåâà óìåíüøàëî ýòîò ïîêàçàòåëü íà 2,0–11,0 %. 
Â ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé (2015–2017) ïëîùàäü ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè äîííè-
êà áåëîãî ïåðåä óêîñîì íàèáîëüøåé áûëà ïðè ñîâìåñòíîì âûðàùèâàíèè åãî ñ ñóäàí-
ñêîé òðàâîé (52,3 òûñ. ì2/ãà) ïðè âíåñåíèè N

60
P

90
K

90 
è íîðìå âûñåâà 16 êã/ãà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîííèê áåëûé, ñîâìåñòíûé ïîñåâ, êóêóðóçà, ïðîñî, ñóäàíñêàÿ 
òðàâà, ñîðãî, óäîáðåíèå, íîðìà âûñåâà, ïëîùàäü ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè
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Purpose. Based on estimation of dynamics of forming leaf surface area of white sweet 
clover, to substantiate using fertilizers and various seeding rates when growing it in pure and 
compatible sowings with annual cereals for increasing their productivity. Methods. The re-
searches were carried out during 2015–2017 at Agronomic Experimental Station of NULES 
(Pshenychne village, Vasylkiv district, Kyiv region). Calculation of leaf surface area of white 
sweet clover on the 30th, 40th, 50th days after germination and in period of mowing ripe-
ness was carried out by scanning method with use of the «Areas» program. Results. On the 
30th day after germination, leaf area of white sweet clover plants was the highest with ferti-
lizing N
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 and seeding rate 16 kg/ha and amounted 12,100 m2/ha in mixture with sor-

ghum and 11,200 m2/ha in mixture with maize. Fertilization facilitated increase leaf area by 
17.0–20.4 %. Increasing seeding rate to 22 kg/ha reduced leaf surface area by 6.0–11.0 %.
On the 40th day after germination, high leaf area values were noted on compatible sowings 
with maize and Sudan grass (21,600 and 20,700 m2/ha) with maximum mineral nutrition 
(N
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) and seeding rate 16 kg/ha. On the 50th day after germination, the highest leaf 

area was also on variant of compatible sowings with maize and Sudan grass 34,100 and 
33,000 m2/ha with fertilizing N
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 and seeding rate 16 kg/ha. The most leaf area at 

mowing period was noted for compatible cultivation of white sweet clover with Sudan grass 
52,300 m2/ha, which indicates about the most optimal conditions for growth and develop-
ment of both legume and cereal component. Conclusions. Fertilizer application contribut-
ed to increase in the leaf surface area by 7.0–16.0 %, whereas rise in seeding rate reduced 
this index by 2.0–11.0 %. On average, over the years of the research, the largest leaf surface 
area before mowing was under its compatible cultivation with Sudan grass (52,300 m2/ha) 
with application of fertilizer N
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 and seeding rate 16 kg/ha.

Key words: sweet white clover, compatible crop, maize, millet, Sudan grass, sorghum, 
fertilizer, seeding rate, leaf surface area


