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Ìåòà. Âèçíà÷èòè âïëèâ ìåòåîðîëîã³÷íèõ òà ´ðóíòîâèõ óìîâ, óäîáðåííÿ òà ñï³â-
â³äíîøåííÿ êîìïîíåíò³â ïîñ³âó íà ôîðìóâàííÿ áîòàí³÷íîãî ñêëàäó ëþöåðíî-çëàêî-
âèõ òà çëàêîâèõ òðàâîñóì³øîê â óìîâàõ Ïðàâîáåðåæíîãî Ë³ñîñòåïó. Ìåòîäè. Ïî-
ëüîâèé, ëàáîðàòîðíèé, ìîðôîëîã³÷íîãî àíàë³çó, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷íèé (êîðå-
ëÿö³éíèé, âàð³àö³éíèé, äèñïåðñ³éíèé) ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì MS 
Excel òà Statistica. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2014–2016 ðð. íà áàç³ â³äîêðåìëåíîãî 
ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ (ÍÓÁ³Ï) 
Óêðà¿íè «Àãðîíîì³÷íà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ» (ñ. Ïøåíè÷íå, Âàñèëüê³âñüêèé ðàéîí Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³). Ïîëüîâèé äîñë³ä çàêëàäåíî âåñíÿíîþ áåçïîêðèâíîþ ñ³âáîþ çã³äíî 
ç³ ñõåìîþ. Ðåçóëüòàòè. Ó ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü (2014–2016) â îäíîâèäî-
âîìó ïîñ³â³ ëþöåðíè ïîñ³âíî¿ äîì³íóâàëà ëþöåðíà, ÷àñòêà ÿêî¿ â óðîæà¿ ñòàíîâèëà 
88–94 %, ðåøòà – ð³çíîòðàâ’ÿ (5–12 %). Ó ëþöåðíî-çëàêîâèõ òðàâîñòîÿõ ÷àñòêà ëþ-
öåðíè ïîñ³âíî¿ áóëà ìåíøîþ (â ìåæàõ 41–50 %). Ñóìàðíà ÷àñòêà çëàê³â ó ëþöåðíî-
çëàêîâèõ òðàâîñòîÿõ êîëèâàëàñü â ìåæàõ 47–52 %, ùî áóëî íà îäíîìó ð³âí³ ç ÷àñòêîþ 
ëþöåðíè ïîñ³âíî¿. Äåòàëüíèé àíàë³ç ïîêàçàâ, ùî âíåñåííÿ àçîòíèõ äîáðèâ äîçîþ 
N

60 
çì³íþâàëî ñï³ââ³äíîøåííÿ âèä³â ó ñêëàä³ çëàêîâî¿ ÷àñòèíè ëþöåðíî-çëàêîâèõ 

òðàâîñòî¿â. Çá³ëüøóâàëàñü ÷àñòêà òàêèõ, ùî äîáðå ðåàãóþòü íà àçîò, ³ çìåíøóâà-
ëàñü ÷àñòêà âèä³â ç ìåíøîþ ðåàêö³ºþ. Íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ öå â³äáóâàëîñü çà ðàõóíîê 
çðîñòàííÿ ÷àñòêè çëàêîâèõ – ïàæèòíèö³ áàãàòîð³÷íî¿, ñòîêîëîñó áåçîñòîãî ³, îñîáëè-
âî, ãðÿñòèö³ çá³ðíî¿, ê³ëüê³ñòü ÿêî¿ ó ñóì³ø³ ¿¿ ç ëþöåðíîþ ïîñ³âíîþ ³ êîñòðèöåþ ñõ³ä-
íîþ çá³ëüøèëàñü äî 26 %. Âîäíî÷àñ ïîì³òíî çìåíøóâàëàñü ÷àñòêà êîñòðèö³ ñõ³äíî¿. 
Âèñíîâêè. Çà ïåðø³ òðè ðîêè êîðèñòóâàííÿ ôîðìóâàëèñü òðàâîñòî¿ ç äîì³íóâàííÿì 
âèñ³ÿíèõ êîìïîíåíò³â: ÷àñòêà ëþöåðíè ïîñ³âíî¿ â îäíîâèäîâîìó ïîñ³â³ 85–98 %, â 
ëþöåðíî-çëàêîâèõ ñóì³øàõ – 30–58 %. Çà ïåð³îä â³ä 1-ãî (2014 ð.) äî 3-ãî (2016 ð.) 
ðîêó êîðèñòóâàííÿ ÷àñòêà ëþöåðíè ïîñ³âíî¿ ó ëþöåðíî-çëàêîâèõ òðàâîñòîÿõ çìåí-
øèëàñü íà 11–24 %, ïðè÷îìó ñóòòºâ³øå íà ôîíàõ ³ç âíåñåííÿì N

60
. Íà 3-ìó ðîö³ êî-

ðèñòóâàííÿ òðàâîñòîºì äîäàâàííÿ äî N
60

P
60

K
90 

ñòèìóëÿòðà ðîñòó Ôóìàð çá³ëüøèëî 
÷àñòêó ëþöåðíè ïîñ³âíî¿ íà 6–8 %. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çëàêîâèé òðàâîñò³é, ëþöåðíî-çëàêîâèé òðàâîñò³é, óäîáðåííÿ, 
ëþöåðíà, öåíîç

Вступ. Важливим фактором формування врожайності та кормової 
цінності травостою є його ботанічний склад, який, своєю чергою, зале-
жить від метеорологічних та ґрунтових умов, віку травостою, тривалос-
ті використання та удобрення.



124 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

За збільшення у травостоях частки бобового компонента їх продук-
тивність зростає завдяки біологічній фіксації азоту [1]. Злакові культури 
за сумісного вирощування з бобовими містять більше протеїну, ніж у 
одновидових посівах.

Основою створення високопродуктивних багаторічних сіяних тра-
востоїв є добір компонентів для травосумішок відповідно до біологіч-
них особливостей видів, екологічних умов і технологій вирощування [2].

Важливу роль у формуванні ботанічного складу травостоїв відіграє 
удобрення. За внесення добрив поряд зі збільшенням урожайності спо-
стерігається конкуренція між окремими видами рослин за елементи 
мінерального живлення, що призводить до збіднення видового складу 
рослинних угруповань. Азотні добрива збільшують частку злакових у 
ценозі і зменшують частку бобового компонента [3].

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. На ботанічний 
склад травостоїв впливає також тривалість їх використання. Скошуван-
ня надземної маси, з одного боку, порушує нормальний ритм сезонної 
вегетації, що завершується утворенням насіння, а з іншого, – дає росли-
нам можливість повніше використати сонячну енергію та поживні речо-
вини, що є важливим фактором формування ценозу та його продуктив-
ності. Важливу роль у формуванні травостоїв відіграє знання динаміки 
ботанічного складу як за укосами, так і за роками користування залежно 
від основних агротехнічних факторів, а саме: типу вихідного травостою, 
системи удобрення та тривалості використання. Знання особливостей 
трансформаційних процесів у ценозі залежно від елементів технології 
вирощування та режиму використання дає можливість прогнозувати 
зміни в ньому та управляти формуванням його продуктивності, а також 
якості отриманого корму [4].

Необхідно відмітити, що закономірності зміни видового складу, 
які притаманні природним травостоям, характерні також для сіяних 
лучних травостоїв і зводяться до наступного: з роками користування 
в одних і тих же екологічних умовах незалежно від вихідного складу 
сіяного травостою відбувається процес стабілізації лучних ценозів з 
домінуванням видів, найбільш пристосованих до конкретних умов ви-
рощування. Але проходження такого процесу стабілізації травостоїв 
залежить від пристосованості до екологічних умов та тривалості жит-
тя їх вихідних компонентів, а також від наявності насіння певних ви-
дів у ґрунті [5].

Вчені по-різному пояснюють зміни, що відбуваються в лучних фіто-
ценозах. Ценотична активність видів залежить від умісту в них хлоро-
філу. Є відомості, що збільшення накопичення у певних видів рослин 
хлорофілу позитивно впливає на ценотичні параметри компонентів 
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рослинного угруповання. Накопичення хлорофілу залежно від азотних 
добрив у різних видів рослин неоднакове. Такі відмінності можуть бути 
однією із причин зниження або підвищення конкурентних властивос-
тей окремих видів трав під впливом добрив [6]. За довготривалого ви-
користання травостоїв навіть невисокі (N60) і середні (N110–153) дози азот-
них добрив витісняють бобові та змінюють співвідношення злакових 
видів трав. На таких травостоях із включенням грястиці збірної частка 
її з року в рік збільшується. Швидшими темпами це відбувається за удо-
брення підвищеними дозами азоту.

Мета досліджень – визначити вплив метеорологічних та ґрунтових 
умов, удобрення та співвідношення компонентів посіву на формування 
ботанічного складу люцерно-злакових та злакових травосумішок в умо-
вах Правобережного Лісостепу.

Матеріали і методи. Дослідження проводили у 2014–2016 рр. на базі 
відокремленого підрозділу НУБіП України «Агрономічна дослідна стан-
ція» (с. Пшеничне, Васильківський район Київської області). Згідно із 
затвердженою програмою дисертаційної роботи «Продуктивність та 
якість зеленої маси люцерно-злакових травосумішей залежно від тех-
нологій вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України» у 
2014 р. весняною безпокривною сівбою було закладено двофакторний 
польовий дослід. 

Посівна площа ділянки 30 м2, облікова – 25 м2, повторність досліду 
чотириразова. Технологія вирощування багаторічних трав, за винятком 
досліджуваних факторів, загальноприйнята для Правобережного Лісо-
степу України. У досліді посіяно люцерну посівну сорту Регіна, стоколос 
безостий Марс, пажитницю багаторічну Київська 101, кострицю східну 
Данка, кострицю лучну Діброва, грястицю збірну Наталка. 

Усі травосумішки удобрювали згідно зі схемою досліду: фосфорні і 
калійні добрива у вигляді калімагнезії (д. р. 26 %) та простого суперфос-
фату (д. р. 18,7 %) вносили восени, азотні добрива (N60) у вигляді аміачної 
селітри (д. р. 34 %) – у три прийоми (N20 навесні по мерзло-талому ґрунту 
та по N20 після першого і другого укосів). 

Обприскування травостою біостимулятором росту Фумар (2 л/га на 
200 л/га води) проводили у період, коли злакові трави перебували у фазі 
кущіння, люцерна посівна – галуження.

Експериментальні дослідження, обліки та спостереження проводили 
за методиками Науково-дослідного інституту кормів ім. В. Р. Вільямса 
[7], Інституту кормів УААН [8] та ін.

Обговорення результатів. Результати вивчення ботанічного складу 
люцернового, люцерно-злакових і злакового травостоїв на різних фонах 
удобрення у 2014–2016 рр. наведено в таблиці. 
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Òàáëèöÿ. Áîòàí³÷íèé ñêëàä ëþöåðíîâîãî, ëþöåðíî-çëàêîâèõ òà çëàêîâîãî 
òðàâîñòî¿â íà ð³çíèõ ôîíàõ óäîáðåííÿ (ñåðåäíº çà 2014–2016 ðð.), %

Êîìïîíåíòè òðàâîñòîþ Âàð³àíò óäîáðåííÿ
Ëþöåðíà 
ïîñ³âíà

Çëàêîâ³ 
êîìïîíåíòè 
òðàâîñòîþ Ð³çíîòðàâ’ÿ

1-é 2-é ðàçîì

Ëþöåðíà ïîñ³âíà

Áåç äîáðèâ 94 – – – 6
Ð

60
Ê

90
95 – – – 5

N
60

P
60

K
90

88 – – – 12
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð 92 – – – 8

Ëþöåðíà ïîñ³âíà + 1-é 
(êîñòðèöÿ ñõ³äíà)  + 2-é 
(êîñòðèöÿ ëó÷íà)

Áåç äîáðèâ 43 28 23 51 6
Ð

60
Ê

90
43 27 25 52 5

N
60

P
60

K
90

40 25 25 50 10
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð 41 24 26 51 8

Ëþöåðíà ïîñ³âíà + 1-é 
(êîñòðèöÿ ñõ³äíà) + 2-é 
(ãðÿñòèöÿ çá³ðíà)

Áåç äîáðèâ 49 27 21 48 3
Ð

60
Ê

90
50 26 22 48 2

N
60

P
60

K
90

44 22 26 48 8
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð 48 21 27 48 5

Ëþöåðíà ïîñ³âíà + 1-é 
ñòîêîëîñ áåçîñòèé + 2-é 
ïàæèòíèöÿ áàãàòîð³÷íà

Áåç äîáðèâ 48 28 20 48 4
Ð

60
Ê

90
49 29 19 48 3

N
60

P
60

K
90

43 27 21 48 9
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð 46 26 22 48 6

Ëþöåðíà ïîñ³âíà + 1-é 
(ñòîêîëîñ áåçîñòèé) + 2-é 
(êîñòðèöÿ ñõ³äíà)

Áåç äîáðèâ 48 22 25 47 5
Ð

60
Ê

90
48 23 25 48 4

N
60

P
60

K
90

42 27 22 49 9
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð 44 28 21 49 7

Çëàêîâèé òðàâîñò³é: 
1-é (ñòîêîëîñ áåçîñòèé) 
+ 2-é (êîñòðèöÿ ñõ³äíà) 

Áåç äîáðèâ – 43 47 90 10
Ð

60
Ê

90
– 44 49 93 7

N
60

P
60

K
90

– 50 44 94 6
N

60
P

60
K

90
+ Ôóìàð – 52 43 95 5

Виявлено, що в урожаї зеленої маси одновидового посіву люцерни 
посівної домінувала люцерна (з часткою 88–94 %), решта зеленої маси – 
різнотрав’я (5–12 %). У люцерно-злакових травостоях частка люцерни 
посівної була меншою (в межах 41–50 %). Поміж люцерно-злакових 
травостоїв її кількість найменшою була в суміші люцерна посівна + 
костриця східна + костриця лучна. Сумарна частка злаків у люцерно-
злакових травостоях коливалась в межах 47–52 %, що було на одному 
рівні з люцерною посівною. Дещо більшою була сумарна частка злаків у 
тій же люцерно-злаковій суміші (люцерна посівна + костриця східна + 
костриця лучна). 

Аналіз бобово-злакових травостоїв за компонентами показав, що 
найбільше в них було люцерни посівної, частка якої, як уже відмічалось, 
коливалась в межах 41–50 %. На другому місці за кількістю висіяної 
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культури були злакові компоненти, частка кожного з яких коливалась 
від 19 до 29 %. 

Необхідно відмітити, що порівняно з фоном Р60К90 за внесення азоту 
(N60) як в одновидовому посіві люцерни, так і в люцерно-злакових тра-
востоях помітно зменшувалась частка бобового компоненту, що відпо-
відає результатам досліджень інших учених. Так, частка люцерни в од-
новидовому посіві зменшилась на 7 %, а в люцерно-злакових травостоях 

– на 3–6 %. Проте застосування на фоні N60P60K90 біостимулятора росту 
Фумар уповільнювало зменшення частки люцерни посівної внаслідок 
внесення N60 приблизно на 2 %. Отже, біостимулятор росту Фумар хоч 
і тенденційно, але все ж таки дещо знижує негативний вплив азоту на 
частку люцерни посівної у бобово-злакових  посівах. 

Водночас за внесення N60Р60К90 порівняно з Р60К90 спостерігали тен-
денцію до збільшення на деяких варіантах сумарної кількості злаків. Так, 
у люцерно-злакових сумішах частка різнотрав’я на фоні Р60К90 колива-
лась у межах 2–10 %, а за додавання N60 його частка була найбільшою.

Детальний аналіз складу люцерно-злакових травостоїв виявив, що від 
внесення N60 змінювалось співвідношення видів злакової частини. Збіль-
шувалась частка таких, що добре реагують на азот, і зменшувалась частка 
видів з меншою реакцією. Насамперед збільшувалась кількість пажитниці 
багаторічної, стоколосу безостого і, особливо, грястиці збірної. Так, у сумі-
ші люцерна посівна + костриця східна + грястиця збірна частка останньої 
збільшилась до 26 % і водночас помітно зменшилась частка костриці східної.

У злаковому травостої із суміші стоколосу безостого і костриці схід-
ної частки кожного компоненту були приблизно однаковими (в межах 
43–52 %). Проте за додавання N60 до фону Р60К90 помітно збільшилась 
частка стоколосу безостого (на 7 %), що характеризує його як вид, який 
добре реагує на азот мінеральних добрив, і зменшилась частка костриці 
східної (на 3 %). Сумарна частка злаків у такому травостої  була в межах 
90–95 %, за внесення добрив вона дещо збільшилась порівняно з варі-
антом без удобрення, а найбільше – за внесення біостимулятора росту 
Фумар. Водночас зменшилась частка різнотрав’я, і це узгоджується з ре-
зультатами досліджень інших учених.

В урожаї зеленої маси сіяних травостоїв з різнотрав’я зустрічались 
поодинокі, у пригніченому стані рослини лободи білої, ромашки непа-
хучої, грициків звичайних, деревію звичайного, зірочника середнього 
тощо, особливо на варіантах з найбільшою часткою різнотрав’я.

Підрахунок показав, що з роками в міру старіння сіяних бобового, 
бобово-злакових і злакового травостоїв суттєво змінювались частки 
їх компонентів залежно від ботанічного складу, варіанту удобрення та 
року користування: від 1-го (2014 р.) до 3-го (2016 р.) (рис.). 
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 Ðèñ. Áîòàí³÷íèé ñêëàä ñ³ÿíèõ ëþöåðíîâîãî, ëþöåðíî-çëàêîâèõ ³ çëàêîâîãî 
òðàâîñòî¿â íà ð³çíèõ ôîíàõ óäîáðåííÿ çà ðîêàìè êîðèñòóâàííÿ (2014–2016 ðð.)
Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: 1, 2, 3 – ðîêè êîðèñòóâàííÿ òðàâîñòîÿìè, â³äïîâ³äíî 2014 ð., 

2015 ð., 2016 ð.; 1-é çëàêîâèé êîìïîíåíò òðàâîñòî¿â íà ðèñóíêàõ ðîçì³ùåíî íèæ÷å 
2-ãî êîìïîíåíòà  

За цей період у варіантах без внесення азоту частка люцерни посівної 
в одновидовому посіві зменшилась від 96–97 % до 92–93 % (або на 4 %), 
а в люцерно-злакових сумішах – від 48–56 % до 29–45 % (або на 9–16 %), 
тоді як внесення N60 призвело до пригнічення рослин люцерни, тому її 
частка зменшилась відповідно на 6–7 та 11–27 %, що у 1,5–2,0 рази більше, 
ніж на фонах без азоту. Водночас спостерігали збільшення частки злако-
вих компонентів за цей період. Зі зменшенням частки люцерни у люцер-
но-злакових травостоях з роками збільшувались частки сіяних злаків 
(на 5–31 %) та різнотрав’я (на 4–7 %). Як зростання кількості злаків, так і 
зменшення частки люцерни посівної більшим було на фонах за внесення 
N60 порівняно з безазотними. За внесення N60 стійкість люцерни дещо 
підвищувало обприскування травостою біостимулятором росту Фумар.  

Суттєві зміни відбувались також поміж злакових компонентів. Так, 
у ценозі сумішки люцерна посівна + костриця східна + костриця лучна 
на 1-му році користування більше було костриці лучної, аніж костриці 
східної, тоді як на 3-му році збільшилась частка вже костриці східної. 

1            2         3

1            2         3

1             2            3

1            2            3

1             2            3

1           2            3

1              2           3

1              2           3

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Ëþöåðíà ïîñ³âíà + 1-é (ñòîêîëîñ áåçîñòèé) + 2-é (êîñòðèöÿ ñõ³äíà)

Çëàêîâèé òðàâîñò³é: 1-é (ñòîêîëîñ áåçîñòèé) + 2-é (êîñòðèöÿ ñõ³äíà)

Ëþöåðíà ïîñ³âíà        1-é çëàêîâèé êîìïîíåíò
2-é  çëàêîâèé êîìïîíåíò        ð³çíîòðàâ’ÿ



130 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

Отже, з роками користування (від 1-го до 3-го) збільшилась кількість ко-
стриці східної (на 14–17 %) та зменшилась костриці лучної (на 9–11 %), 
що знов підтверджує дані про вищу ценотичну активність, але коротшу 
тривалість життя костриці лучної порівняно з кострицею східною. 

У ценозі сумішки люцерна посівна + костриця східна + грястиця 
збірна на 1-му році користування більше було костриці східної, аніж 
грястиці збірної, тоді як на 3-му році більше було вже грястиці збірної. З 
роками користування (від 1-го до 3-го) кількість костриці східної змен-
шилась на 3–9 % (96–100 пагонів на 1 м2), а грястиці збірної збільшилась 
на 10 %. Це ще раз  підтверджує свідчення дослідників про високу агре-
сивність останнього виду. 

Найбільш вираженими зміни поміж злакових компонентів були в 
суміші люцерна посівна + стоколос безостий + пажитниця багаторічна. 
На 1-му році користування серед двох злакових трав у ценозі доміну-
вала пажитниця багаторічна з часткою 30–35 %, тоді як стоколосу без-
остого (кореневищний вид), який у перші роки розвивається повільно, 
було лише 9–10 %. На 3-му році користування співвідношення між цими 
компонентами у травостої різко змінилось. Через свою недовговічність 
(коротку тривалість онтогенезу) із травостою майже повністю випала 
пажитниця багаторічна, частка якої зменшилась до 5–14 %, тоді як част-
ка стоколосу безостого різко збільшилась до 41–51 %.

Висновки. За період від 1-го (2014 р.) до 3-го (2016 р.) року користу-
вання частка люцерни посівної в люцерно-злакових травостоях змен-
шилась на 11–24 %, причому суттєвіше на фонах із внесенням N60. На 
3-му році користування травостоєм додавання до N60P60K90 стимулятора 
росту Фумар збільшило частку люцерни посівної на 6–8 %. 

З роками в люцерно-злаковому травостої люцерна + костриця східна 
+ костриця лучна збільшується кількість 1-го злакового компонента; з 
участю костриці східної  і грястиці збірної – 2-го злакового компонен-
та; стоколосу безостого й костриці східної – 1-го; стоколосу безостого і 
пажитниці багаторічної – 1-го злакового компонента з часткою на 3-му 
році 26–41 %. Пажитниця на 3-му році користування дуже зріджується, 
і її частка зменшується до 5–14 %.  

У злаковому травостої із суміші стоколосу безостого й костриці схід-
ної на 1-му році домінує 2-й компонент, а на 3-му – 1-й (з частками по 
36–64 %).
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Öåëü. Îïðåäåëèòü âëèÿíèå ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è ïî÷âåííûõ óñëîâèé, óäîáðåíèÿ 
è ñooòíîøåíèÿ êîìïîíåíòîâ ïîñåâà íà ôîðìèðîâàíèå áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà ëþöåð-
íî-çëàêîâûõ è çëàêîâûõ òðàâîñìåñåé â óñëîâèÿõ Ïðàâîáåðåæíîé Ëåñîñòåïè. Ìåòîäû. 
Ïîëåâîé, ëàáîðàòîðíûé, ìîðôîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé 
(êîððåëÿöèîííûé, âàðèàöèîííûé, äèñïåðñèîííûé) ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåð-
íûõ ïðîãðàìì MS Excel è Statistica. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2014–2016 ãã. íà áàçå 
îòäåëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà áèîðåñóðñîâ è ïðèðîäî-
ïîëüçî âàíèÿ (ÍÓÁèÏ) Óêðàèíû «Àãðîíîìè÷åñêàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ» (ñ. Ïøåíè÷íîå, 
Âàñèëüêîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáëàñòè). Ïîëåâîé îïûò çàëîæåí âåñåííèì áåñïî-
êðîâíûì ïîñåâîì ñîãëàñíî ñõåìå. Ðåçóëüòàòû. Â ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé 
(2014–2016) â îäíîâèäîâîì ïîñåâå ëþöåðíû ïîñåâíîé äîìèíèðîâàëà ëþöåðíà, äîëÿ 
êîòîðîé â óðîæàå ñîñòàâëÿëà 88–94 %, îñòàëüíîå – ðàçíîòðàâüå (5–12 %). Â ëþöåð-
íî-çëàêîâûõ òðàâîñòîÿõ äîëÿ ëþöåðíû ïîñåâíîé áûëà ìåíüøå (â ïðåäåëàõ 41–50 %). 
Ñóììàðíàÿ äîëÿ çëàêîâ â ëþöåðíî-çëàêîâûõ òðàâîñòîÿõ êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 47–
52 %, ÷òî áûëî íà îäíîì óðîâíå ñ äîëåé ëþöåðíû ïîñåâíîé. Äåòàëüíûé àíàëèç ïîêà-
çàë, ÷òî âíåñåíèå àçîòíûõ óäîáðåíèé â äîçå N

60
 ìåíÿëî ñîîòíîøåíèå âèäîâ â ñîñòàâå 

çëàêîâîé ÷àñòè ëþöåðíî-çëàêîâûõ òðàâîñòîåâ. Óâåëè÷èâàëàñü äîëÿ âèäîâ, êîòîðûå 
õîðîøî ðåàãèðóþò íà àçîò, è óìåíüøàëîñü êîëè÷åñòâî âèäîâ ñ ìåíüøåé ðåàêöèåé. Â 
íàèáîëüøåé ñòåïåíè ýòî ïðîèñõîäèëî çà ñ÷åò âîçðàñòàíèÿ äîëè çëàêîâûõ – ðàéãðàñà 
ìíîãîëåòíåãî, êîñòðåöà áåçîñòîãî è, îñîáåííî, åæè ñáîðíîé, êîëè÷åñòâî êîòîðîé â 
ñìåñè åå ñ ëþöåðíîé ïîñåâíîé è êîñòðåöîì âîñòî÷íûì óâåëè÷èëîñü äî 26 %. Â òî æå 
âðåìÿ çàìåòíî óìåíüøàëàñü äîëÿ êîñòðåöà âîñòî÷íîãî. Âûâîäû. Çà ïåðâûå òðè ãîäà 
ïîëüçîâàíèÿ ôîðìèðîâàëèñü òðàâîñòîè ñ äîìèíèðîâàíèåì âûñåÿííûõ êîìïîíåíòîâ: 
äîëÿ ëþöåðíû ïîñåâíîé â îäíîâèäîâûõ ïîñåâàõ 85–98 %, â ëþöåðíî-çëàêîâûõ ñìå-
ñÿõ – 30–58 %. Çà ïåðèîä ñ 1-ãî (2014 ã.) äî 3-ãî (2016 ã.) ãîäà èñïîëüçîâàíèÿ äîëÿ 
ëþöåðíû ïîñåâíîé â ëþöåðíî-çëàêîâûõ òðàâîñòîÿõ óìåíüøèëàñü íà 11–24 %, ïðè-
÷åì ñóùåñòâåííåå íà ôîíàõ ñ âíåñåíèåì N

60
. Íà 3-ì ãîäó èñïîëüçîâàíèÿ òðàâîñòîÿ 

äîáàâëåíèå ê N
60

P
60

K
90

 ñòèìóëÿòðà ðîñòà Ôóìàð óâåëè÷èëî äîëþ ëþöåðíû ïîñåâíîé 
íà 6–8 %. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çëàêîâûé òðàâîñòîé, ëþöåðíî-çëàêîâûé òðàâîñòîé, óäîáðåíèå, 
ëþöåðíà, öåíîç
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Botanical structure and features of forming lucerne-cereal 
herbage depending on fertilizing in environments of Right-Bank 
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Purpose. To determine the influence of meteorological and soil conditions, fertilizing 
and component ratio of crop on the formation of botanical composition of lucerne-cereal 
and cereal grass mixtures in environments of Right-Bank Forest-Steppe. Methods. Field, 
laboratory, morphological analysis, mathematical and statistical (correlation, ANOVA) with 
the use of programs MS Excel and Statistica. The research was conducted in 2014–2016 in 
environments of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine on the basis of separated subdivision 
of NULES of Ukraine «Agronomical Research Station» (Pshenychne village, Vasylkiv district, 
Kyiv region). Field experiment was laid by spring pure sowing on the scheme. Results. On 
average, in the years of the research (2014–2016) in the one-species crop of lucerne, the 
lucerne was dominated with its part in the harvest being 88–94 %, and the part of motley 
grass being 5–12 %. In the lucerne-cereal grass mixtures, the proportion of lucerne was 
less (within 41–50 %). The total part of cereals in lucerne-cereals was ranged within 47–
52 % being on the same level as part of lucerne. A detailed analysis showed that nitrogen 
fertilizers in the dose of N

60
 changed the ratio of species in the composition of lucerne-

cereal herbage. The number of species that react well to the nitrogen was increased, and 
the number of less reacting to it was decreased. In the most part it was due to increase of 
part of cereals, i.e. perennial ryegrass, smooth bromegrass, and, especially, cocksfoot, its 
part in mixture with lucerne and tall fescue increased to 26 %. At the same time, the part of 
tall fescue decreased noticeably. Conclusions. For the first three years of using there are 
formed herbages with domination of components with portion of lucerne in one-species 
sowing being 85–98 % and in lucerne-cereal mixtures being 30–58 %. For the period from 
the first to the third years of using lucerne-cereal herbages, the proportion of lucerne is 
reduced by 11–24 % and more significantly when fertilizing N

60
. Addition of growth stimulator 

Fumar to N
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 increases portion of lucerne in the third year of using by 6–8 %.
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