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Вшницький нацюнальний аграрний ушверситет 
Рецензент - член редколеги «Шсник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. В. А. Бурлака 

ЕКОЛОГ1ЧН1 СУКЦЕСИ БАГАТОР1ЧНИХ ЛЮЦЕРНО-СТОКОЛОСОВИХ 
АГР0Ф1Т0ЦЕН031В 

Вгдображено агроеколог1чн! особливостi росту i розвитку люцерни nocieHoi i 
стоколосу безостого. Показано дннамщ чиселъноат рослин досл1джуваних трав у 
cyMiiuiji залежно eid грунтовых умов та рок1в життя. Обтрунтовано еколог1чн\ факторы 
сукцест травосумшки. Встановлено, що на чорноземних грунтах зменшуеться 
чысельн1сть рослин стоколосу безостого у травосумшках на 4-й р1к життя в 6,1 раза 
при несуттевш змЫ1 чисельностг рослин люцерны, а на Ырых nicoeia - чисельтсть 
стоколосу безостого е стабшьною, люцерни - зменшуеться в 2,4 раза. 

Анал1з останшх дослвджень та постановка завдання 
Як правило в агрофггоценозах, що складаються з багатор1чних трав, 

вирощують бобово-злаков1 сум1шки, яю характеризуються високою кормовою 
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цшшстю та вщносною стшкютю агроценозу, що зумовлено наявнютю рослин з 
pi3HHX родин. Taxi травосум1шки е бшьш конкурентоздатними, шж одновидов1 
пос1ви щодо впливу на них шкщниюв та хвороб, забезпечення факторами 
навколишнього середовища, а це зменшуе вплив на таку агроекосистему 
антропогенних чиннишв [8]. 

Серед бобово-злакових с1ноюсних травосумшок найбшьшого значения 
мають люцерно-стоколосовг Зокрема люцерна поспвна вщзначаеться 
довгов1чн1стю в травостоях - понад 5-6 роюв, симбютичною азотфжсащею до 
150 кг/га азоту, морозостшкютю, багатоукюнютю - до 4-х укоав [1, 2]. Стоколос 
безостий росте в одновидових nocieax до 10 роюв, характеризуеться збшьшенням 
густота завдяки кореневищному розмноженню, мае високу урожайшсть 
листостеблово'1 маси, забезиечуе до трьох укошв за вегетащю. Вказаш трави 
мають оптимальне поеднання кореневих систем, адже у люцерии коренева 
система проникае на глибину до 6 м i бшыие, в той час як у стоколосу безостого 
вона поверхнева i розм1шуеться переважно в орному uiapi грунту [3]. 

Проте, там травосумшжи не е стшкими щодо видового складу i'x 
компонент1в [7]. Адже з роками чисельнють трав змшюеться: кшькють одних 
вцщв може зменшуватися, а шших - навпаки - збшыиуватись. Це зумовлено 
бюлопчними особливостями трав, наявшстю або вщсутнютю iHUiHx компоненте 
фшщенозу, погодними умовами, антропогенним впливом. Тут проявляеться 
стад!я дернового процесу, коли кореневищш злаков i трави згодом змшюються 
нещшьнокущовими, яю, в свою чергу, щшьно кущовими [6]. Ланка дернового 
процесу травосумшжи характерна i для штучного трав'яного агроф п о ценозу [4, 5]. 

Об'екти та методика дослщжень 
Метою дослщжень було встановити чисельнють люцерии i стоколосу в 

травосуминках та i'x сукцеспо (зм1ну) залежно вщ роив вегетаци, впливу 
бютичних i аб1отичних факторiв та антропогенних чиннимв. 

Об'ект дослщжень: динам1ка густота рослин люцерни nociBHoY i стоколосу 
безостого на cipnx люових i чорноземних грунтах у травосумшках в залежност1 
вщ роюв BcrcTauii ' . 

Предмет дослщжень - рослини люцерни поавноТ, стоколосу безостого у 
травосумшщ, i'x чисельнють. 

Польов! дослщження проводились на спшьному дослщному пол1 
Вшницького нацюнального аграрного ушверситету i ВшницькоТ державно'1 
сшьськогосподарсько'1 дослщно'1 станцп 1нституту KopMiB та сшьського 
господарства Подшля НААН Укра'ши в ceni Агроном1чне Вшницького району на 
cipnx люових середньосуглинкових Грунтах та на дослщнш дшянш в умовах 
СТОВ «Мал! Крушлинщ» Вшницького району на чорноземах вилугуваних 
середньосуглинкових протягом 2007-2011 роюв. 

Грунт на спшьнш дослщнш дшянщ Вшницького нацюнального аграрного 
университету i Вшницько!' державно! сшьськогосподарсько! дослщноУ станцп 
1нституту корм1в та сшьського господарства Подшля НААН Укра'ши мае вм1ст 
гумусу 2,3%, легкогщрол1зованого азоту 7,0-8,0 мг/100 г грунту, рухомого 
фосфору 16,0-19,4, обмшного калпо 9,5 мг/100 г грунту. Гщролггична 
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кислотнють 5,37 мг-екв./100 г грунту, обмшна кислотнють рН 5,0, тому щоб в 
таких умовах добре розвивались бобов1 трави, було здшснено вапнування. 

Дослщна дшянка СТОВ «Мал1 Крушлинщ» характеризуеться такими 
агрох1м1чними характеристиками: вмют гумусу 5,0%, легко г i д рол i зо ва но го азоту 
9,8 мг/100 г грунту, рухомого фосфору 26,0, обмшного калш 4,8 мг/100 г грунту. 
Пдролггична кислотнють 2,21 мг-екв./100 г Грунту, обмшна кислотнють рН 6,4. 

СМвбу трав на дослщних дшянках проводили паралельно, пщ покрив вико-
BiBCHHOi сумшки на зелений корм. Норма вишву компоненпв сумшки 
становила: люцерни nociBHoi' - 16 кг/га, що склало 8 млн/га схожих насшин, 
стоколосу безостого - 16 кг/га, що становило 5 млн./га схожих пасшим. 
Починаючи з другого року вегетаци, травостш шдживлювали N45P45K45. 
Протягом вегетацп трави скошували три рази. Дослщження видового складу i 
густота трав проводили, починаючи з другого року вегетаци, протягом 4 роюв у 
фазу бутошзацп люцерни i колосшня стоколосу перед збиранням першого укосу. 
Облжова площа дшянки - 10 м2. 

Результати дослщжень 
У nponeci росту i розвитку на рослину впливае сукупнють абютичних, 

б1отичних i антропогенних фактор!в, що призводить до вироблення певних 
залежностей. Для побудови оргашчно1 речовини рослини використовують з 
навколишнього середовища фактори неживо'1 природи (абютичш): воду з 
м1неральними речовинами, вуглекислий газ, кисень, сонячну енерпю. У 
навколишне середовище повертаються продукта життед1яльност1 рослин: кисень, 
вуглекислий газ, вода, продукта обмшу, а т е л я вщмирання рослин - оргашчш 
сполуки. 

Вщповщно до агроеколог1чних умов росту i розвитку люцерна nociBHa i 
стоколос безостий за вщношенням до вологи належать до м е з о ф т в - рослин 
середшх умов зволоження, що сприяе доброму розвитку як надземно'1, так i 
пщземноТ частин. Враховуючи формування глибоко-проникаючоУ коренево1 
системи у люцерни nociBHoi', вона бшьш ст1йка до посухи, шж стоколос безостий 
з поверхневою кореневою системою. Ця залежнють бшьш сильно проявляеться 
nifl час формування другого укосу, коли, як правило, сто'ггь суха погода. Така 
властивють зумовлюе нормальне в1дростання люцерни, та несуттеве - стоколосу 
безостого. Тому в цьому вщношенш люцерна може належати до перехщно'1 
форми вщ мезо- до ксероф1тно1 (посухостшкоТ). 

За ст1йк1стю до затопления водами з поверхш грунту, що характерно для 
ранньовесняного перюду та понижень, стоколос безостий належить до стшких, 
що витримуе затопления понад 40 дшв без icTOTHoro позначення на 
життстдатносп та продуктивност1. Люцерна nociBHa е малост1йкою - витримуе 
10-15 дшв затопления. Стоколос безостий i люцерна nociBHa належать до 
нестшких до тдтоплення водами знизу, що може проявлятися на грунтах з 
високим р1внем Грунтових вод. 
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За вщношенням до Грунтового повггря досл1джуваш трави вимагають добре 
аерованих структурованих грунпв. Особливо великл вимоги до аерацп у 
стоколосу безостого, що розмножуеться кореневищами. При ущшьненш грунту 
вш !нтенсивно зр1джуеться та знижуе свою продуктивнють. 

По вщношенню до затшення стоколос безостий та люцерна пошвна належать 
до малотшевитривалих трав. Проте цей фактор вщшрае визначальну роль у piK 
швби, особливо при пщпокривиому вирощуванш. За вимогами до температури 
вказаш трави належать до холодо- та морозостшких. При чому, бшьшою 
морозостшюстю вщзначаеться стоколос безостий. 

За вимогами до поживного режиму Грунту стоколос безостий i люцерна 
пос1вна належать до мезотрофних, тобто вимагають грунпв, середньо 
забезпечених поживними речовинами. Стоколос безостий проявляе бшыш 
вимоги до азоту, який надходить частково внаслщок симбюзу люцерни з 
бульбочковими бактер1ями та з мшеральних добрив. Люцерна поЫвна потребуе 
фосфорно-калшних добрив. За кислотнютю грунту люцерна вимагае нейтральних 
i слаболужних Гругспв, а стоколос безостий - нейтральних та слабокислих. 

Серед бютичних фактор1в найбшьше впливае взаемод1я досл1джуваних трав 
у сумшщ, наявнють iHuinx культурних рослин, що можуть з'явитися внаслщок 
самонашвання, бур'яшв, шкщншив i хвороб. Взаемод1я люцерни поЫвноУ та 
стоколосу безостого е взаемовигщною, так як трави доповнюють одне одного, 
виробляючи бюлопчний азот люцерною, залишаючи опад в1дмерлих рослинних 
решток стоколосу безостого, спостериаеться оитимальне поеднання кореневих 
систем трав за глибиною. Не проявляеться взаемного пригшчення щодо 
скоростиглост! та висоти трав. Бур'янна рослиннють може позначатися на 
розвитку cyMiuiKH в piK с1вби, коли трави розвиваються дуже повшьно. Щодо 
шкщнимв i хвороб, то Ух прояв на n o c i e a x багатор!чних трав незначний, що не 
вимагае застосування спещальких засоб1в захисту. Проте бшьш чутливою 
рослиною до шкщливих фактор!в е люцерна nociBHa. 

Антропогенний фактор зумовлений виконанням безпосередшх 
агротехн1чних прийом1в вирощування культур, зокрема внесения добрив, 
боронування травостою, ущшьнення його збиральною техн!кою, висотою та 
кшьк1стю скошувань, а також забрудненням навколишнього середовища в 
результат! людсько'У д1яльност!, не пов'язано'У i3 вирощуванням травосумшки. 

Спостереження за чисельшстю трав у cvMiujiii на р1зних грунтах протягом 
чотирьох poKie використання травостою показали, що на cipoMy л1совому rpymi 
чисельн1сть люцерни пошвноУ зменшилась у 2,4 раза. Це зумовлено кислою 
реакщею Грунту, яка попршувала умови 1снування люцерни та симбютичну 
азотфжсац!ю (табл. 1). 

В таких умовах стоколос безостий почував себе значно краще, що зумовило 
його зрщження лише в 1,1 раза. За умов зр1дження люцерни та кисло'У реакщУ 
грунту, стоколос безостий займав npocTip грунту, який звшьнявся люцерною. 
Чисельн1сть шших трав i бур'ян1в на cipoMy л!совому Груит1 була иесуттевою. 
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На чорнозем1 вилугуваному i3 нейтральною реакщею грунту чисельнють 
люцерни зменшилаея у 1,2 раза, в той час як стоколосу безостого - в 6,1 раза. 
Цьому сприяла значна чисельнють люцерни nociBHoi' в травосто'1, а також 
уицльнення Грунту. В той же час, ютотно зросла чисельшсть шших трав, що не 
вис1валися - райграсу високого i, особливо, грястищ зб1рно1 - до 31 шт./м2 на 
четвертому рощ вегетаци, яю самовшьно насйовалися на мющ рослин стоколосу 
безостого, що випадали. 

Таблш/я 1. Видовий склад i чисельнють люцерно-стоколосових 
агрофшщеноз!в за роками вегетаци 

Видовий склад i чисельн1сть люцерно-
стоколосових агроф1тоценоз1в залежно вщ грунту, шт./м2 

PiK використання трав Видовий склад i чисельн1сть люцерно-
стоколосових агроф1тоценоз1в залежно вщ грунту, шт./м2 

1 2 3 4 
С^оий л к о в и й середньосуглинковий грунт 

Люцерна nociBHa 237 201 150 97 
Стоколос безостий 120 118 115 106 

iHiui трави - 2 5 8 
Бур'яни 17 19 19 22 

Чорнозем вилугуваний середньосуглинковий 
Люцерна nociBHa 265 253 241 219 

Стоколос безостий 122 107 67 20 
iHuii трави - 5 24 45 

В тому чиелк 
грястиця зб1рна 
райграс високий 

- 5 18 
6 

31 
14 

Бур'яни 12 17 25 27 

Таким чином, на чорнозем1 вилугуваному спостериалася вторинна сукцес1я, 
тобто така, що виникла на OCHOBI юнуючих екосистем, яю частково 
зруйнувалися. На cipoMy люовому Грунп сукцес1я була незначною. 

На чорнозем1 вилугуваному люцерна поавна мае великий бюгичний 
потенщал, що переважав onip середовища та визначався достатньою юльюстю 
иоживних речовин у Грунп та оптимальними параметрами кислотноеп грунту, 
що сприяло значному вщсотку рослин люцерни у cyMimni. В той же час, на 
cipoMy люовому Грунт1 onip середовища переважав бютичний потенц}ал люцерни 
nociBHoi ' внаслщок несприятливих умов життя через кислу реакщю грунту, а це 
призводило до зменшення чисельност! люцерни. 

Стоколос безостий на чорнозем1 характеризувалися незначним бютичним 
потенц1алом, що переважав onip середовища i визначався несприятливими 
умовами життя через уицльнення грунту, низьку репродуктивну здатн1сть 
нас1нневого розмноження та нездатнють розмножуватися вегетативно через 
значну густоту люцерни. На cipoMy люовому Грунп б1огичпий потенnifui 
стоколосу безостого значно переважав onip середовища, що зумовило значну 
кшькють рослин у травосто'1 протягом тривалого часу. 

Значне зростання чисельност) грястиц1 зб1рноУ та райграсу високого на 
40pH03eMi зумовлено ix великим б1отичним потенц1алом, що проявлявся 
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внаслщок здатност1 розширювати ареал через велику швидюсть розмноження 
насшням шляхом самовшьного наавання, переносу з шших територш i 
обсипання, а також шляхом поповнення статевозршого складу за рахунок 
потомства, 

Висновки та перспективи подальших дослщжень 
1. Змша зовшшшх умов середовища призводить до витюнення одних внщв у 

люцерно-стоколосовому агрофггоценоз1 i ix замщення шшими. 
2. На чорноземних грунтах з нейтральною реакщею грунтового розчину 

полтшуються умови для юнування люцерни пошвноТ та знижуеться чисельнють 
i гинуть рослини стоколосу безостого, що призводить до появи нових внщв у 
екосистем1 - грястищ зб1рноТ та райграсу високого, що займають шшу стоколосу. 

3. На cipoMy люовому Грунт1 знижуеться чисельнють люцерни nociBHo'i, що 
сприяе збереженню чисельност1 рослин стоколосу безостого, який е 
конкурентоздатним з шшими злаковими травами. 

Перспектива подальших дослщжень полягае в тому, щоб розробити 
технолопчш прийоми, яю б забезпечували збереження компоненпв травостою, 
чисельнють яких ютотно зменшуеться, що призводить до падшня бюлопчноУ 
продуктивност1 травостою та якюних характеристик. 
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