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ОЮКУЛЯЦ1Я НАС1ННЯ - ВАЖЛИВИЙ ЕКОЛОГ1ЧНИЙ 
ФАКТОР ШДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТ1 
5-ГЕТАТИВНОК МАСИ КОЗЛЯТНИКУ СХ1ДНОГО 

Оссг- нтовано доцшьшсть використання шокуляци настня козлят-
при eidcynwocmi ризоторфту, грунту з багаторшних noci-

] sc.-":ара екологЫного виробництва. Показано вплив токуляцп на 
процеав росту, збшьшення висоти рослин, ктъкост! листюв, 

во)' поверхш та збереження cxodie. 

oei слова: козлятник cxidnuu, токулящя, еколог^я, грунт, бага-
mocieu. 

Осильки козлятник схшний вирощуеться в умовах Люостепу право-
на обмежешй плонц, тому в грунтах вщсутш його бульбочков! 

BiL 11ксують вшьний азот атмосфери. В таких умовах симбютичш 
сактерп на коренях козлятнику схщного стають ефективними 

-<imii Л1та - на початку oceHi. До цього часу, козлятник схщний 
гс:з;:заеться дуже повшьно, вщстае у pocTi, заростае бур'янами та 

[1]. Враховуючи його надзвичайно повшьний picT у piK С1вби, 
5штично1 азотфксацй е одним з визначальних, щодо форму-

::опродуктивного та довгов1чного травостою. Адже ocoбливocтi 
пиземно'1 i надземно! маси в piK CIBOH icTOTHO впливають на 

гтъ зелено! маси козлятнику схщного в наступш кшька рок1в ве-

1 и - Ггзпечення активно!' азотфшсацп, проводять шокулящю насш-
ку схщного специф1чним штамом бульбочкових бактерш (ри-

: V . Цей захщ зумовлюе утворення достатньо! кшькосп бульбоч-
й с е р ш на коренях, зимуючих бруньок i паростюв, що сприяе ште-

рс змноженню козлятнику схщного наступного року. В цшому, 
до пщвищення продуктивное™ травостою козлятнику схщ-

5 - 59% [2]. 
ЛЯЦ1Ю насшня козлятнику схшного проводять перед авбою за 

-ротруювач1в або в затшку на брезент! чи гопвщ, змшуточи 
з насшням [3]. 3 окремих оргашзацшних причин ризоторфш 

§-—- зисутшм, тому часто його замшюють азотними мшеральними 
z:o може позначитись на еколопчному cTaHi агроекосисте-
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ми [4]. У таких випадках необхщно використовувати для шокуляцн дрк":-
KopiHui з бульбочками козлятнику схщного або фунт з його багатор1чн;т 
травостсп'в (150 - 200 г коршшв, попередньо розтертих у ступц1 чи 4 - 6 кг 
грунту з no.iia козлятнику схщного зм1шують з гектарною нормою BHCI? 

[5]. Питания ефективносл застосування коршщв та Грунту з nocieie коз.:*-
тнику схщного для шокуляци, вивчено недостатньо, що i визначило акг_. э-
льн1сть дослщжень. 

Матер1али i методика дослщжень. Проводились лабораторн -
польов1 дослщи на сшльному дослщному пол1 Вшницького нацюнальнс~: 
агарного ушверситету та Вшницько! державно! сшьськогосподарсько! дос-
лщно! станцп 1нституту кормш та сшьського господарства Подшля НА_-_-
з 2008 року. Грунт дослщно! дшянки cipuft л1совий середньосуглинковия : 
вм1стом гумусу 2,3%, гщрол1тичною кислотшстю 5,37 мг.-екв./ 100 г груе-
ту та рН 5,0. 

Облжова площа дшянки становила 5 м2 при чотириразовому псн::-
peHHi. За piK до с1вби провели вапнування грунту. Слвбу козлятнику сх 
ного проводили безпокривним способом у тзньовесняш строки. До н_: — 
ня додавали грунт з багатор1чних n o c i e i e козлятнику схщного з досл'_--?г. 
дшянок 1нституту корм1в та сшьського господарства Подшля НААН. г -
мпцених у с. Бохоники. На площу 10 м ; використовували 35 г насшня 
лятнику, попередньо змшаного з 6 г грунту з багатор1чних його поак:-

Упродовж дослщжень фжсували настання основних фаз росту i _ 
витку, динамжи висоти рослин, а наприкшщ вегетацшного перюду в) 
чили густоту рослин, кшьюсть складних листмв на однш рослин1 та 
точк1в у складному листку, площу листово! поверхю одше! рослини 
дом виачок. 

Результати дослщжень. Спостереження за проходженням фаз 
i розвитку рослин козлятнику схщного в перший piK вегетацп залежн ' -I 
шокуляци показали, що перюди появи сход1в i строки настання поча-- вся 
фаз росту не залежали вщ дослщжуваного фактора. Р1зниця почала ~г>:ви 
лятися починаючи з формування у козлятнику схщного 4-го справзк^л** 
листка, коли на BapiaHTi з 1нокулящею грунтом вказана фаза наста.-; т S 
дшв paHime, шж без шокуляци (табл. 1). Гшкування в обох BapiaHTi 
почалось при формуванш 5-го листка, але при шокуляци цей проце: 
вся на 8 дшв рашше. Отже, шокуляшя насшня грунтом з n o c i e i B ко' 
ку схщного не впливае на термш появи сход1в i проходження по с -
фаз росту. Починаючи з утворення 4-х листюв у козлятнику ехидне г: 
ходження фаз росту i розвитку шокульованих рослин прискорюетьс а 

Динамша висоти рослин козлятнику схщного показала, що r.eriz 
дшв вегетацп ктотно! р1знищ м1ж дослщними вар1антами у !х в:-:.:-

спостер1галось. Це пщтверджуе встановлену paHime залежшеть. п: 
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I зегетаци висота рослин козлятнику схщного зростае дуже по-
• - _ иснми агротехшчними заходами и неможливо прискорити. 

• : <ення фаз росту i розвитку рослин козлятнику схщного залежно 
. - - iifi грунтом з багатор!чних liocieie, дшв вщ «вби (2008-2010 pp.) 

Козлятник схщний при cie6i 
I Ci- . i ЭОС-> 1 розвитку без Ыокуляцй з Ыокулящею Грунтом з багатор1чних 

nocieie 
• Ъ ^ г - : - rsaaie 11 11 
K l =псае*>нй листок 20 20 

— гг - - л листок 32 27 
|Г ш в а - « 41 33 

."Lnaie, починаючи з 30-го дня вегетацп, вщм1чаеться перевага у pocTi 
козлятнику схщного з шокулящею. До кшця вегетацшного перюду 

I т'ГГ'гвлга склала 6 см, при загальнш висот1 рослин 20 см (рис. 1). 
Налриюнщ всгстащйного перюду першого року життя вариант з iHO-

I переважав контроль ще й за шшими показниками (табл. 2). 

20 30 40 
Дшв B i f l а в б и 

- козлятник схщнии з 1нокуляц|ею козлятник схщний без Ыокуляцн 

1. Динамжа висоти рослин козлятнику схщного в piK ывби залежно вщ 
шокуляци грунтом з багатор!чних nocieie (2008 - 2010 pp.) 

Зокрема, збережешсть рослин на cipoMy лковому rpyHTi 13 слабо ки-
реаюцею зросла в 2 рази, кшыасть складних листк1в на однш рослиш 
на один б1льша при середнш кшькост1 простих листюв у складному 

на 2 бшьше. Все це призвело до формування ошьш потужного тра-
• - зю козлятнику схщного з площею листово! поверхн1 одшй' рослини в 

Г Г1з;в бшьшою, шж без шокуляци. 
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2. Юльккш показники рослин козлятнику судного наприкшщ вегетацп 
першого року життя залежно вщ шокуляци фунтом з багатор!чних nocieie 

(2008-2010 pp.) 

Фази росту i розвитку 
Козлятник схщний при cisGi 

Фази росту i розвитку без 
жокуляцм 

з 1нокуляц1ею фунтом з 
багатор1чних nocieie 

Густота рослин, шт./м^ 70 154 
Висота рослин, см 14 20 
Кшьюсть листюв на однм рослиж, шт. 6 7 
Кшьюсть простих листочюв у складному 
листку, шт. 3 5 

Площа листовоТ noeepxHi оджеТ рослини, см2 14,5 158,8 

Висновки. Отже, шокуляшя насшня козлятнику схщного фунтом з 
багатор1чних nociBie призводить до позитивних змш у рослин, починаючи 
з угворення 4-х справжшх листшв на 30-й день т е л я авби. Це вказуе на 
ранне формування бульбочкових бактерш на коренях козлятнику схщного 
та i'x азотфжсашю. Симбютична азотфшсащя в цей час прискорюе прохо-
дження фаз росту i розвитку, збшьшуе висоту рослин козлятнику схщного. 
кшьюсть складних листюв на однш рослиш i простих листав на одному 
складному листку, 3 6 e p i r a c сходи наприюнщ вегетацп, збшьшуе листков;, 
поверхню одшеУ рослини. Bci i(i переваги сприятимуть формуванню бшьга 
потужного травостою козлятнику схщного в piK а в б и без додаткового за-
стосування мшеральних азотних добрив, що е еколопчно безпечно. 

Таким чином, шокуляшя фунтом з плантацш козлятнику схщного 
сприятиме кращш перези.\нв;и рослин, формуванню вищого врожаю веге-
тативно* маси в наступш роки вегетацп та е важливим резервом ризотор-
фшу. 
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