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КОРЕНЕВІ РЕШТКИ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ У ВИРІШЕННІ 

ПРОБЛЕМИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ 

 

Різкий занепад галузі тваринництва спричинив  відчутне зниження вмісту 

гумусу в ґрунтах. Відповідно і площі посівів багаторічних бобових трав 

конюшини лучної на сьогоднішній день скоротились. Однією з причин цього є 

недостатня обізнаність аграріїв, щодо високої господарської цінності культури. 

 Значення конюшини лучної для сільського господарства зумовлене 

комплексом показників і не лише високою врожайністю впродовж кількох 

років, середньою вимогливістю до умов зростання, повноцінністю, 

пластичністю, а й фактором підвищення родючості грунтів[1]. Це одна з 

найбільш врожайних багаторічних бобових культур, яка здатна фіксувати 

більше 200 кг на гектар азоту,  поліпшувати родючість ґрунту, захищати його 

від вітрової й водної ерозії, залишати у ґрунті сухі корені й пожнивні рештки 

(від 40 до 100–120 ц/га). У їхній кореневій системі міститься від 2,5– 3 до 4% 

азоту (з розрахунку на суху речовину). Після її відмирання й розкладання 

запаси азоту в ґрунті збільшуються на 150–200, іноді 300 кг/га. Акумульований 

у кореневій системі та пожнивних рештках бобових культур азот у ґрунті добре 

засвоюється іншими культурами сівозміни [1,2]. 

Дослідження проведені на сірих опідзолених середньосуглинкових ґрунтів 

на лесі, для яких характерний низький вміст гумусу – 2,0 %. Агрохімічні 

показники орного шару: рН сольове – 5.3, гідролітична кислотність – 3,67 

мг.екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 17,6 мг.екв на 100 г ґрунту, 

легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 65,0 мг, рухомого фосфору та 

обмінного калію (за Чириковим)  відповідно 108 і 120 мг на 1 кг ґрунту. 

Гумусно-елювіальний горизонт глибиною 30-32 см, надто вимитий, буро-

сірий, вологий, мулувато-середньосуглинковий, неміцно грудкуватий, сильно 

ущільнений. Глибина ілювіального горизонту 55-60 см, верхня його частина 

відзначається низьким вмістом гумусу, підвищеним вмістом глини, 

грудочкувато-горіховою структурою, підвищеною щільністю. Нижня частина 

майже безгумусна, темно-бура, важкосуглинкова, дуже щільна з добре 

помітною горіхувато-призматичною структурою. На глибині 85-90 см цей 

горизонт змінюється перехідним до породи. Остання залягає на глибині 110-130 

см і представлена лесом. 

Ці ґрунти через низький вміст гумусу і вимивання органічних і 

мінеральних колоїдів мають низьку агрономічно цінну структуру. Тому вони 

схильні до запливання і утворення кірки, яка прискорює випаровування і 

затрудняє газообмін. 
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За інтенсивної технології вирощування, результати проведених 

досліджень переконливо свідчать про важливу роль конюшини лучної у 

збагаченні цих ґрунтів поживними елементами за рахунок кореневих решток та 

симбіотичної азотфіксації.  

За дворічного використання конюшини лучної накопичується 4,06-4,08 

т/га сухої маси коренів, що містять 83,7-84,3 кг азоту, 24,4-24,5 кг фосфору та 

51,1-51,4 кг калію. При підпокривному вирощування сортів конюшини лучної 

на ділянках з внесенням мінеральних добрив у нормі P60K90 та проведенням 

інокуляції насіння, забезпечувало формування 127,7-135,8 кг/га біологічно 

фіксованого азоту[3]. 

Отримані результати досліджень проведені в Інституті СГКР, вказують, 

що найбільша кількість кореневих решток залишається в грунті після збирання 

конюшини лучної 80,6-84,0 ц/га сухої речовини [4]. 

Коріння конюшини лучної завдяки здатності проникати у грунт більше як 

на 3 м та транспортувати  у верхні шари ряд елементів такі як: кальцій, фосфор, 

азот та інші, збагачуючи його поживними речовинами. Крім того конюшина 

має властивість пригнічувати патогенні мікроорганізми грунту. Наявність 

коріння багаторічних трав у грунті веде до зниження шкідливої мікрофауни та 

розвитку корисної мікрофлори.  

Особлива цінність культури в тому, що вона формує високу врожайність та 

якість, шляхом азотфіксації, не потребує внесення дорогих і шкідливих для 

довкілля азотних добрив. Та являється цінним елементом енергоощадних 

технологій при біологізації сільського господарства. 
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