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Hay lands are sources of high quality and cheap fodders for livestock. Using fertilizers is one of the most 

effective measures to improve them. They change growth conditions of meadow grasses, which lead to the 
dominance of valuable species of cereal grasses. So, the research purpose was to find and investigate main 
factors of organic matter influence in fodder cereal grasses agro-phytocenosis of Precarpathia. The article 
presents research results of fertilizer effect on chemical composition and quality of cereal grass fodders. 
Seasonal, yearly changes in species composition and application of fertilizers influence chemical composi-
tion and quality of fodder cereal grasses. The highest results in the studied grass mixtures (content of crude 
protein, metabolic energy, fodder units, and the highest amount of digested protein in fodder unit) was ob-
served at application of nitrogen fertilizers in the dose of N75 and N150. It has been established that applying 
mineral fertilizers in the dose of N150P60K90 resulted in increasing the following indicators: crude protein 
content reached 16 %, crude protein –13.3 %, crude fat –3.7 %, crude fiber –28.5 %, and nitrogen free com-
pounds–41.6 %. The content of calcium and magnesium crude ash also increased insignificantly under the 
impact of nitrogen fertilizers. At applying nitrogen fertilizers in the doze of N150, the nutritional value and 
energy intensity slightly increased, the content of fodder units increased from 72–73 % to 74–75 % (zoo-
technical rate is within 80–90 %), metabolic energy per 1 kg of dry weight increased from 8.0–8.1 to 8.2–
8.3 MJ/kg (zoo-technical rate is 8–9 MJ/kg) Mineral composition of these fodder cereal grasses meets zoo-
technical standards of livestock fodders. Nitrogen fertilizers increased calcium content of plants as com-
pared with the variants without fertilizers: N75 – from 0.41–0.43 to 0.46–0.47 %; N150 – 0.52–0.54 %. Calci-
um to phosphorus ratio (Ca: P) changed after applying N75 from 1.1–1.2 to 1.3–1.4; N150 – to 1.5–1.7. Potas-
sium to calcium (K: Ca) ratio and potassium to magnesium (K: Mg) decreased from 4.7–5.0 to 3.8–4.2, and 
to 3.1–3.3 respectively. The application of potassium and phosphorus fertilizers led to increasing their con-
tent in grass mixtures. Potassium content in fodder dry mass increased by 0.16–0.25 % after K90 application 
as compared with control and fertilizer variants (N75, N150). Applying P60 resulted in increasing phosphorus 
content only by 0.03 % as compared with the variants without fertilizer and application of N90, N180. Calcium 
to phosphorus (Ca: P), potassium to calcium (K : Ca) and potassium to magnesium (K : Mg) ratios were 
within the zoo-technical norms. 

Key words: chemical composition, nutritional value, dry matter, fodder units, digested protein, metabolic 
energy, cereal grass mixture. 
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ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У КОРМІ ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ В УМОВАХ 
ПРИКАРПАТТЯ 
 
У. М. Карбівська 
 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», м. Івано-Франківськ, 
Україна 

 
Сіножаті є джерелом високоякісних та дешевих кормів для тваринництва. Застосування добрив 

є одним з найефективніших заходів поліпшення сінокосів. Під їх впливом відбуваються спрямовані 
зміни умов зростання лучних рослин, що призводить до домінування цінних видів злакових трав. Тому 
метою досліджень було виявити основні фактори впливу органічних речовин у кормі злакового аг-
рофітоценозу в умовах Прикарпаття. Наведено результати досліджень впливу удобрення на 
хімічний склад та якість корму фітомаси злакових травосумішок сінокісного використання. Вста-
новлено, що на хімічний склад та якість корму рослинної маси впливають сезонні та річні зміни ви-
дового складу та удобрення. Найбільший вміст сирого протеїну, обмінної енергії, кормових одиниць 
та найбільша забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном досліджуваних траво-
сумішок спостерігалось при внесенні азотних добрив у дозі N75 та N150. Встановлено, що внесення на 
злаковий травостій мінеральних добрив у дозі N150P 60K90 з рівномірним розподілом азоту дає змогу 
отримати корм із вмістом сирого протеїну 16 %, сирого білка – 13,3 %, сирого жиру – 3,7 %, сирої 
клітковини – 28,5 %, без азотистих екстрактивних речовин – 41,6 %. Під впливом азотних добрив 
дещо збільшувався вміст сирої золи кальцію та магнію. На варіанті з внесенням N150 також дещо 
змінювалась і поживність корму та енергоємність, вміст кормових одиниць збільшився від 72–73 % 
до 74–75 % при зоотехнічній нормі 80–90 %, а обмінна енергія в 1 кг сухої маси підвищилась від 8,0–
8,1 до 8,2–8,3 МДж/кг при зоотехнічній нормі 8–9 МДж/кг. Порівнюючи мінеральний склад корму 
злакового травостою із зоотехнічними нормами, виявилось, що загалом він відповідав цим нормам 
та придатний для годівлі великої рогатої худоби. 

Ключові слова: хімічний склад, поживність, суха речовина, кормові одиниці, перетравний проте-
їн, обмінна енергія, злакова травосумішка 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КОРМЕ ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЯ В 
УСЛОВИЯХ ПРИКАРПАТЬЯ 
 
У. М. Карбивская 
 
ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника», г. Ивано-Франковск, 
Украина 

 
Сенокосы являются источником высококачественных и дешевых кормов для животноводства. 

Применение удобрений является одним из наиболее эффективных способов улучшения сенокосов. 
Под их влиянием происходят изменения условий произрастания луговых растений, что приводит к 
доминированию ценных видов злаковых трав. Поэтому целью исследований было определить основ-
ные факторы влияния органических веществ в корме злакового агрофитоценоза в условиях Прикар-
патья. Приведены результаты исследований влияния удобрений на химический состав и качество 
корма фитомассы злаковых травосмесей сенокосного использования. Установлено, что на химиче-
ский состав и качество корма растительной массы влияют сезонные и годовые изменения видового 
состава и удобрения. Наибольшее содержание сырого протеина, обменной энергии, кормовых еди-
ниц и наибольшая обеспеченность кормовой единицы растворимым протеином исследуемых траво-
смесей наблюдалось при внесении азотных удобрений в дозе N75 и N150. Установлено, что внесение 
на злаковый травостой минеральных удобрений в дозе N150P60K90 с равномерным распределением 
азота позволяет получить корм с содержанием сырого протеина 16 %, сырого белка – 13,3 %, сы-
рого жира – 3,7 %, сырой клетчатки – на 28,5 %, безазотистых экстрактивных веществ – 41,6 %. 
Под влиянием азотных удобрений несколько увеличивалось содержание сырой золы, кальция и маг-
ния. В варианте с внесением N150 также несколько менялась и питательность корма, и энергоем-
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кость, содержание кормовых единиц увеличилось с 72–73 % до 74–75 % при зоотехнической норме 
80–90 %, а обменная энергия в 1 кг сухой массы повысилась с 8,0–8,1 до 8,2–8,3 МДж/кг при зоотех-
нической норме 8–9 МДж/кг. При сравнении минерального состава корма злакового травостоя с 
зоотехническими нормами оказалось, что в основном он отвечал им и придатен для кормления 
крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: химический состав, питательность, сухое вещество, кормовые единицы, рас-
творимый протеин, обменная энергия, злаковая травосмесь. 

 
Вступ 
Сіножаті й пасовища є джерелом високоякісних та дешевих кормів для тваринництва. Сіно зали-

шається одним з основних кормів у раціонах тварин, оскільки сприяє нормальній роботі шлунка й 
кишечника. Це єдиний з грубих кормів, що містить вітамін D, який регулює мінеральний обмін в 
організмі тварин [17]. 

Основна задача кормовиробництва на сьогодні – забезпечити високоякісні об’ємні корми для 
тварин, які повинні містити 10,5–11,0 Мдж ОЄ (обмінної енергії) і 15–18 % сирого протеїну (злаки) і 
18–23 % бобових трав у сухій речовині. Такі корми навіть без концентратів можуть забезпечити до-
бовий надій до 20–25 кг молока [8]. 

Для створення високопродуктивних травостоїв використовують злакові та бобові трави. Злакові 
багаторічні трави забезпечують основну частину виходу корму, зокрема при достатньому зволожен-
ні в умовах Лісостепової зони [1, 11]. 

Співвідношення мінеральних елементів у рослинній масі і кормах має важливе значення і зале-
жить від інтенсивності біологічного поглинання хімічних елементів із ґрунтів, що визначається еко-
логічними факторами, станом рослин та видовими особливостями травостоїв. Оптимальне викори-
стання органічних поживних речовин можна очікувати тільки тоді, коли корми містять достатню 
кількість мінеральних речовин. Умови живлення, урожайність та інтенсивність використання зумо-
влюють зміну мінерального складу корму [9, 14]. 

Вміст органічних і мінеральних речовин, які відображають поживну цінність кормів, залежить від 
фенологічної фази росту і розвитку рослин. Багаторічні трави найбільш поживними є в ранні фази 
вегетації, оскільки в цей період вони містять не тільки повноцінний білок, вітаміни, але в невеликих 
кількостях і більш прийнятну для тварин клітковину, де мало лігніну, завдяки чому вона добре перет-
равлюється [12]. 

Група вчених з’ясувала, що корм злакових та бобово-злакових травостоїв містить до 30 % клітко-
вини, і її вміст залежить від ботанічного складу, удобрення та строків скошування [10, 18, 19]. Кліт-
ковина в певній кількості виступає важливим чинником, що нормалізує травлення в рубці тварин, 
проте надмірний вміст її в раціонах знижує перетравність і ефективність використання тваринами 
поживних речовин [4]. 

Найістотніший вплив на якість корму, зокрема на показники біохімічного складу, має удобрення 
і використання, а також видовий склад травостою, на який зазвичай орієнтуються при складанні 
раціонів для годівлі високопродуктивної худоби [7]. Застосування добрив є одним з найефек-
тивніших заходів поліпшення сінокосів. Під його впливом відбуваються спрямовані зміни умов зрос-
тання лучних рослин, що приводить до домінування цінних видів злакових трав [15]. 

Механізм дії азотних добрив на вміст протеїну в кормі проявляється як прямо, так і опосередко-
вано через зміни структури урожаю, ботанічного складу та співвідношення між видами рослин. 
Фосфорно-калійні добрива хоч і меншою мірою, але також впливають на кількість протеїну шляхом 
збільшення відносної кількості бобових трав [16]. Збільшення доз азотного удобрення, як свідчать 
дослідження, проведені у Західному регіоні України, веде до зменшення вмісту без азотних екстрак-
тивних речовин 43,1 – при одноразовому внесенні азоту, тоді як при дво- та триразовому –
 відповідно 38,2 і 38,9 % [3, 13]. 

Рівень вмісту сирого протеїну у вегетуючих рослин є одним з найважливіших критеріїв їх 
порівняльної цінності. Видовий потенціал і хімічний склад лучних трав найбільш повно розкри-
вається при їх вирощуванні за різного удобрення. 

Метою досліджень було виявити основні чинники впливу на органічні речовини в кормі злаково-
го агрофітоценозу в умовах Прикарпаття. 

Серед завдань дослідження – встановити вміст органічних речовин в кормі злакового травостою 
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залежно від удобрення. 
 
Матеріали і методи досліджень 
Експериментальні дослідження проводили впродовж 2017–2019 рр. на дослідному полі кафедри 

агрохімії і ґрунтознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани-
ка» на дерново-підзолистому поверхнево оглеєному ґрунті зі вмістом у шарі 0‒20 см – 2,1 %, рН сол. 
– 4,6, вміст лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 77,1 мг/кг ґрунту, рухомих фосфору та ка-
лію (за Кірсановим) – відповідно 67,3 і 96,8 мг/кг ґрунту. 

Схема досліду включала такі фактори: фактор А – види трав та норми висіву їх насіння, кг/га: ко-
стриця лучна, 8 + стоколос безостий, 12 + тимофіївка лучна, 12; фактор В – удобрення: 1. Контроль 
(без добрив); 2. Р60; 3. К90; 4. P60K90, 5. N75; 6. N75P60K90; 7. N150; 8. N150P 60K90. Площа посівної ділянки 
становила 15 м2, облікової – 10 м2, повторність досліду чотириразова, попередник гречка. 

Фосфорно-калійні добрива вносили щорічно поверхнево рано навесні, а азотні – у три прийоми 
N25 та N150 навесні по мерзлоталому ґрунті та після першого і другого укосів. У досліді використову-
вали такі види добрив: азотні – аміачна селітра (34 %), калійні – калімагнезія (26 %), фосфорні – про-
стий суперфосфат (18,7 %). 

Погодно-кліматичні умови в роки проведення досліджень дещо відрізнялися від середньобагато-
річних показників як за кількістю опадів, так і за значеннями середньодобових температур. Серед-
ньодобова температура повітря протягом вегетаційного періоду 2017 року перевищувала середньо 
багаторічне значення (+15,3 °С) на 0,8 °С. 2018 року сума опадів була недостатньою – на 93,6 мм 
менше середньобагаторічного значення, що негативно впливало на відростання трав у отавах. 

Дослідження виконували за методикою Інституту кормів НААН [2]. Повний зоотехнічний аналіз 
корму здійснювали у зразках, відібраних під час збирання урожаю, висушених на повітрі та переме-
лених. У сухій рослинній масі визначали вміст сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, сирої 
золи, азоту, фосфору, калію, перетравність сухої речовини корму in vitro – методом інфрачервоної 
спектроскопії, вміст безазотистих екстрактивних речовини (БЕР) – розрахунковим шляхом. Вміст 
кормових одиниць, валової та обмінної енергії в кормах визначали розрахунковим методом з викори-
станням коефіцієнтів перетравності сухої маси корму та вмісту у ній сирого протеїну, сирого жиру, 
сирої клітковини, БЕР [3]. Математичне оброблення результатів досліджень проводили методами ди-
сперсійного аналізу та варіаційної статистики за Доспеховим Б. А. [5]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Вміст органічних речовин у кормі злакового травостою залежав від доз і співвідношень основних 

поживних елементів (табл. 1). Найбільш діючим елементом, який найсуттєвіше впливав на якість ко-
рмів виявився азот. 

Застосування азотних добрив сприяло й покращанню показників перетравності сухої маси корму. 
При внесенні N75 відмічено їх зростання від 54–56 до 55–57, N150 – до 56–58 % при зоотехнічній нормі 
50–70 %. При порівнянні хімічного складу корму зі стандартами на трав’яні корми (зелені корми, 
сіно, сінаж, штучно висушені трав’яні корми) [6] виявилось, що трава, загалом, відповідає вимогам 
висококласних зимових кормів. Зелена маса придатна для виготовлення сіна й сінажу 1-го класу у 
разі внесення N75 або N150. 

Під впливом досліджуваних мінеральних добрив дещо змінювалась і поживність корму та енерго-
ємність. У разі внесення N150 вміст кормових одиниць збільшився від 72–73 % до 74–75 % при зооте-
хнічній нормі 80–90 %, а вміст ОЄ в 1 кг сухої маси підвищився від 8,0–8,1 до 8,2–8,3 МДж/кг при 
зоотехнічній нормі 8–9 МДж/кг (табл. 2). 

У сухій масі корму порівняно з державними стандартами виявилось, що за вмістом кормових оди-
ниць та ОЄ трав’яна маса цілком відповідає вимогам для виготовлення сіна, сінажу та силосу. 

При внесенні N75 порівняно з контролем забезпеченість кормової одиниці корму перетравним 
протеїном збільшилась на 19–21 %, а при N150 – на 33–37 %. 

За нашими даними під впливом мінеральних добрив суттєво змінювався мінеральний склад корму 
сіяного злакового травостою (табл. 3). 
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1. Вміст органічних речовин у кормі та перетравність сіяного злакового травостою залежно   
від доз добрив, % в сухій масі (середнє за 2017–2019 рр.) 

Удобрення Сирий  
протеїн Білок Сирий  

жир 
Сира  

клітковина БЕР Перетравність 

Без добрив 10,8 9,0 3,3 29,7 47,0 54 
P60 11,6 9,6 3,4 29,5 46,1 55 
K90 11,1 9,2 3,4 30,6 45,5 56 
P30K45 11,3 9,6 3,5 29,9 46,0 55 
P60K90 11,5 9,7 3,5 29,8 45,8 56 
N75 13,0 10,8 3,4 29,3 44,9 55 
N75P60 13,5 11,1 3,5 29,1 44,2 56 
N75K90 13,8 11,3 3,5 29,3 43,8 56 
N75P30K45 13,2 11,4 3,5 29,2 44.6 56 
N75P60K90 13,8 11,6 3,6 29,1 43,8 57 
N150 14,6 12,4 3,6 28,5 43,5 56 
N150P60 15,1 12,5 3,6 28,2 43,2 57 
N150K90 15,3 12,7 3,7 28,5 42,7 57 
N150P30K45 16,0 13,2 3,7 28,4 41,8 58 

N150P 60K90 16,0 13,3 3,7 28,5 41,6 58 
НІР05 0,7 0,6 0,2 1,2  2 

 
2. Поживність та енергонасиченість сухої маси корму злакового травостою залежно від доз  

добрив (середнє за 2017–2019 рр.) 

Удобрення Вміст кормових 
одиниць, % 

Вміст обмінної енер-
гії, МДж/кг 

Забезпечення корм. од. перетрав-
ним протеїном, г 

Без добрив 72 8,1 104 
P60 73 8,0 112 
K90 72 8,0 108 
P30K45 72 8,1 108 
P60K90 73 8,1 113 
N75 73 8,1 125 
N75P60 73 8,1 131 
N75K90 73 8,1 132 
N75P30K45 74 8,2 126 
N75P60K90 74 8,2 130 
N150 74 8,2 137 
N150P60 74 8,2 143 
N150K90 74 8,2 144 
N150P30K45 75 8,3 148 
N150P 60K90 75 8,3 150 
Зоотехнічна 
норма 80–90 8,0–9,0 110–120 

 
Застосування азотних добрив сприяло зростанню вмісту сирої золи, кальцію, магнію та відношен-

ня кальцію до фосфору і зменшенню вмісту калію та відношення калію до суми кальцію і магнію. За 
умови удобрення N150 порівняно з варіантами без азоту вміст золи збільшувався від 9,2–9,4 % до  
9,8–10,2 %. При внесенні N75 порівняно з варіантами без азоту вміст кальцію збільшився від 0,41–0,43 
до 0,46–0,47 %, N150 – до 0,52–0,54 %. 
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3. Мінеральний склад корму злакового травостою залежно від доз добрив, % у сухій масі  
(середнє за 2017–2019 рр.) 

Удобрення Сира зола Р К Са Мg К : (Са+Мg) Са : Р 
Без добрив 9,2 0,33 2,40 0,41 0,10 4,7 1,2 
P60 9,4 0,36 2,43 0,40 0,11 4,8 1,1 
K90 9,4 0,35 2,65 0,41 0,12 5,0 1,2 
P30K45 9,3 0,36 2,55 0,42 0,11 4,8 1,2 
P60K90 9,4 0,36 2,61 0,43 0,11 4,8 1,2 
N75 9,4 0,32 2,25 0,46 0,12 3,9 1,4 
N75P60 9,7 0,35 2,20 0,46 0,12 3,8 1,3 
N75K90 9,6 0,33 2,41 0,45 0,13 4,2 1,4 
N75P30K45 9,5 0,34 2,28 0,46 0,12 3,9 1,4 
N75P60K90 9,7 0,35 2,37 0,47 0,12 4,0 1,3 
N150 9,8 0,31 2,08 0,52 0,13 3,2 1,7 
N150P60 9,9 0,34 2,11 0,55 0,13 3,1 1,6 
N150K90 9,9 0,32 2,28 0,55 0,14 3,2 1,7 
N150P30K45 10,1 0,33 2,21 0,56 0,13 3,2 1,7 
N150P 60K90 10,2 0,35 2,27 0,54 0,14 3,3 1,5 

НІР05 0,5 0,02 0,17 0,03 0,01   

 
Відношення кальцію до фосфору при застосуванні N75 зросло від 1,1–1,2 до 1,3–1,4, а N150 – 1,5–1,7, від-

ношення калію до суми кальцію та магнію відповідно зменшилось від 4,7–5,0 до 3,8–4,2 і до 3,1–3,3. 
Помітно зріс у траві вміст калію під впливом внесення калійних добрив. При внесенні K90 порівняно з 

контролем або з удобренням N75 чи N150  вміст калію в сухій масі корму збільшився на 0,16–0,25 %. Спосте-
рігалась тенденція до зростання вмісту фосфору. При застосуванні фосфорних добрив у дозі P60 порівняно з 
тими ж варіантами без внесення добрив або N90 чи N180 вміст збільшився лише на 0,03 %. 

При зіставленні мінерального складу корму злакового травостою із зоотехнічними нормами виявилось, 
що він відповідав їм і придатний для годівлі великої рогатої худоби. Відношення кальцію до фосфору і від-
ношення калію до суми кальцію і магнію було в межах зоотехнічних норм. 

Отже, проведені трирічні дослідження з визначення впливу удобрення на вміст органічних речовин у 
злаковому травостої свідчать про те, що цей агрозахід є важливим елементом у технології вирощування да-
них культур. Встановлено, що мінеральні добрива покращують поживність корму та енергоємність, що та-
кож висвітлено в роботах науковців: Г. Я. Панахид, Г. С. Коника, У. О. Котяш (2019), Я. І. Мащака, 
Н. М. Рудавської (2013) [12, 13]. Хоча їхні рекомендації щодо впливу доз та норм мінеральних добрив на 
якісні показники корму злакового травостою відрізняються від одержаних нами результатів досліджень. 

 
Висновки 
Основним чинником впливу на вміст органічних речовин у кормі злакових травостоїв є удобрення 

азотними добривами. Внесення мінеральних добрив у дозі N150P 60K90  з рівномірним розподілом азоту 
дає змогу отримати корм із вмістом сирого протеїну 16 %, сирого білка – 13,3 %, сирого жиру – 
3,7 %, сирої клітковини – 28,5 %, БЕР – 41,6 %.  

Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні та обґрунтуванні застосування 
мінеральних добрив, зважаючи на появу нових сортів злакових трав, препаратів і зміну кліматичних 
та ґрунтових умов. 
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