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Таблиця 4 – Середньодобовий приріст однієї рослини цукрових буряків, г/добу 

Дата Об’єкт досліджень 
Густота, тис./га 

50 70 90 50 70 90 
Максим Смарагд 

15.05-15.06 коренеплід 0,29 0,30 0,32 0,12 0,14 0,16 
листя 0,91 0,93 0,97 1,04 1,06 1,10 

16.06.-01.07. коренеплід 2,0 2,1 2,1 1,0 1,1 1,1 
листя 1,2 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 

02.07.-01.08. коренеплід 6,6 3,7 1,1 4,3 1,2 1,0 
листя 3,1 4,0 1,2 3,4 2,4 1,2 

02.08.-01.09. коренеплід 1,9 3,6 3,8 2,6 3,4 3,1 
листя 0,5 -2,2 -0,5 0,8 1,1 1,1 

02.09.-15.10. коренеплід 2,9 9,3 5,3 5,0 9,1 7,1 

Таблиця 5 – Урожайність коренеплодів (У) та вихід цукру (Ц) залежно від гібридів та густоти 
насадження, ц/га 

Фактор В – густота наса-
дження 

Фактор А – гібриди Середнє по фактору В Максим Смарагд 
У Ц У Ц У Ц  

50 тис/га 384 62,3 407 65,8 396 64,0 
70 тис/га 432 73,2 378 59,3 405 66,4 
90 тис/га 376 66,2 363 57,8 370 62,0 

Середнє по фактору А  398 67,3 383 61,0  
НІР05, ц/га  – А – 43,3 (коренеплоди), 4,3 (цукор) 
   – В – 53,0 (коренеплоди), 5,2 (цукор) 
   – АВ – 75,0 (коренеплоди), 6,0 (цукор) 

 
В середньому по фактору за продуктивністю 

коренеплодів досліджуванні гібриди, суттєво не від-
різняються, а за врожаєм цукру гібрид Максим пере-
важає гібрид Смарагд на 6,3 ц/га. 

Висновки: Фенологічні показники рослин буря-
ку цукрового змінювалися залежно від гідротерміч-
них умов і досліджуваних елементів технології. У по-
чаткові фази росту й розвитку рослин вирішальними 
були особливості погодних умов, а в подальший пе-
ріод залежали від гібридного складу та густоти наса-
дження рослин. На інтенсивність  наростання  листя 
буряку цукрового впливали  погодні умови вегетації в 
роки проведення  досліджень.  

Спостереження за динамікою площі листя пока-
зали, що максимальна площа листкового апарату у ва-
ріантах без зрошення (32,3-32,4 тис. м2/га) спостеріга-
лася  на початку першої декади серпня. Добовий при-
ріст коренеплоду незалежно від гібридного складу був 
максимальним при густоті рослин 70 тис/га (9,1-9,3 г за 
добу) на кінці вегетаційного періоду.  

Гібриди Максим і Смарагд, в середньому, забез-
печили практично однаковий рівень врожаю коренеп-
лодів, але за виходом цукру переважає Максим. 
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ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ 
НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Ю.О. ЛЮТА – кандидат с.-г. наук, с.н.с., 
В.В. МАЛИШЕВ 
Ю.О. СТЕПАНОВ  
Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Постановка проблеми. Цибуля ріпчаста – од-
на з найбільш прибуткових і рентабельних овочевих 
культур на краплинному зрошенні. Вона є дуже цін-
ним і корисним продуктом харчування, так  як містить 
велику кількість ефірних масел, цукрів, клітковини, 

органічні кислоти, вітаміни, протеїн, золу, жири, мак-
ро- та мікроелементи [1]. 

За останні десять років щорічне виробництво ци-
булі ріпчастої в Україні майже подвоїлося – з 430 до 
800 тис. тонн, а за даними Міністерства аграрної полі-
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тики і продовольства у 2012 році зібрано більше міль-
йона тонн цибулі за потреби 763 тисяч тонн. За цим по-
казником цибуля займає одне з перших місць серед 
овочевих культур, які володіють значним експортним 
потенціалом і мають стратегічне значення [2]. 

Середня врожайність цибулі ріпчастої в Україні 
становить 16 т/га,  що є дуже низьким показником, 
оскільки потенційна продуктивність сучасних гібридів 
– понад 90 т/га. Тому удосконалення елементів тех-
нології вирощування цибулі ріпчастої на краплинно-
му зрошенні з метою підвищення продуктивності є 
актуальною проблемою. 

Стан вивчення проблеми. Цибуля ріпчаста 
надзвичайно вимоглива до поживного і водного ре-
жимів. Основною біологічною особливістю цибулі є 
те, що за порівняно сильного розвитку листків вона 
має дуже слаборозвинуту кореневу систему, основна 
маса якої знаходиться у верхньому 0-25 см шарі ґру-
нту, який є найбільш схильним до різких коливань 
запасів вологи і частого пересихання. У зв’язку з 
цим, рослини цибулі потребують чіткого дотримання 
поливного режиму впродовж всього періоду вегета-
ції. Фаза від сівби до початку утворення листків є 
найбільш вимогливою до вологості ґрунту, навіть не-
значна нестача вологи у цей період призводить до 
значних втрат урожаю. Максимальне добове сумар-
не водоспоживання цибулі ріпчастої відмічено у пе-
ріод від початку інтенсивного наростання цибулин до 
початку вилягання пера [2]. 

Найбільш ефективним в інтенсивних технологі-
ях вирощування цибулі є поєднання мінеральних до-
брив з органічними. В процесі вирощування також 
застосовують разом із підживленням з поливною во-
дою (фертигацією) і позакореневе підживлення, яке 
підвищує стійкість рослин до несприятливих умов, 
ліквідує дефіцит макро- та мікроелементів і сприяє 
підвищенню врожайності [6]. 

Завдання і методика досліджень. Програмою 
досліджень передбачалось дослідити продукційні про-
цеси цибулі ріпчастої  в сівозміні: ячмінь озимий – ци-
буля ріпчаста – томат, провести моделювання даних 
процесів, визначити параметри оптимізації технологіч-
них процесів по зменшенню антропогенного наванта-
ження на ґрунти та розробити технологічні заходи по 
вирощуванню цибулі в сівозміні короткої ротації при ви-
користанні систем краплинного зрошення. 

Дослідження проводились в Інституті зрошува-
ного землеробства НААН протягом 2011-2012 рр. за 
загальноприйнятими методиками для овочевих куль-
тур [3, 4].  

Ґрунти дослідної ділянки – темно-каштанові, 
слабосолонцюваті, середньосуглинкові з глибиною 
гумусового шару 45-50см. Вміст гумусу в шарі ґрунту 
0-30 см – 2,5%, гідролізуємого азоту – 5,5%, рухомо-
го фосфору 60 мг, обмінного калію 320 мг на 1 кг аб-
солютно сухого ґрунту. Дослід було закладено мето-
дом розщеплених ділянок за краплинного способу 
поливу. Схема досліду наведена в таблиці 2. Повто-
рність досліду чотириразова, загальна площа ділян-
ки –14 м2, облікова – 10 м2. Вирощували сорт цибулі 
ріпчастої – Халцедон за  загальноприйнятою для зо-
ни технологією.  

Для зрошення використовували воду зі сверд-
ловини з рівнем мінералізації в межах 1,4-1,6 г/дм3. 
За аніонним складом вода хлоридно-сульфатна і згі-
дно ДСТУ 2730-94 відноситься до ІІ класу, обмежено 
придатна для зрошення. 

Результати досліджень. Спостереження за 
динамікою вологості ґрунту дали можливість зробити 
висновок, що вона залежала від методу призначення 
поливу. Так, згідно схеми досліду, при призначенні 
поливів термостатно-ваговим методом вологість 
ґрунту підтримувалась на рівні 90 % НВ в шарі 0-50 
см. За кожного поливу вологість ґрунту піднімалась  
до 100 % НВ, а наступний полив призначався при 
зниженні вологості до 90% НВ в шарі ґрунту 0-50 см. 

При призначенні поливів за випаровуванням з 
водної поверхні динаміка вологості ґрунту знаходи-
лась в межах 100-93 % НВ, але вологість ґрунту до 
100 % НВ піднімалась не за рахунок поливів, а за ра-
хунок опадів, які випали в ІІІ декаді травня та в І і ІІ 
декадах липня. В інші періоди вологість ґрунту зна-
ходилась в межах 99-93 % НВ. Поливи призначали 
на 2-й день після проведення чергового поливу, по-
чинаючи зі сходів. При наявності  опадів поливи не 
проводили. Поливну норму розраховували за сумою 
показників випаровування з водної поверхні за 2 до-
би, враховуючи коефіцієнт випаровування цибулі (за 
Дуренбос та Кассам, 1979) [5]. Поливи припиняли за 
30 днів до збирання цибулі. 

На варіантах з призначенням поливів термос-
татно-ваговим методом було проведено 20 поливів, 
що  на 17 поливів менше, ніж на варіантах з призна-
ченням поливів за випаровуванням з водної поверх-
ні. Зрошувальна норма та сумарне водоспоживання 
за 2011 та 2012 роки досліджень були більшими на 
варіантах з призначенням поливів за випаровуван-
ням з водної поверхні на 380-460 та 348-485 м3/га ві-
дповідно (таблиця 1).  

Таблиця 1 – Водоспоживання цибулі ріпчастої залежно від способу призначення поливу 
(2011-2012 рр.) 

Варіант досліду 

В
ик
ор
ис
та
но

 з
а-

па
сі
в 
во
ло
ги

 з
 

ґр
ун
ту

 з
а 
ве
ге

-
та
ці
ю

, м
3 /га

 

Надходження воло-
ги за рахунок 

Кі
ль
кіс
ть

 п
ол
ив
ів

 
за

 в
ег
ет
ац
ію

 

С
ум

ар
не

 в
од
ос

-
по
ж
ив
ан
ня

, м
3 /га

 

Ко
еф

іц
іє
нт

 в
о-

до
сп
ож

ив
ан
ня

, 
м

3 /т
 

Ур
ож

ай
ні
ст
ь 
т/
га

 

О
па
ді
в,

 
м

3 /га
 

П
ол
ив
ів

, 
м

3 /га
 

2011 рік 
Термостатно-ваговий 207 1620 2205 21 4032 56,7 71,1 
Випаровування з водної поверхні 175 1620 2585 38 4380 59,0 74,2 

2012 рік 
Термостатно-ваговий 203 1090 2710 20 4003 64,8 61,8 
Випаровування з водної поверхні 188 1090 3170 37 4488 65,1 68,9 
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За даними спостережень площа листкової по-
верхні цибулі ріпчастої максимальних значень дося-
гла в ІІІ декаді липня і була в межах 58,1-64,5 
тис.м2/га залежно від досліджуваних факторів. Відмі-
чено збільшення площі листкової поверхні при приз-
наченні поливів за випаровуванням з водної поверхні 

та застосуванні підживлення. Максимальних значень 
площа листкової поверхні досягла на варіанті з при-
значенням поливу за випаровуванням з водної пове-
рхні та з застосуванням підживлення препаратом Рі-
верм (рис. 1).  
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Рисунок 1. Площа листкової поверхні цибулі ріпчастої (середнє за 2011-2012 рр.) 

Відмінності в кількості поливів, зрошувальній 
нормі і підживленні суттєво позначились також на 
показниках урожайності цибулі ріпчастої і відповіда-
ли  тенденціям, що були виявлені в показниках площі 
листкової поверхні.  

Так, призначення поливів за випаровуванням з 
водної поверхні сприяло підвищенню врожайності 
цибулі ріпчастої на 5,1 т/га (НІР05=3,6) порівняно з 
термостатно-ваговим методом (табл. 2). Підживлен-
ня препаратами Ріверм та Мочевин К1 збільшило 

врожайність порівняно з  контролем на 9,0 та 3,9 т/га 
(НІР05=2,6) відповідно. Слід відзначити, що Ріверм 
був ефективним при великій кількості поливів, які за-
безпечував метод призначення поливів за випарову-
ванням з водної поверхні. Найбільшу врожайність 
цибулі ріпчастої 78,9 т/га в середньому за 2011-
2012 рр., було отримано при призначенні поливів за  
методом випаровуванням з водної поверхні та пі-
дживленні рослин препаратом Ріверм (3л/га). 

Таблиця 2 – Урожайність цибулі ріпчастої залежно від досліджуваних факторів, т/га (середнє 
за 2011-2012 рр.) 
Фактор А Фактор В  Середнє по фа-

ктору А спосіб призначення поливу позакореневе підживлення 
без підживлення Ріверм Мочевін К1 

термостатно-ваговий 63,2 69,0 67,2 66,5 
за випаровуванням з водної поверхні 66,6 78,9 70,4 71,6 

Середнє по фактору В 64,9 73,9 68,8  
НІР05,т/га  A = 3,6;   В = 2,6. 

 
За результатами досліджень була розроблена 

математична модель, яка відображає вплив дослі-
джуваних факторів на врожайність цибулі ріпчастої. 

Уц=0,013х1+5,019х2+32,31 т/га;   
R2=0,85;  r=0,92 

де  Уц – урожайність цибулі ріпчастої, т/га; 
 х1 – зрошувальна норма, м3/га; 
 х2 – підживлення (в перерахунку на N діючої 

речовини): 
 1 –  без підживлення;  
 1,5 –  підживлення Рівермом; 
 0,26 – підживлення Мочевін К1. 
Висновки. Найбільша врожайність цибулі ріп-

частої сорту Халцедон за роки досліджень – 78,9 т/га 
була отримана на варіанті, де поливи призначали за 
випаровуванням з водної поверхні і проводили  поза-
кореневе підживлення Рівермом (3 л/га). Сумарне 
водоспоживання цибулі ріпчастої при цьому стано-
вило 4434 м3/га .  
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