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ЗРОШЕННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ 
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Постановка проблеми. Вирішальною умовою 

гарантованого і стабільного виробництва сільського-
сподарської продукції, як свідчить багатовіковий дос-
від використання орних земель в різних країнах світу, 
є зрошення. Аналіз розвитку сільськогосподарського 
виробництва показує, що найбільших успіхів досягли 
ті країни, де було здійснено широкомасштабні націо-
нальні програми створення та раціонального викори-
стання зрошуваних земель.  

Згідно досліджень Інституту водних проблем і 
меліорації НААН України в світі нараховується понад 
270,5 млн га зрошуваних і 164,0 млн га осушених зе-
мель [1]. Основним фактором інтенсифікації сільсь-
кого господарства, особливо в умовах глобальної 
зміни клімату, є меліорація зрошуваних земель, яка 
забезпечує стійке виробництво сільськогосподарсь-
кої продукції. Тому зрошувані землі у високорозвину-
тих країнах світу, як і в зоні Південного Степу Украї-
ни, є основним гарантом забезпечення продовольчої 
безпеки країни [2].  

У межах території України виділено три приро-
дно-кліматичні зони: Полісся – надмірно зволожена, 
займає 25% до загальної площі сільськогосподарсь-
ких угідь; Лісостеп (35%) – недостатньо зволожена і 
Степ (40%) – дуже посушлива [3]. За забезпеченістю 
природною вологою дві третини території України 
перебувають у несприятливих для сільськогосподар-

ського виробництва кліматичних умовах, що і визна-
чає його ефективність.  

За даними Гідрометцентру, з останніх 15 років 
майже половина були посушливі, 2 – надмірно воло-
гі, тобто кожні 2 з 3 років були несприятливими для 
вирощування сільськогосподарських культур. Взагалі 
протягом XX століття (1900-1999 рр.) у південних об-
ластях зафіксовано 43 посушливих роки, з них над-
звичайно сухих і неврожайних – 14 років.  

Стан вивчення проблеми. Загальна площа 

меліорованих земель в Україні після введення в екс-
плуатацію сучасних зрошувальних систем, згідно 
статистичних даних 1990 року, складала 2287,4 тис. 
га, з них у зоні Степу – 2042,7 тис. га сумарною вар-
тістю основних фондів близько 20 млрд гривень, в 
Лісостепу зрошувалося 244,4 тис. га і в зоні Полісся 
– 9,5 тис. га. Частка зрошуваних земель щодо сільго-
спугідь та орних земель становила відповідно 12,2% 
та 14,9%. Співвідношення площ зрошуваних земель 
до орних в областях степової зони України в докри-
зовий період було різним: в Автономній Республіці 
Крим – 30,1% (363,9 тис. га), Херсонській області – 
25,1 (444,6), Запорізькій – 14,2 (269,0), Дніпропет-
ровській – 10,4 (219,6), Одеській – 10,5 (218,6), Ми-
колаївській – 10,8 (184,1), Донецькій – 11,5 (191,4 
тис. га) і Луганській – 6,8% (94,4 тис. га) (табл. 1).  

Таблиця 1 – Площі зрошуваних земель в Україні, тис. га та в % до загальної площі ріллі  
(за даними Державного агентства водних ресурсів України, 2011р.) 

Області 
1990 рік 2012 рік 

тис. га в % до ріллі тис. га в % до ріллі 

АР Крим 363,9 30,1 139,5 11.5 

Вінницька 24,3 1,4 2,6 0,2 

Дніпропетровська 219,6 10,4 27,1 1,3 

Донецька 191,4 11,5 7,8 0,5 

Закарпатська – – 0,3 0,2 

Запорізька 269,0 14,2 43,8 2,3 

Київська 30,8 2,2 9,8 0,7 

Кіровоградська 57,1 3,2 4,8 0,3 

Луганська 94,4 6,8 4,9 0,4 

Миколаївська 184,1 10,8 21,2 1,2 

Одеська 218,6 10,5 40,5  1,9 

Полтавська 44,2 2,4 0,5 0,03 

Харківська 82,7 4,2 7,3 0,4 

Херсонська 444,6 25,1 287,4 16.2 

Черкаська 62,4 4,9 6,7 0,5 

Разом по Україні 2287,1 7,0 604,2 1,8 
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За даними інвентаризації Державного агентства 
водних ресурсів з 2287,1 тис. га внутрішньогоспо-
дарських меліоративних систем, що існували раніше, 
в сучасних умовах господарювання в Україні полива-
ється лише 604,2 тис. га зрошуваних земель, або 
26,4% до загальної їх площі [4]. Основними причи-
нами цього є незадовільний технічний стан внутріш-
ньогосподарських меліоративних мереж, недостатня 
забезпеченість сучасними дощувальними машинами 
– з тих, що залишилися понад 80% вже відпрацюва-
ли свій нормативний термін.  

Завдання і методи досліджень. У роботі ви-

вчались існуючі в нинішних умовах господарювання 
проблеми сучасного стану та перспективам відро-
дження зрошуваного землеробства в Україні.  

Наукові дослідження базувались на комплекс-
ному використанні статистичного, монографічного, 
абстрактно-логічного методів, системного, економіч-
ного та енергетичного аналізу. 

Результати досліджень. Вперше про сучасний 

стан меліорованих зрошуваних земель за роки неза-
лежності України зазначено в Указі Президента в 
1998 році за № 670/98 "Про заходи щодо державної 
підтримки водогосподарсько-меліоративного ком-
плексу" та в постанові Кабінету Міністрів "Про Ком-
плексну програму розвитку меліорації земель і по-
ліпшення екологічного стану зрошуваних та осуше-
них угідь на період до 2010 року" в 2000 році [5, 6].  

Мета Указу Президента й Постанови Кабінету 
Міністрів полягала в підвищенні ролі меліорованих 
земель у продовольчому та ресурсному забезпечен-
ні держави, зменшенні залежності сільськогосподар-
ського виробництва від несприятливих природно-
кліматичних умов та поліпшенні екологічного стану 
сільськогосподарських угідь.  

Перетворення сільськогосподарського виробниц-
тва у високорозвинутий сектор економіки згідно вказа-
ної програми було направлено на ослаблення його за-
лежності від несприятливих природно-кліматичних 
умов і, перш за все, зони Південного Степу України. 
Питання поліпшення умов вологозабезпечення сільсь-
когосподарських культур могло бути успішно вирішене 
лише шляхом проведення меліоративних робіт завдяки 
створенню стабільного зрошення в зоні недостатнього 
та нестійкого зволоження.  

Проте протягом останніх 10 років в Україні на-
впаки відбувалося істотне зменшення використання 
водних ресурсів на зрошення, через що значення 
зрошуваного землеробства в продовольчому та ре-
сурсному забезпеченні країни, порівняно з неполив-
ними землями, було недостатньо ефективним.  

Незважаючи на Постанову Кабінету Міністрів 
загальна кількість води в Україні, яка використовува-
лася на зрошення протягом 2000-2010 рр., порівняно 
з 1990 роком, за даними Державного агентства вод-
них ресурсів, зменшилася на 5770-6320 млн м

3
, або 

на 83,6-84,0% [7] (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динаміка використання води на зрошення в Україні 
(за даними Державного агентства водних ресурсів України, 2011р.) 

Причин вказаного негативного явища існує де-
кілька, проте основна з них, на наш погляд, полягає в 
ліквідації великотоварних сільськогосподарських під-
приємств і розпаюванні земельних ресурсів.  

Згідно Закону України "Про колективне сіль-
ськогосподарське підприємство" (п. 8 ст. 31 від 
20.02.2003) було передбачено, що внутрішньогос-
подарські меліоративні системи колективних сіль-
ськогосподарських підприємств та інше майно, яке 
не підлягає розподілу, безкоштовно передається в 
комунальну власність на баланс підприємств-
правонаступників [8]. Таке рішення призвело до 
утворення складного на той час положення, коли 
на приватних землях нових власників земельних 
ресурсів стали знаходитись невідомо чиї меліора-
тивні комунальні системи. Як наслідок, нові влас-

ники земельних паїв отримали законодавчу мож-
ливість демонтовувати внутрішньогосподарські 
зрошувальні системи, а металеві труби, замість 
того щоб їх утримувати, здавати на металобрухт. 

Для забезпечення ефективного використання 
меліорованих земель Міністерство аграрної політики 
та продовольства України і Державне агенство вод-
них ресурсів видали спільний наказ "Про порядок ви-
користання меліоративних фондів і меліорованих 
земель" за № 206/638 від 02.11.2006 р. [9]. Проте по-
ложення, яке було затверджене даним наказом, ма-
ло обмежений ефект, оскільки ним не забезпечував-
ся механізм обов’язкового його виконання. Внаслідок 
повної відсутності правовової бази, яка б дозволяла 
використовувати зрошувані землі разом з меліорати-
вними системами, наказом Державного комітету 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/670/98
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України по водному господарству і Міністерства аг-
рарної політики та продовольства вище названий на-
каз від 15.12.2006 р. за № 265/775 було скасовано 
[10]. Тому ефективно використовувати зрошувані зе-
млі в таких умовах господарювання на наш погляд, 
взагалі було неможливо.  

Виникає закономірне питання, в якому ж стані 
знаходяться меліоровані зрошувані землі після при-
йняття “Комплексної програми розвитку меліорації 
земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 
та осушених угідь на період до 2010 року”? 

За докризового використання зрошуваних зе-
мель в Херсонській області на поливних землях ви-
роблялося приблизно 46,0% усієї валової продукції 
рослинництва, відповідно, в Запорізькій – 30,0, Оде-
ській – 29,0 і у Миколаївській області – 28,0%. Зро-
шувані землі, займаючи лише 7,0% до загальної 
площі ріллі, забезпечували виробництво 20,0% про-
дукції рослинництва, в тому числі: зерна – 12,5%; 
овочів – 60,0; кормів – 28,0 і 100,0% рису.  

У процесі розпаювання орних земель та капіта-
лізації аграрного сектору в сільськогосподарському 
виробництві степової зони України відбулася карди-
нальна зміна категорій землекористувачів. Протягом 
2010-2013 рр. серед них домінуваи (до 95%) фер-
мерські господарства та різні дрібні формування 
власників невеликих земельних паїв, внаслідок чого 
значно збільшилася кількість водокористувачів. 
Останнє призвело до розриву технологічної ціліснос-
ті зрошувальних систем через їх подрібнення, що 
ускладнило управління водними і земельними ресу-
рсами зони.  

Вкрай негативно вплинула також і безоплатна 
передача у 2003 році внутрішньогосподарських сис-
тем у комунальну власність та на баланс окремих 
фермерських і колективних господарств при одноча-
сній державній власності на міжгосподарську мере-
жу. Переважна більшість органів місцевого самовря-
дування, отримавши внутрішньогосподарські меліо-
ративні фонди, не мала коштів на їх утримання, оскі-
льки у місцевих бюджетах вони не передбачалися. 
Через це органи місцевого самоврядування за раху-
нок реалізації металевих труб почали використову-
вати вказані фонди як джерело поповнення своїх 
бюджетів. Найбільші складнощі з проведенням поли-
вів виникали на внутрішньогосподарській мережі ка-
налів і гідротехнічних спорудах, які було передано на 
баланс новостворених господарств.  

Як наслідок через нестачу фінансування, відсу-
тність високопродуктивних дощувальних машин та 
високу вартість хімічних меліорантів значна частина 
меліорованих зрошуваних земель була зруйнована 
на теперішній час ефективно використовуватися не 
може. Ліквідація великотоварних сільськогосподар-
ських підприємств та розпаювання зрошуваних зе-
мель в усіх областях степової зони України призвела 
до порушення цілісності меліорованих систем і без-
поворотної втрати значної їх площі. Незважаючи на 
значне зростання дефіциту водного балансу, в біль-
шості областей зони Південного Степу протягом 
останніх років практично було демонтовано існуючі 
системи зрошення, які тривалі роки використовува-
лися для поливу сільськогосподарських культур.  

До прикладу наразі, площа зрошуваних земель 
в АР Крим порівняно з 1990 роком зменшилася на 
224,4 тис. га, або 61,7%, що призвело до зниження 
виробництва зернових і кормових культур, відповід-
но, на 50,7% і 95,6% [11]. Загалом внаслідок вказа-
них причин в АР Крим було втрачено 358,0 км внут-

рішньогосподарських зрошуваних трубопроводів, із 
них згідно рішень органів місцевого самоуправління 
й балансоутримувачів мережі – 56,0 км. Лише в Сак-
ському районі за час перебування внутрішньогоспо-
дарських систем зрошення у комунальній власності 
на площі 12173 га було демонтовано 34,6 км трубоп-
роводів, вартістю 16,7 млн грн. При цьому, із 46986 
га зрошуваних земель понад 84,9%, або 39891 га, 
внутрішньогосподарських меліоративних систем зна-
ходяться у комунальній власності, тоді як на балансі 
державної власності – 5021 га, а приватних, фер-
мерських та колективних підприємств – лише 2074 га 
[12]. Вказані негативні явища також відбувалися в 
Сімферопольському, Роздольненському, Красногва-
рдійскому, Ленінському, Красноперекопському та 
Нижньогірському районах. Тільки з причини демон-
тажу зрошувальних систем у цих районах безпово-
ротно виведено з експлуатації 40,0 тис. га раніше 
зрошуваних земель.  

З причин зношеності та моральної застаріло-
сті обладнання, як і незадовільного технічного 
стану меліорованих систем, за недостатнього вне-
сення органічних і мінеральних добрив в сучасних 
умовах господарювання стало неможливо в пов-
ному обсязі використовувати зрошувані землі й 
отримувати на них гарантовані врожаї сільськогос-
подарських культур.  

Згідно аналізу структури посівної площі, яка 
склалася після реформування АПК в АР Крим, як і в 
Південному Степу та Україні в цілому, й щодо дина-
міки виробництва сільськогосподарських культур 
протягом останніх двадцяти років можна відзначити, 
що основним напрямом господарської діяльності но-
востворених підприємств стало вирощування лише 
зернових та технічних культур, перш за все сої, со-
няшнику і ріпаку, які користуються попитом на світо-
вому ринку. Якщо в Україні в цілому зернові культури 
в структурі посівних площ займають 58,0% то в АР 
Крим – 75,1%, а кормові культури, відповідно, 11,6% і 
9,3%, з них багаторічні бобові трави та бобово-
злакові травосумішки лише 2,6-3,2%.  

Скорочення в останні роки площі зрошуваних 
земель в АР Крим на 224,4 тис. га шляхом демонта-
жу раніше існуючих меліоративних систем призвело 
до зміни структури посівних площ сільськогосподар-
ських культур, що вирощуються і повернення до 
примітивної системи землеробства.  

В умовах Херсонської області, згідно загально-
державної програми, планується також виконати ро-
боти по капітальному ремонту Північно-Кримського 
каналу, Каховського магістрального каналу, а також 
провести заміну морально й фізично застарілих тру-
бопроводів і насосних станцій, що дозволить розши-
рити підпорядковані обласному управлінню водні ре-
сурси регіону. 

Згідно комплексної програми розвитку водного 
господарства Херсонської області до 2020 року пла-
нується відновити ефективне використання зрошу-
ваних земель, загальна площа яких досягатиме 
460,0 тис. га, тобто стільки, скільки їх існувало до 
кризового періоду. Лише за останні роки площа зро-
шуваних земель в області збільшилася на 5,0 тис. га, 
відповідно, і склала у 2013 році 290,5 тис. гарозши-
рення площ краплинного зрошення – на 3,5 тис. га. 
Загалом площа краплинного зрошення досягає 26,5 
тис. га, або 48,2% до загальної площі в Україні, яка 
складає близько 65,0 тис. га. Розширення площ кра-
плинного зрошення буде проводитись в основному 
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при вирощуванні овочевих культур, а також садів і 
виноградників [11]. 

Разом з тим у Херсонській області в минулі ро-
ки (2008-2009 рр.) загалом на площі 44,0 тис. га та-
кож було демонтовано значну площу зрошуваних ма-
гістральних трубопроводів [13]. Завдяки своєчасно 
прийнятим заходам з охорони внутрішньогосподар-
ських зрошуваних мереж демонтаж їх в останні роки 
майже зупинено [14]. 

З метою подальшого удосконалення технологій 
вирощування сільськогосподарських культур на базі 
Інституту зрошуваного землеробства НААН України з 
2013 року розпочато дослідження з встановлення 
ефективності краплинного зрошення. Крім того ви-
значено основні напрямки співпраці різних наукових 
установ, в тому числі розробників технологій виро-
щування сільськогосподарських культур на системах 
мікрозрошення.  

Найбільш масштабний демонтаж зрошувальних 
мереж, після ліквідації колективних великотоварних 
сільськогосподарських підприємств та розпаювання 
зрошуваних земель, відбувався в Запорізькій області 
[15, 16]. Широкомасштабне будівництво зрошуваль-
них систем там відбувалося протягом 1982-1985 рр., 
оскільки була прийнята продовольча програма, рі-

шення якої керівництво області й країни в цілому по-
в'язувало з інтенсивними методами ведення сільсь-
кого господарства на зрошуваних землях загальна 
площа яких у докризові роки складала 269,0 тис. га. 
В ті ж роки в Запорізькій області було створено висо-
коефективні зрошувальні системи: Каменську, Воль-
нянську, Запорізьку, Жовтневу, Верхньо-Тарасівську, 
Розумовську та найбільш потужну Північно-
Рогачицьку зрошувальну систему.  

Згідно даних Міністерства аграрної політики та 
продовольства й Української академії аграрних наук 
у 1991 році в Запорізькій області в користуванні було 
2242,1 тис. га сільськогосподарських угідь, із них ріл-
лі – 1888,1 тис. га [22]. Проте істотне погіршення ре-
сурсного забезпечення землеробства на зрошуваних 
землях після ліквідації колишніх великотоварних гос-
подарств та розпаювання земельних ресурсів приз-
вело до значного спаду обсягів виробництва сільсь-
когосподарської продукції.  

Демонтаж магістральних трубопроводів у Запо-
різькій області розпочався в 1992 році і вже на кінець 
2012 року незаконно було демонтовано 3,5 тисячі м

2
 

облицювальних канальних плит та 250 км сталевих 
магістральних трубопроводів (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2. Демонтовані магістральні трубопроводи, вириті з міжгосподарської зрошувальної 
системи в Запорізькій області [16]. Залишки демонтованих магістральних трубопроводів 
вдавалося відбивати у грабіжників лише поодинокими свідомими правозахисниками, яких,  

на жаль, у Запорізькій області було небагато (рис. 3). 

Розрахунок прибутку, який отримували “демонта-
жники” при розкраданні металевих труб був достатньо 
високим, про що було досконало висвітлено в місцевій 
газеті в статті “Запорізька вольниця безмежна” від 
05.11.2011 року. Загальна кількість труб при демонтажі 
1 км трубопроводу за ніч досягала 90 штук і при варто-
сті однієї труби 17300 грн дохід від реалізації складав 
1557 тис. грн. При отриманні таких прибутків поряд з 
розграбуванням міжгосподарських меліоративних сис-
тем тривалий час в Запорізькій області відбувався де-
монтаж і внутрішньогосподарських зрошувальних тру-
бопроводів. Внаслідок демонтажу зрошувальних сис-
тем протягом поливного сезону 2008-2012 рр. в Запорі-
зькій області з наявних раніше 269,0 тис. га зрошуваних 
земель поливалося лише 41,4-41,8 тис. га, або 2,2% до 
загальної площі ріллі. При цьому подавалося води на 
зрошення до 72,4-73,6 млн м

3
, із них 8,9-9,2 млн м

3
 – у 

Херсонську область. Найкраще використання зрошува-
них земель відбувалося у Мелітопольському – 47,0%, 
Якимівському – 38,0 і Токмацькому районах – 23,0%. 

Проте, незважаючи на істотне зменшення площ 
зрошуваних земель в області, у зв’язку з реформу-
ванням Агропромислового комплексу країни, кіль-
кість водокористувачів, порівняно з поливами два-
дцятирічної давнини, значно збільшилась. Протягом 
поливного сезону 2008-2012 рр. управліннями обл-
водгоспу виконується подача води на зрошення 447 
водокористувачам – підприємствам, садово-городнім 
товариствам та жителям сіл області. Від Вільнянсь-
кого міжрайонного управління водного господарства 
водокористувачі отримують воду в межах 37,0% до 
загальної кількості облводгоспу, Придніпровського – 
18,0 і Мелітопольського – 15,0%. 
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Рисунок 3. Залишки демонтованих магістральних труб зрошувальних систем,  
які вдалось відбити у грабіжників правозахисником С. Семеновим [16] 

Поряд з негативними явищами протягом 
останніх років до області стали залучатися інозе-
мні інвестори, такі як: Таврійська філія ЗАТ НВА 
"Райз-Агро" та ТОВ "Фрідом Фарм Терра", які ма-
ють твердий намір відновити роботу демонтованих 
зрошувальних систем області, що дозволить збі-
льшити придбання дощувальної техніки й частково 
відновити раніше зруйновані магістральні зрошу-
вальні трубопроводи. Так у Мелітопольському ра-
йоні відновлено 180 га (ТОВ “Агройл”); 100 га у 
Михайлівському районі (агрофірма “Бурчак”) та 
400 га у Токмацькому районі (фермерське госпо-
дарств “Ранок”). Усього протягом 2002-2008 рр. ві-
дновлено використання 9454 га зрошуваних зе-
мель, на відновлення внутрішньогосподарської 
мережі та придбання дощувальної техніки яких ви-
користано понад 4,0 млн грн. Протягом 2010-2012 
рр. в Запорізькій області розпочато впровадження 
краплинного зрошення, загальна площа якого на 
теперішній час досягає майже 4,0 тис.га.  

На даний час до складу Запорізького облводго-
спу входять 233 насосні станції, 479 км магістраль-
них каналів, 199 км магістральних трубопроводів, 25 
експлуатаційних дільниць, 10 адміністративних баз із 
загальною чисельністю працівників – 2001. На утри-
манні знаходяться основні фонди на суму 860,2 млн 
грн. На експлуатацію та утримання міжгосподарських 
об’єктів у 2008-2012 рр. облводгосп профінансовано 
з держбюджету на суму 41,9 млн грн.  

Міжгосподарські об’єкти, які знаходяться на ба-
лансі підвідомчих управлінь облводгоспу, здійсню-
ють захист 25 населених пунктів у 6 районах та 27 
тис.га території області. За останні роки експлуатації 
сталеві трубопроводи все частіше виходять з ладу 
внаслідок інтенсивної корозії металу. У Запорізькому 
облводгоспі з 1997 року розпочато використання мо-
більного ізоляційного комплексу для очищення й об-
лицювання цементно-піщаним розчином внутрішньої 
поверхні сталевих трубопроводів у польових умовах 
безтраншейним методом. Завдяки такому методу 
Якимівське МУВГ у 2008 році відновило роботу 681 
км трубопроводів. Поряд із здійсненням постійної 

експлуатації та безпечним функціонуванням водого-
сподарських споруд Запорізький облводгосп в 
останні роки забезпечує також захист сільськогоспо-
дарських угідь та сільських населених пунктів від по-
веней та паводків. 

Аналогічне становище протягом останніх років 
склалося і в Миколаївській області. Загальна довжи-
на зрошувальної мережі в області досягає 530,5 км, 
із них закритого типу – 182,5 км. Державна меліора-
тивна система області складається з двадцяти трьох 
зрошувальних систем, в яких використовується 108 
насосних станцій.  

Згідно інвентаризації, яка була проведена в 
Миколаївській області, протягом останніх років було 
виявлено, що раніше наявних 184,1 тис. га зрошува-
них земель у даний час у сільськогосподарському 
виробництві не використовується 157,0 тис. га [17, 
18]. В останні роки на площі 95,0 тис. га внутрішньо- 
господарська система поливних земель зовсім відсу-
тня, оскільки вона була демонтована, що складає 
50% до загальної площі зрошуваних земель (рис. 4).  

Площа фактично зрошуваних земель в області 
не перевищує 30-60 тис. га, а самі зрошувані землі 
на сучасному етапі більше не відіграють роль стра-
хового фонду в продовольчому та ресурсному за-
безпеченні як області, так і країни в цілому.  

Внаслідок повного припинення застосування на 
зрошуваних землях хімічних меліорантів та скоро-
чення в структурі посівних площ багаторічних бобо-
вих трав, перш за все люцерни й буркуну як біологіч-
них фітомеліорантів, площа вториннозасолених 
зрошуваних земель, за вмістом токсичних солей у 
метровому шарі ґрунту, зросла до 10-20% до загаль-
ної площі зрошення.  

Зрошувальні системи Олександрівської й Буг-
ської сільских рад, як зазначено в публікаціях місце-
вої преси, було передано в комунальну власність, а 
ті, що залишилися, було незаконно демонтовано. Як 
наслідок, в Миколаївській області від більшості рані-
ше існуючих високоефективних зрошувальних сис-
тем, внаслідок їх демонтажу залишилися лише гли-
бокі траншеї [19]. 

http://news.pn/money/32589
http://news.pn/money/32589
http://news.pn/money/32589
http://news.pn/money/32589
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Рисунок 4. Демонтаж зрошувальної мережі у Миколаївській області  

Найбільше об'єктів інженерної інфрастуктури 
внутрішніх господарських систем демонтовано в Ба-
штанському районі – 22,0 тис. га, або 72,0% до наяв-
них площ, у Вознесенському – 11675,0 га, Березніго-
ватському районі – 10900,0 га, або 70% до наявних 
площ району.  

Незважаючи на великомасштабне розграбування 
зрошувальних мереж, більшість загальнодержавних 
меліоративних фондів Миколаївської області (магістра-
льні та міжгосподарські канали, трубопроводи, насосні 
станції та гідротехнічні споруди), які утримуються 
управліннями водного господарства за рахунок коштів 
державного бюджету, на сучасному етапі ще збережені 
і здатні подавати воду для поливу сільськогосподарсь-
ких культур. Для їх утримання Миколаївський облвод-
госп через регіональні управління водного господарст-
ва щорічно виконує значні об’єми робіт з утримання їх 

експлуатаційної надійності. Згідно проектного викорис-
тання зрошувані землі області повинні обслуговувати 
1955 дощувальних машин, проте на кінець 2010 р. се-
ред наявних їх залишилося лише 316 одиниць, причо-
му значна частина з них вже відпрацювала свій норма-
тивний термін. Ситуація ускладнюється в даний час ще 
й з причини згортання вітчизняного виробництва дощу-
вальних машин.  

В Одеській області згідно даних Державного 
агенства водних ресурсів України нараховувалося 
231,3 тис. га меліорованих земель, із них 218,6 тис. 
га зрошуваних, 97,0% із яких – державна мережа. 
Протягом 2008-2010 рр. в Одеській області подава-
лося води для зрошення в межах 63,8-65,0 млн м

3
, 

причому до 81,2-81,5% від обласного об’єму (51,8-
52,3 млн м

3
)
 

використовувалося господарствами 
Придунайського регіону (рис. 5) [20, 21]. 

 
 

Рисунок 5. Використання води на зрошення в Одеській області та в Придунайському регіоні  
(за даними Державного агентства водних ресурсів України, 2011р.) 

http://media.news.pn/photo/48267701e5c89a3b1c24002e63591bf4.i700x525x525.jpeg
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На зрошувальній мережі розміщено 8684 гід-
ротехнічних споруд, в тому числі 3119 державних. 
Довжина зрошувальної мережі досягала 5370 км, 
із них великі магістральні канали й трубопроводи, 
які знаходяться на балансі обласного управління 
водного господарства, – 998,1 км. Воду на систему 
подавали 242 державні насосні станції. Балансова 

вартість зрошуваної меліорованої системи скла-
дала 1482,6 млн грн. 

Проте і в Одеській області внаслідок демонтажу 
магістральних трубопроводів зрошувані землі в 
останні роки використовуються лише в дев’яти райо-
нах, із них шість – в Придунайському регіоні на площі 
68,1 тис. га, або 3,3% до загальної площі орних зе-
мель в області (рис. 6).  

  
 

Рисунок 6. Зруйнована зрошувальна мережа в Придунайському регіоні Одеської області 

Згідно інформації Державного агентства водних 
ресурсів України протягом 2011-2012 рр. Ізмаїльсь-
ким управлінням водного господарства виявлено 
факти демонтажу внутрішньогосподарських мереж 
на Суворівській зрошувальній системі: у Суворівській 
селищній раді – 13,6 км і у Першотравневій сільській 
раді – 6,0 км магістральних трубопроводів. Внаслідок 
цього було виведено з використання, відповідно, 
1227 га і 1370 га зрошуваних земель.  

З метою демонтажу металевих труб в Ізмаїль-
ському районі Одеської області протягом останніх 
років, згідно публікацій засобів масової інформації 
регіону, практично повністю ліквідовано зрошувальні 
системи на полях Суворівської, Першотравневої, 
Лощинівської, Каланчацької і Каменської сільських 
рад. За свідченням багатьох фахівців єдиним вихо-
дом із кризового становища, що склалося в Приду-
найському регіоні, є повернення зрошувальних сис-
тем, які ще залишилися, під юрисдикцію Державного 
агентства водних ресурсів України. 

Інтенсивне будівництво зрошувальних систем в 
Донецькій області було розпочато ще в 1966 році. 
Щорічно в експлуатацію вводилось 10-12 тис. га, і до 
кінця 1990 року площа зрошуваних земель досягала 
191,4 тис. га. За цей період були побудовані Волно-
васька, Новоазовська, Приморська, Павлопільська та 
інші державні системи. На даний час в 18 районах 
області є 28 державних зрошувальних систем зага-
льною площею 44,2 тис. га, а також 78,1 тис. га “ма-
лого зрошення”. Проте за останні роки в Донецькій, 
як і в Луганскій, Кіровоградській та ін. областях сте-
пової зони України, через демонтаж зрошувальних 
систем та незадовільний технічний стан зрошуваль-
них мереж, за відсутності сучасної високопродуктив-
ної дощувальної техніки значна площа зрошуваних 
земель не використовується. 

Вивчення впливу глобальних змін клімату на 
продуктивність трансформованих агроландшафтів у 

зоні Південного Степу свідчить про істотне збіль-
шення потенційного випаровування і дефіциту вод-
ного балансу, що слугує головною причиною зни-
ження урожаїв сільськогосподарських культур. У 
зв'язку з підвищенням температури і зменшенням ві-
дносної вологості повітря протягом останніх років 
спостерігається істотна зміна погодних умов, що 
призвело до зростання дефіциту водоспоживання.  

Аналіз динаміки температури повітря протягом 
вегетаційного періоду (квітень-вересень) сільського-
сподарських культур у зоні Південного Степу, прове-
дений за тривалий період 1945-2012 рр., свідчить, 
що підвищення середньомісячної температури пові-
тря почало відбуватися з 1989-2010 рр. Якщо серед-
ньомісячна температура повітря протягом вегетацій-
ного періоду 1945-1966 рр. і 1967-1988 рр. складала 
17,4-17,9 

о
С, то за період 1989-2010 рр. вона підви-

щилася до 18,3 
о
С, або на 0,4-0,9 

о
С (рис. 7). 

Особливо інтенсивне підвищення середньомісяч-
ної температури повітря відбувалося в сухому (95%) за 
забезпеченістю опадами 2012 році, коли порівняно з 
середньою температурою повітря за 1945-1966 рр. бу-
ла вищою на 3,2 

о
С, і на 2,8 

о
С у порівнянні з середніми 

показниками за 1989-2010 рр. Одночасно з підвищен-
ням середньомісячної температури повітря протягом 
вегетаційного періоду 2012 року відбувалося і зростан-
ня потенційного випаровування на 211,4 мм, тобто на 
28,8%, а відповідно, і дефіциту водного балансу – на 
276,1 мм, або на 57,3%.  

Коефіцієнт зволоження, як відношення суми 
атмосферних опадів до випаровуваності, в серед-
ньому за 65 років (1945-2010 рр.) спостережень двох 
метеорологічних станцій у квітні не певищував 0,43, 
травні – 0,39, червні – 0,37, липні – 0,26, серпні – 
0,43 і вересні – 0,29-0,37, що свідчить про посушли-
вий клімат зони Південного Степу (рис. 8). 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Листопад 2013 р. Вип. 60 

10 

186,2

251,3

186,2 186,6

763

575

493,8

614,2

757,5

6062656663

187,7

800,4

680

732,7

944,1

481,4

17,9

17,4

18,3

18,9

21,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1945-1966 рр. 1967-1988 рр. 1989-2010 рр. 2 011р. 2 012р.

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

Відносна  вологість  повітря,% Сума опадів, мм
Випаровуваність, мм Дефіцит водоспоживання, мм
Температура повітря, гр. С  

 
Рисунок 7. Динаміка основних метеорологічних показників протягом вегетаційного періоду 

(квітень-вересень) 1945-2012 рр. (за даними метеорологічної станції м. Херсон) 
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Рисунок 8. Коефіцієнт зволоження протягом вегетаційного періоду сільськогосподарських культур 
(квітень-вересень) в зоні Південного Степу  

(за даними метеорологічних станцій м. Херсон і смт “Асканія-Нова",  
у середньому за 1945-2010 рр. та 2012 рік ) 

У середньому за вегетаційний період 2012 року 
коефіцієнт зволоження знижувався до 0,18, у тому 
числі: в квітні – 0,07, травні – 0,28 , червні – 0,11 , 

липні – 0,17 , серпні – 0,43 і вересні – 0,01. Зростан-
ня коефіцієнта зволоження у серпні до 0,43 
пов’язане з випадінням у цьому місяці 79,2 мм атмо-
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сферних опадів. Проте основним вирішальним фак-
тором в умовах природного зволоження (без зро-
шення) в сухому (95%) за забезпеченістю опадами 
2012 році виявилася недостатня кількість опадів, 
особливо в квітні, червні, липні та вересні, внаслідок 
чого коефіцієнт зволоження у вказані місяці знижу-
вався до 0,02-0,17, що згідно Н.Н. Иванову [3] харак-
терно для пустелі.  

Аналіз спостережень двох метеорологічних 
станцій засвідчує, що зниження коефіцієнта зволо-
ження протягом останніх років відбувалося одночас-
но зі зростанням середньорічної температури повіт-
ря. Починаючи з 1999 р. і включно до 2010 р., тобто 
після скорочення загальної площі зрошуваних зе-
мель в межах 1682,9 тис. га, середньорічна темпера-
тура повітря в зоні Південного Степу підвищилася на 
1,1 

о
С. Внаслідок цього стала зростати посушливість 

клімату і повторюваність посух, особливо в останні 
роки, що пов’язано як з глобальною зміною клімату 
так і з поверненням до примітивної системи земле-
робства. При цьому підвищення середньомісячної 
температури повітря в 2012 році відбувалося навес-
ні, літом і восени. Порівняно з періодом 1945-1966 
рр. у весняні місяці (III-V) 2012 року температура по-
вітря була вищою на 3,2 °С, або на 35,2%, відповід-
но, в літні (VI-VIII) – 2,6 °С, тобто на 11,9% і в осінні 
(IX-XI) – на 3,3 °С, або 32,3%. За умов глобальної 
зміни клімату в Південному Степу внаслідок підви-
щення середньої місячної температури повітря ви-
паровуваність лише у 2012 році зросла до 944,1 мм, 
а дефіцит водного балансу до 757,5 мм, що призво-
дить до перетворення зони Південного Степу в напі-
впустелю та пустелю.  

Висновки та пропозиції. Ефективне викорис-

тання зрошуваних земель належить до пріоритетних 
напрямків розвитку аграрного сектора України, особ-
ливо з огляду на глобальні зміни клімату, які відбу-
ваються останніми роками у всіх природно-
кліматичних зонах країни.  

Глобальна зміна клімату, яка спостерігається 
протягом останніх років, спричинила негативний 
вплив на зміну агро- і біоклиматичного потенціалу 
агроландшафтів, що викликало гостру необхідність 
удосконалення існуючих систем землеробства в ці-
лому. Зниження кількості атмосферних опадів у літ-
ній і осінній періоди та нерівномірний їх розподіл у 
часі свідчить, що основним регулюючим чинником в 
умовах, які склалися, є якнайшвидше відновлення 
існуючих зрошувальних систем, що сприятиме лікві-
дації дефіциту водного балансу, підвищенню урожаїв 
сільськогосподарських культур і забезпеченню про-
довольчої безпеки країни. 

Відродження зрошення в Україні на загальній 
площі 1,0 млн га доцільно здійснювати на основі ре-
конструкції та модернізації існуючих меліоративних 
систем, розвиток яких повинен бути адаптованим до 
мінливості природних та антропогенних факторів, що 
відбуваються в останні роки в країні. Нові виробничі 
відносини між власниками земельних ресурсів і оре-
ндарями в існуючих умовах господарювання з почат-
ку свого зародження розвиваються ще недостатньо 
впевнено. Тому на державному рівні їх небхідно за-
конодавчо упорядити задля співпраці з державними 
облводгоспами, з тим щоб не допустити роздріблен-
ня та демонтажу відновлених зрошувальних систем 
у майбутньому. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ  
ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ  
ТА УДОБРЕННЯ В ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

М.П. МАЛЯРЧУК – доктор с.-г. наук, с.н.с. 
П.В. ПИСАРЕНКО –кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
Д.І. КОТЕЛЬНИКОВ  

Інститут зрошуваного землеробстваНААН 

Постановка проблеми. Однією з найважли-

віших традиційних зернових та кормових культур 
зони Південного Степу України, яка має велике го-
сподарське значення, залишається кукурудза. Її 
зерно і листостеблова маса є незамінним кормом 
у раціоні великої рогатої худоби, свиней, овець і 
птиці, сировина для комбікормової, харчової та 
олійної промисловості [1,2].  

Для одержання високих урожаїв зерна кукуру-
дзи в умовах зрошення необхідно створити оптима-
льні умови для росту й розвитку рослин. Серед ос-
новних елементів технології вирощування, які спро-
можні регулювати ці умови, важливе значення за-
ймають способи обробітку ґрунту та дози мінераль-
них добрив [4,6].  

Вагомим агротехнічним заходом зниження ви-
трат на вирощування кукурудзи є мінімізація основ-
ного обробітку ґрунту за рахунок зменшення глибини 
розпушування та заміни більш енергоємного обробі-
тку з обертанням скиби, менш витратним – без обер-
тання скиби або застосування сівби в попередньо не 
оброблений ґрунт. Запровадження таких способів 
мінімізації значно скорочує енергетичні, трудові та 
матеріально-грошові витрати на виробництво зерна 
кукурудзи [8, 9].  

В зрошуваних умовах півдня України питання 
ефективності застосування способів основного об-
робітку ґрунту та доз мінеральних добрив під кукуру-
дзу на темно-каштанових ґрунтах вивчене недостат-
ньо. Тому дослідження з вивчення цих важливих пи-
тань є актуальним [5]. 

Створення оптимального рівня мінерального жи-
влення для росту кукурудзи особливо на зрошенні є 
однією з основних умов поєднання високої урожайності 
та ресурсозбереження. З метою оптимізації витрат по-
ливної води, енергоносіїв, технологічних засобів гостро 
постають питання управління способами обробітку ґру-
нту, використанням поливної води та регулювання фо-
ну мінерального живлення для нівелювання матеріаль-
них затрат додатковою продукцією [3, 6]. 

Завдання та методика досліджень.Було ви-

вчити вплив основного обробітку ґрунту та удобрен-
ня на продуктивність зрошуваної кукурудзи. Досліди 
проводили в Інституті зрошуваного землеробства 
НААН України протягом 2012-2013 рр. Кукурудза на 

зерно висівалася в сівозміні після пшениці озимої. За-
кладено п’ять варіантів основного обробітку ґрунту, та 
трьох доз азотних добрив: 

1. Оранка на глибину 28-30 см в системі різног-
либинного полицевого обробітку ґрунту в сівозміні. 

2. Чизельний обробіток на глибину 28-30 см в 
системі різноглибинного безполицевого обробітку 
ґрунту в сівозміні. 

3. Чизельний обробіток на глибину 12-14 см в 
системі мілкого одноглибинного безполицевого об-
робітку ґрунту в сівозміні. 

4. Оранка на глибину 20-22 см в системі дифе-
ренційованого обробітку з одним щілюванням за ро-
тацію сівозміни. 

5. Оранка на глибину 28-30 см в системі дифе-
ренційованого обробітку ґрунту в сівозміні. 

На фоні п’яти систем обробітку ґрунту передба-
чалося вивчення дії різних доз азотних добрив (N120, 
N150, N180) на продуктивність кукурудзи на зерно. 

Для закладання досліду використовували ґрун-
тообробні знаряддя: ПЛН-5-35, ПЧ-2,5, АКШ-3,6, 
БДВП-6,3. Висівався гібрид занесений до Державно-
го реєстру сортів рослин України Сов 329МВ. Висі-
вали 80 тис. шт. схожого насіння на гектар. 

Супутні польові, лабораторні та лабораторно-
польові дослідження проводилися відповідно до за-
гально-визнаних методичних рекомендацій та посіб-
ників [7]. 

Результати досліджень.В результаті дослі-

джень за 2012-2013 рр. встановлено вплив способів 
основного обробітку ґрунту на фоні різних доз азот-
них добрив на щільність будови, пористість, водоп-
роникність та запаси вологи в шарі грунту 0-100 см у 
період сходів та повної стиглості зерна. 

Оптимальна щільність будови орного шару для 
кукурудзи становить 1,1-1,3 г/см

3
. Нашими дослі-

дженнями встановлено, що під впливом різних спо-
собів і глибини основного обробітку у період сходів 
кукурудзи щільність будови шару ґрунту 0-40 см була 
в межах 1,36-1,38 г/см

3
. Найбільш розпушеним зі 

щільністю будови шар ґрунту 0-40 см 1,36 г/см
3 

ви-
явився грунту варіантах оранки та чизельного обро-
бітку на 28-30 смза системи застосування різногли-
бинного полицевого та безполицевого обробітку ґру-
нту в сівозміні.  

http://com.ua/journal/2007/05/15/
http://www.watermd.od.ua/index.php?mod=pages&page=20
http://www.watermd.od.ua/index.php?mod=pages&page=20
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Проведення дискового розпушування на 12-14 
см в системі безполицевого мілкого одноглибинного 
основного обробітку ґрунту призвело до неістотного 
зростання досліджуваного показника до 1,38 г/см

3
 

(НІР05 0,04 г/см
3
). 

Протягом вегетаційного періоду щільність бу-
дови орного шару підвищувалася в усіх варіантах 
обробіткугрунту незалежно від способу і глибини ро-
зпушування, досягаючи 1,37-1,40 г/см

3
 (табл. 1). 

Таблиця 1 – Щільність будови темно-каштанового ґрунту за різних способів і глибини 
основного обробітку ґрунту під кукурудзу, г/см

3
 (середнє за 2012-2013 рр.) 

№ вар. 
Система основного  

обробітку ґрунту 
Спосіб і глибина об-

робітку, см 

Шар ґрунту, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

Початок вегетації 

1. Полицева 28-30 (о) 1,32 1,35 1,36 1,39 1,36 

2. Безполицева-1 28-30 (ч) 1,31 1,35 1,38 1,40 1,36 

3. Безполицева-2 12-14 (ч) 1,33 1,36 1,40 1,40 1,38 

4. Диференційована-1 20-22 (о) 1,32 1,37 1,38 1,39 1,37 

5. Диференційована-2 28-30 (о) 1,34 1,36 1,39 1,39 1,37 

 НІР05, г/см
3
      0,04 

Перед збиранням врожаю 

1. Полицева 28-30 (о) 1,34 1,36 1,38 1,40 1,37 

2. Безполицева-1 28-30 (ч) 1,32 1,38 1,38 1,40 1,37 

3. Безполицева-2 12-14 (ч) 1,34 1,41 1,42 1,43 1,40 

4. Диференційована-1 20-22 (о) 1,32 1,37 1,41 1,43 1,38 

5. Диференційована-2 28-30 (о) 1,34 1,37 1,40 1,41 1,38 

 НІР05, г/см
3
      0,03 

Примітка: о-оранка, ч-чизелювання 
 

В прямій залежності від щільності будови орно-
го шару знаходиться його пористість. Так, на початку 
вегетації кукурудзи цей показник в шарі ґрунту 0-40 
см становив 47,1-47,9%. Протягом вегетаційного пе-
ріоду ґрунт ущільнювався і перед збиранням врожаю 
показники загальної пористості були в межах 46,4-
47,5%. Найменші значення досліджуваного показни-
ка відповідають варіанту мілкого обробітку без обер-
тання скиби на 12-14 см (вар. 3) в системі одногли-
бинного безполицевого основного обробітку ґрунту в 
сівозміні. Аналогічна закономірність збереглася і пе-
ред збиранням урожаю культури. 

Підвищення щільності будови та зниження порис-
тості у варіанті чизельного обробітку на глибину 12-14 
см в системі мілкого безполицевого одноглибинного 
основного обробітку ґрунту (вар. 3) призвело до зни-
ження водопроникності при 3-годинній експозиції ви-
значення на 1,6 мм/хв. або на 42,1% в період сходів та 
на 0,6 мм/хв., або 26,1% – перед збиранням врожаю.  

Застосування оранки на 28-30 см та 20-22 см на 
фоні різноглибинної полицевої та диференційованих 
систем основного обробітку ґрунту в сівозміні (вар. 1, 4, 
5) забезпечило найвищі значення досліджуваного пока-
зника на початку вегетації культури (табл.2). 

Таблиця 2 – Водопроникність темно-каштанового ґрунту за різних способів і глибини 
основного обробітку ґрунту під кукурудзу, мм/хв. (середнє за 2012-2013 рр.) 

№ вар. 
Система основного  

обробітку ґрунту 
Спосіб і глибина  

обробітку, см 

Строк визначення 

початок вегетації 
перед збиранням 

врожаю 

1. Полицева 28-30 (о) 3,8 2,3 

2. Безполицева-1 28-30 (ч) 2,4 1,9 

3. Безполицева-2 12-14 (ч) 2,2 1,7 

4. Диференційована-1 20-22 (о) 3,0 2,0 

5. Диференційована-2 28-30 (о) 3,2 2,1 

 НІР05, мм/хв.  0,4 0,5 

 
Аналіз даних урожайності зерна кукурудзи свід-

чить, що застосування різних способів і глибини ос-
новного обробітку ґрунту, а також збільшення дози 
азотних добрив від N120 до N180 по різному вплива-
ли на продуктивність культури (табл. 3). 

Так, в середньому по фактору А, заміна оранки 
на 28-30 см чизельним обробітком з такою самою 
глибиною розпушування та зменшення її до 12-14 
смза безполицевої різноглибинної та мілкої одногли-
бинної системи обробітку ґрунту в сівозміні (вар. 2, 3) 

сприяла зниженню рівня врожаю зерна на 0,10 і 
1,35 т/га, відповідно.  

Позитивно вплинуло на даний показник засто-
сування оранки на глибину 20-22 та 28-30 см в сис-
темах диференційованого обробітку ґрунту в сівозмі-
ні (вар.4, 5) де рівень урожайності, в середньому по 
фактору А, склав відповідно 11,9 та 12,3 т/га. 

Підвищення дози азотного добрива від N120 
до N180сприяло зростанню рівня урожайності на 0,98 
при НІР0,5 0,64т/га.  
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Таблиця 3 – Урожайність кукурудзи на зерно залежно від обробітку ґрунту та системи 
удобрення,т/га 

Система основного  
обробітку ґрунту (фактор А) 

Спосіб і глибина  
обробітку, см 

Норми добрив (фактор В) Середнє по 
фактору А N120 N150 N180 

Полицева 28-30 (о) 11,2 12,1 12,8 12,0 

Безполицева-1 28-30 (ч) 11,1 11,8 12,5 11,8 

Безполицева-2 12-14 (ч) 9,5 9,9 10,6 10,0 

Диференційована-1 20-22 (о) 11,0 12,0 12,9 11,9 

Диференційована-2 28-30 (о) 11,6 12,5 12,9 12,3 

Середнє по фактору В  10,9 11,7 12,3  
НІР05, т/га:  А   0,49 
    В   0,64 

 
Висновки та пропозиції. Таким чином, кра-

щим способом обробітку ґрунту є оранка на глибину 
20-22 см в системі диференційованого обробітку з 
одним щілюванням на глибину 38-40 см один раз за 
ротацію сівозміни та внесенням азотнихдобривз роз-
рахунку 180 кг діючої речовини на гектар. 
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Постановка проблеми. Наука в розвитку сіль-

ськогосподарського виробництва має велике значен-
ня у зв'язку з багатогранністю й складністю процесів, 
які забезпечують акумуляцію сонячної енергії і пере-
творення її в органічну речовину – джерело життя на 
нашій планеті. Процес створення врожаю пов'язаний 
з наявністю багатьох кількісних та якісних зовнішніх 
умов, з їх динамікою в часі, з різною здатністю рос-
лин використовувати ґрунтові й кліматичні фактори, 
протистояти несприятливим фізичним і біологічним 
чинникам, позитивно реагувати на додаткові агроно-
мічні заходи (обробіток ґрунту, внесення мінераль-
них та органічних добрив, застосування пестицидів 
тощо). В останні роки ефективність використання 
штучного зволоження істотно зменшилася, що обу-
мовлює необхідність розробки та впровадження но-
вих організаційних заходів, спрямованих на розвиток 
зрошуваного землеробства.  

Стан вивчення проблеми. Сучасне землеробст-

во базується на сукупності багатьох наук – біології, хімії, 
фізики, ґрунтознавства, економіки, кліматології та ін-
ших, які у свою чергу під час взаємодії з аграрною нау-
кою диференціювалися і стали її складовими елемен-
тами. Весь цей комплекс наук є найефективнішим при 
вірному плануванні та впровадженні в агровиробничі 
системи науково обґрунтованих складових елементів, 
які повинні забезпечувати високі й стабільні урожаї при 
одночасному підвищенні родючості ґрунту, створенні 
сприятливих умов для рослин, отриманні максимальної 
економічної ефективності та зниженні техногенного 
впливу на агроекосистеми. 

У третьому тисячолітті головним завданням ро-
слинництва й землеробства є отримання максима-
льно можливої кількості біологічної продукції з оди-
ниці площі за умов ощадливого використання агро-
ресурсів.  
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Науково-технічний прогрес в сучасному земле-
робстві й рослинництві досяг істотного розвитку й ус-
піхів. Проте, існують ще значні потенційні можливості 
підвищення продуктивності сільськогосподарських 
угідь. Використовуючи тільки 2% фотосинтетичної 
активної радіації (ФАР), на території України впро-
довж вегетаційного періоду можна щорічно одержу-
вати до 130 ц/га сухої маси органічної речовини. Ці 
показники врожайності не є максимальними, вони 
можуть бути збільшені, оскільки коефіцієнт викорис-
тання ФАР можна істотно підвищити за рахунок оп-
тимального забезпечення рослин вологою та пожив-
ними речовинами.  

Результати досліджень. Зрошення є одним з 

основних факторів інтенсифікації рослинницької га-
лузі в районах із недостатнім і нестійким природним 
зволоженням. Саме тому штучне зволоження набуло 
широкого розповсюдження в аридних регіонах, особ-
ливо у XX столітті. В теперішній час в світі зрошу-
ються понад 270 млн. га, причому поливні землі за-
безпечують понад 40% світового виробництва рос-
линницької продукції, займаючи лише 18% площі 
сільгоспугідь. Головним напрямом землеробства в 
третьому тисячолітті є одержання стабільних і про-
гнозованих урожаїв сільськогосподарських культур 
шляхом наукового, економічного, екологічного об-
ґрунтування та впровадження сучасних технологій 
вирощування. Особливістю грунтово-кліматичної пі-
дзони південного Степу України є недостатня кіль-
кість атмосферних опадів зі значним потенціалом 
сонячної енергії. Унаслідок таких природних особли-
востей практично кожен рік спостерігається гострий 
дефіцит ґрунтової вологи, який перешкоджає отри-
манню запланованого рівня врожайності. 

В Україні за останні роки внаслідок багатьох 
чинників відбувся значний спад обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, особливо в умовах 
зрошення, що зумовило катастрофічне скорочення 
площ поливних земель. Загальна територія нашої 
країни, яка потребує застосування штучного зволо-
ження, становить 15 млн. га, проте в останні роки 
зрошуються лише 600-750 тис. га. 

В Херсонській області наявність об’єктивних пе-
редумов та постійна потреба у нарощуванні обсягів ви-
робництва сільськогосподарської продукції у зв’язку з 
ростом населення, інтенсивним розвитком промисло-
вості повоєнні роки сприяли інтенсифікації розвитку 
зрошення. Завдяки виділенню державою значних обся-
гів централізованих інвестицій і фінансових ресурсів за-
гальна площа зрошуваних земель на початок 1995 р. 
становила 473,1 тис. га, а їх приріст, порівняно з 1944 р. 
– 456,4 тис. га. Впродовж 1990-1995 рр. обсяги введен-
ня нових площ зрошення істотно скоротились, та скла-
дали 4,5 тис. га на рік. Після 1995 р. будівництво нових 
зрошувальних систем практично призупинено повністю, 
а точніше настільки повільне, що навіть не компенсує 
обсягів списання та виведення з експлуатації старих 
зрошувальних систем. Це спричиняє скорочення площі 
зрошуваних земель, яка на 01.01.2010 р. становить 
425,7 тис. га, тобто, порівняно з 1995 р. скоротилась на 
47,4 тис. га.  

В останні роки внаслідок реформування агроп-
ромислового комплексу ефективність використання 
зрошуваних земель істотно погіршилась. Різке скоро-
чення фактично политих площ супроводжувалось та-
кими процесами та явищами: 

– значним погіршенням технічного стану наяв-
них зрошувальних систем, особливо їх внутрішньо-
господарської частини; 

– практично повним призупиненням робіт з ре-
конструкції наявних та будівництва нових зрошува-
льних систем, що є наслідком значного скорочення 
обсягів бюджетного фінансування та відсутності вла-
сних коштів у землекористувачів; 

– недостатньою кількістю та незадовільними 
оновленням парку дощувальної техніки; 

– порушення технологічної цілісності зрошува-
льних систем, яка спричинена, з одного боку, розпа-
юванням земель і, як наслідок, подрібненням та збі-
льшенням кількості землекористувачів, а з іншого – 
передачею внутрішньогосподарських систем у кому-
нальну власність та на баланс фермерських і колек-
тивних підприємств при державній власності на між-
господарську мережу. В таких умовах вода забира-
ється і транспортується до поля державними устано-
вами, а самі поливи мають проводити власники вну-
трішньогосподарської мережі, тобто переважно сіль-
ські і селищні ради та землевласники і землекорис-
тувачі, які не мають ні коштів, ні досвіду та фахівців 
для виконання цих робіт. У такий ситуації, що дуже 
важливо, землевласник чи землекористувач у біль-
шості випадків практично відсторонений від участі у 
процесі управління зрошувальними системами; 

– порушенням технологій вирощування сільсь-
когосподарських культур, структури посівних площ, 
недотриманням сівозмін, вкрай низьким рівнем ресу-
рсного забезпечення технологій вирощування, що 
призвело до їх примітивізації та різкого падіння вро-
жайності сільськогосподарських культур, яка на бі-
льшості зрошуваних земель перебуває на рівні не-
зрошуваних земель; 

– ускладненням управління зрошувальними сис-
темами, земельними і водними ресурсами, прове-
дення меліоративних заходів з охорони й підвищен-
ня родючості зрошуваних ґрунтів, у тому числі й че-
рез значне збільшення користувачів зрошуваними 
землями; 

– незадовільним еколого-меліоративним ста-
ном зрошуваних земель. 

З початку реформування агропромислового ком-
плексу України стан справ у галузі меліорації істотно 
погіршився. Після 1990 р. різко зменшилося, а з 1995 р. 
повністю припинилося будівництво і введення в дію но-
вих зрошуваних систем. Через відсутність бюджетного 
фінансування вже майже 20 років не проводиться ре-
конструкція раніше введених в дію зрошувальних сис-
тем. В особливо в несприятливих умовах опинилася 
низова ланка таких систем – внутрішньогосподарська. 
Будучи побудованою за рахунок державних капіталовк-
ладень, вона перебувала на балансі сільськогосподар-
ських підприємств (за винятком насосних станцій), тому 
право власності держави на внутрішньогосподарські 
мережі зрошувальних систем до 2003 р. не було чітко 
визначено і ці мережі не тільки залишалися без належ-
ного догляду, але й стали об’єктами масового продажу 
їхніх трубопроводів на металобрухт за податкові борги 
колективних сільськогосподарських підприємств на зе-
млях яких вони розташовані. Тому площа зрошуваних 
земель у Херсонській області істотно скоротилась. 

За умов скорочення водоподачі та істотних від-
хилень показників зрошувальних норм гостро поста-
ють питання планування режимів зрошення з вико-
ристанням сучасних методів і технологій.  

Планування штучного зволоження визначено як 
процес передбачення оптимальної кількості й розпо-
ділу в часі поливної води за окремими масивами, по-
лями та ділянками. Прогнозування зрошення дозво-
ляє вирішити задачі щодо подачі необхідної кількості 
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поливної води на окремі поля сівозмін, а також для 
задоволення господарств в цілому. Головна мета оп-
тимізованого штучного зволоження – максимізувати 
ефективність зрошення за допомогою подачі необ-
хідної кількості води на локальні ділянки госпо-
дарств, яка подолає дефіцит водоспоживання й до-
зволить рослинам повною мірою реалізувати свій ге-
нетичний потенціал.  

Важливим напрямом зрошуваного землеробст-
ва є застосування новітніх технологій поливу, які за 
рахунок оптимізації витрат забезпечують економію 
агроресурсів, зменшують екологічне навантаження 
на агрофітоценози. Таким вимогам відповідають різні 
способи мікрозрошення (краплинне, підкронове, над-
кронове та внутрішньоґрунтове). Вагомою перевагою 
краплинного зрошення є можливість проведення по-
ливів відповідно до водоспоживання рослин за окре-
мими фазами росту й розвитку з мінімальними ви-
тратами поливної води.  

На найближчу перспективу необхідно провести 
в галузі зрошуваного землеробства реформування 
та його адаптацію до нових господарсько-
економічних умов і, в першу чергу, трансформації іс-
нуючих зрошувальних систем до поливів локальних 
ділянок окремих землекористувачів. 

З метою припинення повного знищення внутрі-
шньогосподарської мережі, Уряд України ухвалив 
рішення про передачу її на баланс сільським радам. 
Таке рішення припинило процес повного руйнування 
внутрішньогосподарчої мережі, проте не вирішило 
гостру проблему ефективного використання зрошен-
ня в Україні. Навіть у господарствах, де вдалося 
зберегти зрошувальні системи внаслідок подрібнен-
ня розмірів окремих господарств виникли істотні 
складнощі використання дощувальної техніки на різ-
них с.-г. культурах, які потребують проведення поли-
вів у різні строки.  

На найближчу перспективу з метою підвищення 
ефективності зрошуваного землеробства, віднов-
лення функціонування внутрішньогосподарських ме-
реж необхідно об’єднати окремих землевласників 
дрібних фермерських господарств в асоціації водо-
користувачів (АВК). Створення таких асоціацій мож-
на стимулювати, наприклад, пільгами по сплаті за 
поливну воду. Такі асоціації дадуть змогу використо-
вувати технічні засоби зрошення з максимальною 

ефективністю, вирішувати питання охорони елемен-
тів зрошувальних систем, проводити їх реконструк-
цію та ремонтні роботи тощо. 

Висновки. Ефективне ведення землеробства 

на зрошуваних землях на фоні наростання економіч-
ної та екологічної кризи спонукає пошуки нових під-
ходів до організації виробництва рослинницької про-
дукції на зрошуваних землях, планування та опера-
тивного управління режимами зрошення. Крім того, 
важливими напрямами розвитку зрошення в Україні 
є використання нових економічно- й екологічно об-
ґрунтованих способів поливу, оптимізації технологій 
вирощування с.-г. культур на поливних землях, орга-
нізації об’єднань дрібних фермерських господарств в 
асоціації водокористувачів (АВК). Асоціації водоко-
ристувачів дадуть змогу використовувати технічні 
засоби зрошення з максимальною ефективністю, ви-
рішувати питання охорони елементів зрошуваних си-
стем, проводити їх реконструкцію та ремонт. 
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Постановка проблеми. При управлінні режи-

мами зрошення на полях з близьким заляганням 
ґрунтових вод важливе значення має знання висоти 
макрокапілярної зони, оскільки при одній і тій же гли-
бині залягання ґрунтових вод, але при різних по ме-
ханічному складу ґрунтах, потужність розрахункового 
шару ґрунту, що підлягає зволоженню при поливі, 
буде різна [1, 2, 3]. З точки зору оптимізації режимів 

зрошення врахування параметрів висхідної швидкос-
ті руху і висота підйому макрокапілярної кайми ма-
ють велике наукове та практичне значення.  

Стан вивчення проблеми. Якщо рівень ґру-

нтових вод знаходиться в піщаних відкладеннях на 
глибині 1,5м, а потужність верхнього шару ґрунту, 
складеного суглинками 1,0 м, нижче за яке знахо-
дяться піщані відкладення, то ґрунтові води не 
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братимуть участі у вологообміні з корневмісним 
шаром ґрунту, тобто не братимуть участі в капіля-
рному підживленні цього шару, тому що висота 
макрокапілярної зони в пісках всього 25 см. При 
цьому в розрахунок режиму зрошення можна вво-
дити весь метровий шар ґрунту і керування режи-
мами зрошення можна проводити так само, як і 
при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод. У 
іншому випадку, якщо ґрунтовий профіль однорід-
ний і на всю глибину складений суглинками, в яких 
при рівні ґрунтових вод 1,5 м макрокапілярна кай-
ма буде знаходитися на глибині 20 см від поверхні 
ґрунту, при цьому відбуватиметься найактивніший 
вологообмін ґрунтових вод із зоною аерації. В да-
ному випадку керування режимами зрошення по-
винне проводитися по методиці з близьким рівнем 
ґрунтових вод. Отже, в розрахунок режиму зро-
шення необхідно вводити не рівень ґрунтових вод, 
а глибину до макрокапілярної кайми, яка є верх-
ньою межею макрокапілярної зони, а глибина до 
рівня ґрунтових вод характеризуватиме початок 
системи відліку висоти макрокапілярної зони і ґру-
нтового шару із змінною вологістю, в якому здійс-
нюється керування режимами зрошення. З сказа-
ного вище зрозуміло, яке важливе значення має 
знання висоти макрокапілярної зони над рівнем 
ґрунтових вод. Крім того, велике значення має 
швидкість пересування вологи по капілярах. В 
природі величина сумарного випаровування при 

достатніх енергетичних і водних (мається на увазі 
необмежених кількостях ґрунтової вологи або во-
логи, що поступає по капілярах від ґрунтових вод) 
ресурсах, обмежується потенційною швидкістю 
пересування вологи по капілярах. У зв'язку з цим 
при дослідженні процесів вологообміну в зоні ае-
рації і при розрахунках водного балансу необхідно 
знати швидкість пересування води по капілярах. 
Істотне значення мають дані про інтенсивність ка-
пілярного пересування вологи в меліоративних ро-
зрахунках і прогнозах, оскільки прісна капілярна 
волога живить рослини, а солона несе з собою в 
корневмісний шар токсичні солі, де вони і відкла-
даються [4-7]. 

Результати досліджень висоти макрокапіляр-

ної кайми, швидкості руху капілярної вологи в окре-
мих ґрунтових шарах і потенційна інтенсивність по-
повнення капілярною вологою окремих ґрунтових 
шарів в лесовидних суглинках, представлена на 
графіках (рис. 1 і 2). Дослідження проводилися на 
установці для дослідження висоти і швидкості капі-
лярного підйому вологи в ґрунті від рівня ґрунтових. 

Найшвидше пересування вологи по капілярах 
вгору від ґрунтових вод має місце в початковий пері-
од (рис. 1). Наприклад, на висоту 50 см капілярна 
волога здатна піднятися за дві доби, на висоту 100 
см – за 10 діб, а на висоту 120 см – за 20 діб. Пода-
льший підйом поступово сповільнюється, і на висоту 
180 см капілярна волога підіймається за 310 діб. 
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Рисунок 1. Графік часу підйому макрокапілярної кайми від ґрунтових вод 

З розглянутого графіка можна зробити висно-
вок, що до висоти 140 см працюють в основному 
крупні капіляри, по яких вода підіймається з найбі-
льшою швидкістю, це і є верхня межа макрокапіляр-
ної зони. На висоті, що перевищує 140 см, основну 
роль в підйомі води в суглинках мають дрібніші капі-
ляри, що володіють великими силами менісків. 

Наочне уявлення про швидкість капілярного під-
йому дає графік, представлений на рис. 2. З цього гра-
фіка виходить, що вище 140 см від рівня ґрунтових вод 
добова швидкість руху капілярної вологи дуже мала і 
істотної участі в живленні вологою рослин не має. 

При глибині рівня ґрунтових вод 2,0 м, корене-
ва система поширена від поверхні до глибини 60 см, 
при цьому вологи від ґрунтових вод рослини не оде-
ржують. Отже, шар ґрунту 60 см є шаром змінної во-
логості, в якому всі життєві процеси рослин залежать 

від надходження води на поверхню ґрунту у вигляді 
опадів і поливів.  

Коли коренева система заглиблюється на глиби-
ну 60 см, вона зможе щодня споживати 2,0 мм, або 20 
м

3
/га вологи, що поступає від ґрунтових вод. При за-

глибленні кореневої системи на глибину 100 см, росли-
ни можуть споживати 9,0 мм, або 90 м

3
/га капілярної 

вологі, що повністю компенсує витрату води навіть при 
максимальних значеннях добового сумарного випаро-
вування, і поливи при цьому не потрібні, тобто рослини 
переходять повністю на ґрунтове живлення. Глибше, в 
макрокапілярну зону, коріння рослин не піде, оскільки в 
цьому немає необхідності.  

Для наочності, механізм участі ґрунтових вод в 
сумарному випаровуванні, при різній глибині, заля-
гання ґрунтових вод, показаний на комплексному 
графіку. На цьому графіку, у верхній частині (від по-
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верхні ґрунту до глибини 1,2 м), представлені графі-
ки водно-фізичних характеристик ґрунту: найменшої 
вологоємності (НВ), вологості розриву капілярів 

(ВРК) і вологості в'янення (ВВ), крім того, там же 
представлений графік межі спрацювання вологоза-
пасів (МСВ) для озимої пшениці.  
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Рисунок 2. Графік швидкості капілярного підйому вологи від ґрунтових вод 

Якщо припустити, що ґрунтові води піднялися з 
глибини 2,5 м до глибини 2,2 м (пунктирна лінія), то 
верхня частина цього графіка увійде до шару ґрунту, 
з якого волога споживається рослинами на сумарне 
випаровування. Добове поповнення вологою корене-
вмісного шару ґрунту при цьому буде дорівнювати 
86 м

3
/га (8,6 мм) за добу, і в поливах вже немає не-

обхідності: рослини переходять на водне живлення 
за рахунок ґрунтових вод. 

Висновки: В розрахунок режиму зрошення не-

обхідно вводити не рівень ґрунтових вод, а глибину 
до макрокапілярної кайми, яка є верхньою межею 
макрокапілярної зони, а глибина до рівня ґрунтових 
вод характеризуватиме початок системи відліку ви-
соти макрокапілярної зони і ґрунтового шару із змін-
ною вологістю, в якому здійснюється керування ре-
жимами зрошення. До висоти 140 см працюють в ос-
новному крупні капіляри, по яких вода підіймається з 
найбільшою швидкістю, це і є верхня межа макрока-
пілярної зони. На висоті, що перевищує 140 см, ос-
новну роль в підйомі води в суглинках мають дрібні-
ші капіляри, що володіють великими силами менісків. 
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Постановка проблеми. Соя відноситься до 
найважливіших білкових та олійних культура, яка за-
безпечує виробництво корисних для людини харчо-
вих продуктів, високопоживних кормів для тварин і є 
цінною сировиною для переробної промисловості. 
Важливою науковою та практичною проблемою при 
вирощуванні сої є недостатня врожайність культури 

в умовах виробництва внаслідок не відпрацьованості 
технологій її вирощування та неврахування біологіч-
них особливостей. Для реалізації дуже високого по-
тенціалу вітчизняних сортів культури необхідно роз-
робляти та впроваджувати сучасних науково обґрун-
товані технології вирощування сої на поливних зем-
лях, зокрема, режими зрошення та використання іно-
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кулянтів [1-3]. Тому дослідження з напряму розробки 
сортової агротехніки сої є актуальними. 

Стан вивчення проблеми. Ефективність різ-
них видів поливів сої істотно коливається залежно 
від генетичних особливостей сортів та фаз розвитку 
рослин. Ця культура вважається культурою, вимог-
ливою до вологи. Залежно від сорту та агроклімати-
чних умов сумарне водоспоживання сої складає при 
вирощуванні в Україні від 3800-4500 до 5900-6800 
м

3
/га. Воно зростає при покращенні вологозабезпе-

ченості території і при вирощуванні пізніх сортів сої з 
тривалим вегетаційним періодом. В сучасних умовах 
господарювання у деяких агроформувань Південного 
Степу існує дефіцит зрошувальної води, що потре-
бує застосування наукових підходів до встановлення 
ефективності вегетаційних поливів у різні фази роз-
витку залежно від груп стиглості сортів [4, 5].  

Реформування сільського господарства зумо-
вило останніми роками різке скорочення тваринниць-
кої галузі та посівних площ під багаторічними бобо-
вими травами, а це, в свою чергу, негативно позна-
чилося на надходженні органічних поживних речовин 
в ґрунт і викликало порушення балансу гумусу. Не-
достатня кількість органічних і мінеральних добрив, 
потреба в яких в умовах степової зони України задо-
вольняється лише на 15-20%, значно погіршує стан 
родючості ґрунтів, що знижує рівень продуктивності 
сільськогосподарських культур. Використання сої, як 
азотфіксуючої культури, забезпечить збереження та 
покращення родючості ґрунтів, що має важливе еко-
номічне та екологічне значення. Також істотно поси-
люють азотфіксацію, продуктивність сої та сприяють 

економії витрат мінеральних добрив інокулянти, які є 
невід’ємною частиною сучасних агротехнологій ви-
рощування сої [6].  

Завдання та методика досліджень. Головним 
завданням досліджень було вивчити ефективність ве-
гетаційних поливів сої в різні фази розвитку залежно від 
погодних умов в конкретні роки досліджень, зміни сор-
тового складу та застосування інокулянтів насіння. 

Дослідження проведені протягом 2010-2012 рр. 
в ДС ДС «Асканійське» Каховського району Херсон-
ської області згідно методики дослідної справи [7]. В 
трифакторному досліді вивчали такі фактори: фактор 
А – строки припинення вегетаційних поливів; фактор 
В – сортовий склад; фактор С – інокуляція насіння. 
Варіанти цих факторів наведено в табл. 2. Польові 
досліди були закладені в чотирикратній повторності 
методом розщеплених ділянок. Площа посівних ді-
лянок третього порядку становила 75 м

2
, облікових – 

55 м
2
. Проведення дослідів супроводжувалось аналі-

зом зразків ґрунту і рослин, спостереженням за рос-
линами і погодними умовами. Всі обліки та спосте-
реження проводились на двох несуміжних повторен-
нях досліду. Агротехніка в дослідах була загальнови-
знаною для умов півдня України за винятком факто-
рів, що вивчались. 

Результати досліджень. Спостереження за 
динамікою накопичення сухої речовини дозволили 
виявити перевагу проведення поливів до фази на-
ливу бобів, сівби сортів Аполлон та Деймос, а та-
кож інокуляції препаратами Нітрофікс і Оптимайз 
(табл. 1).  

Таблиця 1 – Показники абсолютно сухої речовини сої у фазу наливу бобів залежно від 
строків припинення поливів, сортового складу та інокуляції насіння, т/га 
(середнє за 2010-2012 рр.) 

Строки припинення 
вегетаційних поли-

вів (фактор А) 

Сортовий склад 
(фактор В) 

Інокуляція насіння (фактор С) 
Середнє  

по фактору 

без інокулянтів Нітрофікс Оптимайз В А 

Поливи до фази цві-
тіння 

Діона 4,95 5,37 5,54 5,29 

6,28 
Фаетон 5,41 5,92 6,48 5,94 

Аполлон 6,38 6,82 7,00 6,73 

Деймос 6,81 7,14 7,59 7,18 

Поливи до форму-
вання бобів 

Діона 6,94 7,41 7,62 7,33 

9,23 
Фаетон 7,48 8,10 8,66 8,08 

Аполлон 9,59 10,19 10,59 10,13 

Деймос 10,73 11,17 12,20 11,37 

Поливи до наливу 
бобів 

Діона 8,92 9,43 9,69 9,35 

11,79 
Фаетон 9,54 10,27 10,82 10,21 

Аполлон 12,79 13,54 14,17 13,50 

Деймос 14,63 15,18 16,79 15,53 

Середнє по фактору С 8,68 9,21 9,76  

 
Саме за сполучення цих чинників була відміче-

на у фазу наливу максимальна кількість сухої речо-
вини – в межах 15,18-16,79 т/га бобів. Найменшим – 
на рівні 4,95 т/га даний показник був при поливах до 
фази цвітіння на ділянках з сортом Діона та без іно-
куляції насіння.  

В середньому за роки проведення досліджень 
встановлено, що найвища врожайність зерна дослі-
джуваної культури – 4,20 т/га сформувалась при поли-
вах до фази наливу бобів, вирощуванні сорту Деймос 
та обробці насіння препаратом Оптимайз (табл. 2).  

В середньому по фактору А перевагу мав тре-
тій варіант з проведенням поливів до фази наливу 
бобів. За таких умов одержано врожайність зерна сої 

на рівні 3,48 т/га. На інших строках припинення веге-
таційних поливів урожайність зменшилась відповідно 
на: першому варіанті на 0,69 т/га або на 24,7%; на 
другому – 0,36 т/га або на 11,5%. 

По сортовому складу проявилась тенденція 
збільшення продуктивності рослин сої від ультра 
ранньостиглого сорту Діона до середньостиглого 
Деймос. На останньому сорті отримали врожайність 
зерна в межах від 3,15 до 3,89 т/га. На інших сортах 
цей показник знизився на 0,05-1,00 т/га або на 1,4-
39,1%. Отже, залежно від умов зволоження відміче-
на істотні коливання продуктивності рослин, причому 
найбільші коливання були при вегетаційних поливах 
до фази формування бобів. 
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Таблиця 2 – Врожайність зерна сої залежно від умов зволоження, сортового складу та 
інокуляції насіння (середнє за 2010-2012 рр.) 

Строки припинен-
ня вегетаційних 

поливів (фактор А) 

Сортовий склад 
(фактор В) 

Інокуляція насіння (фактор С) 
Середнє  

по фактору 

без інокулянтів Нітрофікс Оптимайз В А 

Поливи до фази 
цвітіння 

Діона (ультра ранньостиг-
лий) 

2,14 2,33 2,62 2,36 

2,79 Фаетон (скоростиглий) 2,40 2,63 2,92 2,65 

Аполлон (середньоранній) 2,74 2,95 3,32 3,01 

Деймос (середньостиглий) 2,88 3,12 3,45 3,15 

Поливи до форму-
вання бобів 

Діона (ультра ранньостиг-
лий) 

2,34 2,52 2,83 2,56 

3,12 Фаетон (скоростиглий) 2,60 2,82 3,15 2,86 

Аполлон (середньоранній) 3,23 3,47 3,83 3,51 

Деймос (середньостиглий) 3,28 3,53 3,88 3,56 

Поливи до наливу 
бобів 

Діона (ультра ранньостиг-
лий) 

2,70 2,95 3,26 2,97 

3,48 Фаетон (скоростиглий) 3,02 3,28 3,62 3,31 

Аполлон (середньоранній) 3,50 3,70 4,06 3,76 

Деймос (середньостиглий) 3,61 3,87 4,20 3,89 

Середнє по фактору С 2,87 3,10 3,43  

НІР05 для факторів: А – 0,16; В – 0,21; С – 0,12  

 
Використання інокуляції насіння також сприяло 

математично достовірному приросту врожайності. 
Так, в середньому по фактору С, у варіанті без обро-
бки врожайність дорівнювала 2,87 т/га, а при викори-
станні препаратів Нітрофікс і Оптимайз збільшилась 
на 8,0-19,5%. Також доведена ефективність викорис-
тання Оптимайз, використання якого дозволило 
сформувати врожайність на 10,6% більшу, ніж при 
застосуванні Нітрофікса.  

Частка впливу факторів та їх взаємодії свідчить 
про найбільше значення сортового складу (фактор 
В) – 46,8%. Також істотний вплив на продуктивність 
рослин мали строки припинення вегетаційних поли-
вів (фактор А) – 26,7% та інокуляція насіння (фактор 
С) – 17,1%.  

Взаємодія всіх досліджуваних факторів була 
неістотною (менше 3%), проте найбільша вона про-
явилась при взаємодії факторів АВ – 2,3%.  

Висновки. За результатами досліджень вста-

новлено, що ефективність вегетаційних поливів сої в 
різні фази розвитку істотно змінюються залежно від 
сортового складу та гідротермічних показників в 
окремі роки досліджень. Також доведена доцільність 
застосування інокуляції насіння при вирощуванні всіх 
груп стиглості сої. Максимальна врожайність на рівні 
4,20 т/га отримали при поливах до фази наливу бо-
бів, сівбі сорту Деймос та обробці насіння препара-
том Оптимайз. 

 

Фактор А 

26,7%

Взаємодія АВ 

2,3%

Фактор С

17,1%

Взаємодія АС 

1,2%

Взаємодія ВС 

1,3%
Взаємодія АВС 

1,2%

Фактор В 

46,8%

Залишкове

3,3%

 
 

Рисунок 1. Частка впливу на врожайність зерна сої досліджуваних факторів: фактор А – строки 
припинення вегетаційних поливів; фактор В – сортовий склад, фактор С – інокуляція насіння, %  
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Постановка проблеми. Виробництво рослин-

ної олії є найважливішим напрямом сільського гос-
подарства. Світове споживання її останніми роками 
істотно зросло, що пов'язано як із зростанням чисе-
льності населення, так і використанням олії для ви-
готовлення альтернативних видів палива. Збільшен-
ня цін на нафтопродукти в сукупності з економічною 
кризою обумовлю зростання попиту на нові види па-
лива і, в першу чергу, до «біопалива», одержаного з 
сировини олійних культур. Технологія вирощування 
сафлору красильного на півдня України у теперішній 
час розроблена недостатньо. Немає чітких рекомен-
дацій виробництву щодо строків і способів сівби, 
норм висіву, внесення доз мінеральних добрив тощо. 
Тому вивчення цих питань є актуальним. 

Стан вивчення проблеми. Степ України за 

своїм географічним розташуванням і кліматичними 
умовами є одним з основних регіонів виробництва 
насіння та олії соняшнику й гірчиці. Площі, зайняті 
соняшником, більш ніж у 3-5 разів перевищують ті, 
які вважалися раніше «науково обґрунтованими», а 
інтерес до гірчиці різко знизився через низьку рента-
бельність її вирощування. Це змушує вести пошук 
альтернативних олійних культур для різних грунтово-
кліматичних зон України. Особливий інтерес пред-
ставляють олійні рослини, здатні давати стійкі урожаї 
в посушливих умовах Херсонської області. Однією з 
таких перспективних культур може стати сафлор 

красильний (Carthamnus tinctorius L.), який характе-

ризується високим ступенем посухостійкості та еко-
номно витрачає вологу на одиницю продукції протя-
гом вегетаційного періоду [1-3]. 

Посіви сафлору в світі займають понад 1 млн 
га. Цю культуру вирощують в основному в Азії – бли-
зько 650 тис. га, а також в Індії, Іспанії, Ефіопії, Авст-
ралії, Мексиці і США. В Україні та країнах СНД ця ку-
льтура не має широкого розповсюдження, проте з 
успіхом може вирощуватись при дефіциті природно-
го зволоження [4, 5]. 

Завдання та методика досліджень. Завдан-

ням досліджень було вивчити продуктивність сафло-
ру красильного залежно від агротехнічних заходів 
(строк сівби, норма висіву) та впливу погодних умов 
у роки з різними гідротермічними показниками при 
вирощуванні культури на півдні України. 

Польові та лабораторні дослідження виконува-
ли згідно методики дослідної справи [6, 7]. Досліди 
закладались методом рендомізованих розщеплених 
ділянок. Повторність досліду – чотириразова. Облі-
кова площа елементарної ділянки складала 50 м

2
.  

В досліді вивчали сорт сафлору красильного 
Сонячний, який рекомендовано вирощувати на півдні 
України. Цей сорт занесений в Реєстр сортів рослин 
України з 2001 р. Агротехніка вирощування сафлору 
в дослідах була загальновизнаною для умов Півден-
ного Степу за винятком досліджуваних чинників. 

Результати досліджень. Умови зволоження в 

роки проведення досліджень були сприятливими для 
отримання повних сходів, проте температура ґрунту 
у весняний період 2011 р. наростала повільно, що не 
дозволило при першому строці сівби одержати висо-
ку польову схожість насіння (табл. 1). 

Запаси вологи в посівному шарі ґрунту в строки 
сівби, що вивчалися, були достатніми для пророс-
тання насіння сафлору. При середньому і пізньому 
строках сівби польова схожість знижувалася, у зв'яз-
ку з наростанням позитивних температур і підсихан-
ням ґрунту на глибині закладення насіння. Польова 
схожість сафлору зменшувалася від ранніх строків 
сівби (94,0-95,8%), до середніх (90,0-90,7) і пізніх 
(80,0-88,3%), коли в результаті швидкого пересихан-
ня посівного шару ґрунту ростові процеси практично 
припинялись. З кожним строком сівби середня схо-
жість знижувалися приблизно на 5% (95,5; 90,7; 
85,1%). 

У роки досліджень (2009-2012 рр.) середньодо-
бова температура повітря раннього строку сівби в 
2009-2010 рр. була вище багаторічної, а в 2011-2012 
рр. – навпроти нижче. Такі коливання є характерни-
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ми для зони Південного Степу. В роки досліджень 
посіви сафлору красильного раннього строку сівби 
проводилися в другій і третій декадах березня. Під 
час сівби температура повітря складала від 7,4 до 
12,0ºС, а температура ґрунту в посівному шарі на 
глибинах 5 і 10 см була 4,4 і 1,5ºС, відповідно. Най-
вища температура повітря спостерігалася в червні і 

липні, коли завершився період формування кошиків і 
відбувався процес наливання й дозрівання насіння. 
Такі погодні умови призводили до того, що з кожним 
подальшим строком сівби знижувалися показники 
структури врожаю сафлору, в середньому, від 2 до 
9% за кількістю стебел і кошиків з однієї рослини, а 
по масі насіння в кошику – до 28% (табл. 2). 

Таблиця 1 – Вплив строків сівби на польову схожість насіння сафлору красильного 

Строк сівби 
(фактор А) 

Норма висіву, 
тис./га 

(фактор В) 

Польова схожість, тис./га (ПВ) 
Польова схо-

жість, % 2009 (16.03) 
2010 

(27.03) 
2011 

(22.03) 
2012 

(25.03) 
середнє 

Ранній 

90 86 87 85 87 86 95,5 

120 115 116 112 117 115 95,8 

150 143 140 140 141 141 94,0 

180 171 169 172 172 172 95,5 

Середнє по ранньому строку, % 95,2 

Середній (че-
рез 10 днів) 

90 81 80 81 82 81 90,0 

120 110 107 106 107 108 90,0 

150 137 134 136 138 136 90,6 

180 166 160 163 164 163 90,7 

Середнє по середньому строку, % 90,3 

Пізній (через 
20 днів) 

90 74 72 70 73 72 80,0 

120 106 104 101 102 104 86,6 

150 130 127 126 130 128 85,5 

180 159 155 153 157 156 88,3 

Середнє по пізньому строку, % 85,1 

Таблиця 2 – Вплив строків сівби на морфологічні ознаки сафлору красильного  
(середнє за 2009-2012 рр.) 

Строк сівби  
Маса 1000  
насінин, г 

З однієї рослини 
Кількість насіння в 

кошику, шт.  кількість стебел, шт.  
кількість кошиків, 

шт.  
маса насіння, г 

Ранній 35,8 5,6 9,5 5,8 17,2 

Середній 35,3 5,3 8,6 5,2 17,0 

Пізній 34,6 5,1 7,2 4,2 16,9 

 
Для більш повного розкриття потенціалу сафлору красильного необхідно прагнути досягти найбільшої 

відповідності біологічних особливостей культури і кліматичних умов зони вирощування. Найважливішим чин-
ником в досягненні цієї мети є науково обґрунтовані строки сівби та норми висіву насіння як основні елементи 
технології вирощування, що дозволяють одержувати високі й сталі врожаї і усунути їх невиправдано різкі ко-
ливання. Для насіння сафлору красильного характерна висока польова схожість – 90-97%.  

В усі роки досліджень врожайність сафлору красильного раннього строку сівби перевищувала показники 
середнього і пізнього строків. Так, якщо при ранньому строці вона склала 1,4 т/га, то за середнього знизилась 
на 7,6%, а при пізньому строці була на 27,5% нижче. В зв'язку з дефіцитом запасів вологи різниця між серед-
нім і пізнім строками сівби була 0,26 т/га (табл. 3). 

Таблиця 3 – Вплив строків сівби на врожайність насіння сафлору красильного, т/га  
(середнє за 2009-2012 рр.) 

Строк посіву 

Врожайність, рік і дата раннього строку сівби 
Відхи-
лення  

2009 
(16.03) 

2010 
(27.03) 

2011 
(22.03) 

2012 
(25.03) 

середнє 

Ранній (фізична стиглість ґрунту) 1,05 1,45 1,77 1,31 1,40 – 

Середній (через 10 днів) 0,97 1,26 1,57 1,21 1,25 -0,15 

Пізній (через 20 днів) 0,84 1,11 1,42 0,95 1,08 -0,32 

НСР05 0,057 0,129 0,099 0,081   

 
В середньому за роки досліджень доведено, що 

для сприятливого проходження фаз розвитку сафло-
ру «сівба – сходи» є сівба в ранні строки, одразу за 
настанням фізичної стиглості ґрунту. Затримка з сів-
бою на кожні 10 днів приводить до істотного знижен-
ня продуктивності посівів. 

На продуктивність рослин чинить вплив не тіль-
ки норма висіву (площа живлення), але і конфігура-
ція площі живлення. В наших дослідах комплексно 
були поставлені на дослідження морфологічні чин-
ники: Висота рослин (H), прикріплення гілок першого 
порядку (W), строк сівби, норми висіву та ширина мі-
жрядь (рис. 1). 
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Рисунок 1. Висота рослин сафлору (H) і прикріплення гілок першого порядку (W) залежно від строків 
сівби, норм висіву і ширини міжрядь, см 

Аналізуючи одержані дані слід відзначити, що ви-
сота рослин і висота прикріплення гілок першого поряд-
ку знижувалася як від затягування зі строками сівби, так 
і від збільшення густоти стояння рослин. Разом з тим, 
збільшення ширини міжрядь при різній густоті стояння 
призводило до збільшення висоти рослин та до підви-
щення висоти прикріплення нижніх гілок.  

Висновки. Таким чином, за результати чотири-

річних досліджень з сафлором красильним встанов-
лена максимальна ефективність використання ран-
нього строку сівби та густоти стояння рослин 150-180 
тис./га в різні за гідротермічними показниками роки. 
Морфологічні та біометричні параметри досліджува-
ної культури також були найкращими при застосу-
ванні цих агротехнічних заходів. Висота рослин і ви-
сота прикріплення гілок першого порядку знижувала-
ся від запізнення з сівбою та від збільшення густоти 
стояння рослин. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ РИСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ, ОСНОВНОГО 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ФОНУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ В 
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Постановка проблеми. Важливою задачею 

сучасного рослинництва, в тому числі і рисівництва, 
залишається одержання високих, якісних та еконо-

мічно виправданих урожаїв зерна. У вирішенні цієї 
задачі значна роль належить сорту. Тому актуаль-
ним є створення та прискорене впровадження у ви-
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робництво нових високопродуктивних сортів, які пот-
ребують розробки сортової агротехніки та врахуван-
ня впливу природних та агротехнічних чинників.  

Вирощування рису пов’язане з агроекологічни-
ми умовами ландшафтів, які найбільше піддаються 
антропогенному регулюванню. Тому ця культура се-
ред усіх злаків має найбільш високий потенціал збі-
льшення своєї продуктивності. Проте реалізувати йо-
го можна лише при застосуванні нових високопроду-
ктивних сортів, які потребують розробки елементів 
технологій їх вирощування, зокрема оптимізації сис-
тем основного обробітку ґрунту та удобрення. Ці пи-
тання є дуже актуальними й потребують вивчення. 

Стан вивчення проблеми. За біологічними 

особливостями рис відрізняється від інших злаків 
тим, що і при повній фізіологічній стиглості зерна, 
листя і стебла рослини продовжують активно функ-
ціонувати, йде перерозподіл пластичних речовин між 
ними і зернівкою. Тому технологія вирощування рису 
повинна розроблятися з урахуванням біологічних 
особливостей цієї культури і фізіологічного стану ро-
слин рису в різні фази вегетації і за різних умов [1-3]. 

Високі врожаї його можливі лише при повній за-
безпеченості рослин усіма факторами. Врожаї будуть 
зменшуватися і тоді, коли води, тепла, поживних речо-
вин і світла вистачає, але сформовані грунтово-
меліоративні й організаційно-технічні умови перешко-
джають їх використанню. Зростання виробництва рису 
значною мірою залежить від підвищення його якості, 
збільшення ефективності переробки і поліпшення спо-
живчих і поживних властивостей продукції [4, 5]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 

досліджень було встановити вплив сортового складу, 
основного обробітку ґрунту та фону мінерального 
живлення на продуктивність рису при вирощуванні в 
умовах Одеської області. 

Польові та лабораторні дослідження проведені 
протягом 2011-2013 рр. в СВК «Маяк» Кілійського 
району Одеської області, який розташований в При-
дунайській низовині згідно загальновизнаних мето-
дик дослідної справи [6, 7].  

Результати досліджень. Урожайність сортів 

рису в роки проведення досліджень неоднаковою мі-
рою коливалась залежно від факторів, що пов’язано 
різницею погодних умов. Наприклад, в 2011 р. мак-
симальна врожайність зерна рису 7,31 т/га була 
отримана на ділянках з сортом Віконт, проведенні 
оранки та використанні фонового внесення мінера-
льних добрив і підживленні карбамідом і Кристало-
ном. Найменшим (5,42 т/га) даний показник був у ва-
ріанті з сортом Україна-96, дискуванні на глибину 14-
16 см та використанні мінеральних добрив дозами 
N60Р60К30. В середньому по сортовому складу також 
переважав сорт Віконт, який сформував урожайність 
зерна на рівні 6,79 т/га. 

Основний обробіток ґрунту більшою мірою 
впливав на продуктивність сортів рису, що вивча-
лись. Так, при дискуванні на глибину 14-16 см даний 
показник становив 6,06 т/га, а при застосуванні оран-
ки на глибину 20-22 см збільшився до 6,48 т/га або 
на 6,9%. Окремо по кожному сорту урожайність зрос-
тала у варіантах з оранкою порівняно з дискуванням 
на 0,35-0,47 т/га або на 54,9-7,5%. 

Проведення підживлень обумовило зростання 
досліджуваного показника з 5,90 до 6,27-6,49 т/га або 
на 6,3-10,0%. Найвища продуктивність культури була 
відмічена на ділянках з фоновим удобренням, а та-
кож підживленням карбамідом і Кристалоном. 

У 2012 р. внаслідок підвищеного температурно-
го режиму зафіксовано найбільший рівень урожайно-
сті зерна в досліді – 7,68 т/га. Такий рівень продукти-
вності забезпечив сорт Віконт, оранка та підживлен-
ня карбамідом і Кристалоном.  

Найменший рівень продуктивності рослин від-
мічений на сорті Україна-96 при проведенні диску-
вання на глибину 14-16 см та використання лише 
фонового внесення мінеральних добрив N60Р60К30. 

По сортовому складу перевагу Мали сорти Он-
таріо і Віконт, які сформували врожайність зерна 
7,17-7,21 т/га. На сорті Україна-96 даний показник 
знизився до 6,39 т/га або на 12,2-12,8%. 

На всіх досліджуваних сортах відмічено зни-
ження врожайності зерна при використанні диску-
вання на глибину 14-16 см замість оранки на глибину 
20-22 см. Таке зменшення продуктивності рослин 
рису становило: на сорті Україна-96 0,39 т/га (або 
6,3%); на сорті Онтаріо – 0,56 т/га (або 8,1%); на сор-
ті Віконт – 0,58 т/га (або 8,4%). 

Як і в 2011 р. в наших дослідах встановлена 
позитивна дія використання підживлень стосовно 
збільшення врожайності зерна рису. При застосу-
ванні карбаміду на фоні фонового внесення мінера-
льних добрив зафіксовано зростання даного показ-
ника на 0,18 т/га або на 7,6%. При додатковій оброб-
ці посівів комплексними мікродобривами Кристалон і 
ROST-концентрат подібне зростання було на рівні 
0,18 та 0,10 т/га або на 10,3 і 8,8%. 

У 2013 р. по фактору А перевагу також мав 
сорт Віконт, який сформував урожайність зерна на 
рівні 6,90 т/га. На сортах Україна-96 і Онтаріо даний 
показник знизився до 6,28-6,73 т/га або на 7,2-9,9%.  

Проведення оранки порівняно з дискуванням 
сприяло зростанню урожайності зерна, особливо на 
сортах Онтаріо (на 7,4%) та Україна-96 (на 7,1%), а 
також в меншому ступеню на сорті Віконт – на 4,9%. 

Здійснення підживлень карбамідом обумовило, 
на фоні основного удобрення азотно-фосфорно-
калійними добрива, збільшення даного показника на 
9,7%. Максимальна урожайність зерна культури на 
рівні 13,8% відмічена у варіанті з використанням пі-
дживлень Кристалоном сумісно з карбамідом. 

В середньому за роки проведення досліджень 
найвища врожайність на рівні 7,43 т/га була отрима-
на у варіанті з сортом Віконт, при проведенні оранки 
на глибину 20-22 см, використанні фонового удоб-
рення дозою N60Р60К30 при сумісному підживленні ка-
рбамідом і Кристалоном (табл. 1). Найменша продук-
тивність рослин – 5,59 т/га, була на сорті Україна-96 
за дискового обробітку ґрунту та застосування лише 
фонового удобрення.  

Серед сортів, що вивчались, максимальний рі-
вень урожаю зерна сформував сорт Віконт – 6,96 
т/га. При вирощуванні сортів Україна-96 та Онтаріо 
даний показник знизився на 0,47-0,76 т/га або на 7,6-
12,3%.  

Проведення в якості основного обробітку ґрунту 
– оранки сприяло зростанню продуктивності рослин і 
формуванню більш високої врожайності зерна рису 
на всіх сортах: Україна-96 – 6,40 т/га; Онтаріо – 6,91 
т/га; Віконт – 7,20 т/га. При проведенні дискування 
досліджуваний показник зменшився відповідно на 
6,8; 7,1 та 7,0%. 

Здійснення підживлень, у середньому за роки 
досліджень, також позитивно позначилось на вро-
жайності зерна рису, оскільки на ділянках з фоновим 
внесенням мінеральних добрив даний показник ста-
новив 6,16, а при додаткових підживленнях збільши-
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вся до 6,64-6,86 т/га або на 7,8-11,4%. Найбільшу 
ефективність і ріст урожайності на 1,2-3,3% забезпе-
чило застосування Кристалону на фоні основного 

внесення мінеральних добрив та проведення піджи-
влення карбамідом.  

Таблиця 1 – Урожайність сортів рису залежно від фону мінерального живлення в роки 
проведення досліджень, т/га (середнє за 2010-2013 рр.) 

Сорт  
(фактор А) 

Основний  
обробіток ґрунту (фак-

тор В) 

Фон мінерального живлення (фактор С) 
Середнє по 
факторах 

N60Р60К30 
(фон) 

Фон + N30 (пі-
дживлення) 

Фон + N30 + 
Кристалон 

Фон + N30 + 
ROST-

концентрат  
В А 

Україна-96 
Дискування (14-16 см) 5,59 6,02 6,22 6,13 5,99 

6,20 
Оранка (20-22 см) 5,88 6,49 6,65 6,59 6,40 

Онтаріо 
Дискування (14-16 см) 5,91 6,47 6,78 6,58 6,44 

6,67 
Оранка (20-22 см) 6,39 6,94 7,16 7,10 6,91 

Віконт 
Дискування (14-16 см) 6,39 6,69 6,93 6,92 6,73 

6,96 
Оранка (20-22 см) 6,77 7,24 7,43 7,34 7,20 

Середнє по фактору С 6,16 6,64 6,86 6,78  

НІР05, т/га для факторів: А – 0,12; В – 0,14; С – 0,19  

 
Дисперсійний аналіз показників урожайності зе-

рна рису дозволив виявити різницю частки впливу на 
формування цього показника сортового складу, ос-
новного обробітку ґрунту та підживлень, які відрізня-
лись в роки проведення досліджень. Максимальний 
вплив на формування врожаю зерна рису чинив сор-
товий склад – 42,0%. Крім того, велике значення ма-
ли фон мінерального живлення (31,3%) та основний 
обробіток ґрунту (21,0%). Взаємодія досліджуваних 
факторів була незначною – від 0,1% при сполученні 
сортового складу й обробітку ґрунту (АВ) до 0,5% 
при взаємодії сортового складу та фону мінерально-
го живлення (АС). 

Висновки. За результатами досліджень вста-

новлено, що при вирощуванні в умовах Одеської об-
ласті максимальну продуктивність на рівні 7,43 т/га 
формує сорт Віконт при використанні оранки на гли-
бину 20-22 см, внесенні основного удобрення дозами 
N60Р60К30 та проведення підживлень карбамідом і 
Кристалоном. максимальний вплив на врожайність 
зерна рису мають сортовий склад та фон мінераль-
ного живлення. 
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Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Постановка проблеми. Диспаритет цін у світі на 

сільськогосподарську продукцію примушують виробни-
ків шукати інші порівняльні характеристики раціональ-
ності та ефективності того чи іншого агротехнічного за-
ходу. Одним з таких шляхів є ефективність енергетич-
них складових технології та вирощування створюваного 
біологічного продукту, що визначає напрям та перспек-
тиви розвитку технологічного прийому. 

Стан вивчення проблеми. Технології вироб-

ництва сільськогосподарської продукції повинні за-
безпечувати найбільш повне використання природ-

них агроенергетичних ресурсів, зменшити ріст пито-
мих витрат антропогенної енергії на одиницю проду-
кції та знижувати негативну дію на оточуюче середо-
вище, в тому числі, на родючість ґрунту [1-3]. 

Результатом визначення енергетичної ефектив-
ності технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції є стабілізація агроландшафтів, підвищення 
екологічної стабільності та економічної ефективності 
створених новітніх або поліпшення існуючих. Енергети-
чний аналіз та оцінювання технологій виробництва 
продукції рослинництва є важливою умовою оптиміза-
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ції природокористування та визначення першочергових 
заходів охорони навколишнього середовища [4]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 

досліджень було вивчення енергетичної ефективно-
сті вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиг-
лості залежно від доз мінеральних добрив як в умо-
вах природного зволоження, так і при зрошенні. 
Польові досліди були проведенні на дослідних полях 
Інституту зрошуваного землеробства НААН. У трьо-
хфакторному польовому досліді вивчали такі факто-
ри та їх варіанти: фактор А (умови зволоження): 
зрошення (при 75% НВ); без зрошення. Фактор В 
(районовані в Україні різні за скоростиглістю гібриди 
кукурудзи ФАО 190-420): Тендра, Квітневий – (190) 
ранньостиглі; Сиваш, Оржиця – (280) середньоранні; 
Азов, Красилів – (380) середньостиглий; Соколов, 
Бистриця – (400) середньопізній. Фактор С (мінера-
льні добрива): без добрив; N150P90; розрахункова до-
за добрив на урожайність зерна 10-14 т/га – N240Р0К0. 
Агротехніка вирощування кукурудзи на зерно була 
загальноприйнятою для зрошуваних умов Південно-
го Степу України зони за винятком досліджуваних 
факторів. 

Результати досліджень. Одним із шляхів під-

вищення ефективності енерговикористання при ви-
робництві продукції рослинництва є оптимізація тех-
нологій вирощування та збільшення виходу продукції 
з одиниці площі. Енергетичний аналіз, який є концен-
трованим вираженням закону збереження та перет-
ворення енергії, дозволяє зробити порівняння енер-
говитрат та вмісту енергії в одержаному врожаї.  

Основним ресурсом, здатним суттєво підвищити 
врожайність сільськогосподарських культур, є регульо-
ваний і визначений для кожної зони фактор живлення, 
який забезпечується природною родючістю ґрунтів та 
внесенням органічних і мінеральних добрив. 

У наших дослідженнях енергетичну ефектив-
ність вирощування гібридів кукурудзи також визначав 
фактор застосування різних доз мінеральних добрив. 
Разом з тим, при аналізі продуктивності агроценозів 
та витрат енергії у землеробській галузі необхідно 
враховувати не тільки її втрати на вирощування 
окремих культур, але й енергоємність відновлення 
родючості ґрунту. З цієї причини енергетичний аналіз 
агроекосистем дає можливість визначити найбільш 
витратні енергоємні технології, що, в свою чергу, 
зменшують антропогенне навантаження на сільсько-
господарські ландшафти та підвищують конкуренто-
здатність аграрного виробництва. 

Розрахунок енерговитрат за всіма складовими 
технологічного циклу вирощування гібридів кукуру-
дзи показав, що найбільш енергоємними є енергети-
чні витрати на проведення вегетаційних поливів, об-
робіток ґрунту, застосування мінеральних добрив, 
витрати на паливно-мастильні матеріали, наванта-
ження на машино-тракторний парк, тобто трактори, 
сільськогосподарські машини, автомобілі, відраху-
вання на амортизацію, поточний ремонт тощо.  

Основним принципом визначення економічної 
та енергетичної ефективності будь-яких технологіч-
них заходів є порівняння вартісних показників з 
отриманими результатами. При співставленні зага-
льноприйнятих та взятих на дослідження елементів 
технології вирощування величина прибутку (збитку) 
визначається за рахунок різниці вартісних показників 
витрат на їх проведення та рівня врожайності. Такий 
методичний підхід обумовлюється тим, що при про-

веденні дослідів з гібридами кукурудзи різних груп 
стиглості застосовували однакові технологічні заходи 
і різниця в урожаях культури виникала тільки за ра-
хунок поливів та внесення різних доз мінеральних 
добрив [5]. 

Величина приходу та витрат енергії суттєво за-
лежала від величини врожаю зерна культури та тех-
нологічних прийомів вирощування кукурудзи, які бу-
ли поставлені на вивчення. Залежно від того чи ін-
шого сполучення варіантів досліду змінювався при-
ріст енергії (табл. 1). 

Як показали проведені розрахунки енергетичної 
ефективності, за введення до технології вирощування 
кукурудзи таких елементів як зрошення та застосуван-
ня мінеральних добрив витрати енергії на виробництво 
зерна кукурудзи істотно зростали з 19,5 – 20,6 ГДж/га 
(без добрив та зрошення) до 49,5 – 62,6 ГДж/га при 
проведенні поливів на неудобрених ділянках та до 
73,6 – 98,6 ГДж/га за внесення по фону зрошення мі-
неральних добрив. 

Разом з цим, за проведення поливів та засто-
сування мінеральних добрив значно зростав прихід 
енергії з урожаєм та її приріст – у середньому по гіб-
ридах у 2,3-3,4 рази, а енергетичний коефіцієнт зме-
ншувався. Якщо без добрив та без поливу цей пока-
зник, у середньому по гібридах, склав 2,5, то без до-
брив на фоні зрошення він знизився до 2,3, а за вне-
сення рекомендованої дози мінерального добрива – 
до 2,2. Тобто застосування мінеральних добрив під 
гібриди кукурудзи призводило до зменшення енерге-
тичного коефіцієнту, що свідчить про звуження від-
ношення між показниками приросту та витрат енергії 
на вирощування рослин на удобрених фонах. Проте 
в усіх варіантах досліду визначений коефіцієнт енер-
гетичної ефективності значно перевищував 1, що пе-
ресвідчує про доцільність включення до технологіч-
них прийомів вирощування гібридів кукурудзи усіх 
груп стиглості не лише зрошення, а й застосування 
мінеральних добрив. 

Висновки. Розрахунки енергетичної ефектив-

ності показали, що за введення до технології виро-
щування кукурудзи таких елементів як зрошення та 
застосування мінеральних добрив витрати енергії на 
виробництво цієї культури істотно зростали з 19,47 – 
20,56 ГДж/га (без добрив та зрошення) до 49,45 – 
62,57 ГДж/га при проведенні поливів на неудобрених 
ділянках та до 73,64 – 98,61 ГДж/га за внесення по 
фону зрошення мінеральних добрив. 
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Таблиця 1 – Енергетична оцінка застосування зрошення та мінеральних добрив при 
вирощуванні гібридів кукурудзи різних груп стиглості (середнє за 2010-2012 рр.) 

Ф
а

кт
о

р
 А

 

Фактор В Фактор С 
Прихід ене-
ргії, ГДж/га 

Витрати 
енергії, 
ГДж/га 

Приріст 
енергії, 
Гдж/га 

Енерге-
тичний кое-

фі-цієнт  

Енерго-
ємність, 
ГДж/га 

Б
е

з 
зр

о
ш

е
н
н
я
 

Тендра 

Без добрив 

49,49 19,95 29,55 2,48 0,61 

Квітневий 48,44 19,73 28,71 2,46 0,62 

Сиваш 47,68 19,55 28,12 2,44 0,62 

Оржиця 51,31 20,31 31,00 2,53 0,60 

Азов 47,38 19,47 27,90 2,43 0,62 

Красилів 55,55 21,17 34,38 2,62 0,58 

Соколов 52,67 20,56 32,12 2,56 0,59 

Бистриця 48,89 19,77 29,12 2,47 0,61 

З
р

о
ш

е
н
н
я
 

Тендра 

без добрив 107,16 51,54 55,62 2,08 0,73 

N150P90 156,51 77,15 79,36 2,03 0,75 

розрахункова 164,53 85,41 79,12 1,93 0,79 

Квітневий 

без добрив 98,69 49,45 49,23 2,00 0,76 

N150P90 150,30 75,48 74,82 1,99 0,76 

розрахункова 155,45 83,53 71,92 1,86 0,81 

Сиваш 

без добрив 107,77 51,65 56,12 2,09 0,73 

N150P90 141,52 73,64 67,88 1,92 0,79 

розрахункова 171,94 87,30 84,64 1,97 0,77 

Оржиця 

без добрив 123,66 55,22 68,44 2,24 0,68 

N150P90 166,19 78,75 87,44 2,11 0,72 

розрахункова 181,78 89,34 92,44 2,03 0,74 

Азов 

без добрив 155,45 62,57 92,88 2,48 0,61 

N150P90 182,69 82,91 99,78 2,20 0,69 

розрахункова 195,41 92,15 103,26 2,12 0,71 

Красилів 

без добрив 130,02 56,52 73,50 2,30 0,66 

N150P90 214,02 89,41 124,62 2,39 0,63 

розрахункова 226,59 98,61 127,98 2,30 0,66 

Соколов 

без добрив 140,76 59,12 81,64 2,38 0,64 

N150P90 205,40 87,60 117,79 2,34 0,65 

розрахункова 224,32 98,12 126,20 2,29 0,66 

Бистриця 

без добрив 148,94 60,82 88,12 2,45 0,62 

N150P90 202,67 87,04 115,64 2,33 0,65 

розрахункова 219,17 97,05 122,12 2,26 0,67 

УДК 502.5:631.153.3 (477.72) 

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНИХ 
АГРОЛАНДШАФТІВ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ 

А.М. КОВАЛЕНКО – кандидат с.-г. наук, с.н.с 

Інститут зрошуваного землеробства 

Постановка проблеми. Південний і сухий Степ 

– це досить широка територія відносно однорідна за 
своїм походженням, має однотипний рельєф, зага-
льний клімат, одноманітне поєднання гідротермічних 
умов, ґрунтів,біоценозів і, відповідно, структуру. Ця 
зона займає південь і південний схід Одеської облас-
ті (516,6 тис. га с.-г. угідь), південь Миколаївської 
(704 тис. га), Херсонську (1801,2 тис. га), крайню пів-
денно-західну частину Дніпропетровської області 
(302,4 тис. га), центр і південь Запорізької області 
(1288,1 тис. га) і всю степову частину АР Крим 
(1148,8 тис. га). Площа сільськогосподарських угідь 
складає 5407 тис. га, з них рілля – 4692 тис. га або 
86,8% площі с.-г. угідь [1].  

Основними особливостями зони є посушливість 
клімату, наявність галогенних ґрунтів, відносно низь-
ка їх продуктивність і висока схильність до ерозії, 

особливо вітровій. При цьому посушливість і конти-
нентальність клімату в регіоні підвищується з заходу 
на схід. 

В південній і сухій степовій зоні зараз лише в 
заповідних територіях збереглися природні ландша-
фти. Практично на всій території склалися агрономі-
чні ландшафти, тобто агроландшафти. Основу агро-
ландшафтів створює антропогенний територіальний 
комплекс, у якому природна рослинність на більшій її 
частині замінена агрофітоценозами – посівами сіль-
ськогосподарських культур і багаторічними наса-
дженнями [2]. 

Стан вивчення проблеми. Принципи форму-

вання структури агроландшафтів регламентуються 
Земельними, Водними і Лісовими ресурсами, Зако-
нами України " Про охорону земель", "Про землеуст-
рій", "Про агроландшафти". Проведення в останні 
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роки розпаювання земель, залучення до обробітку 
схилів, порушення протиерозійної організації терито-
рії і сівозмін, знищення полезахисних лісосмуг су-
проводжується стабілізацією ландшафтних систем, 
зниженням їх кількості та продуктивності. Особливо 
небезпечного характеру набула ерозія і глобальна 
дегуміфікація ґрунту [3, 4] 

Існуюча в регіоні структура агроландшафтів скла-
лась досить давно – ще в 60–70 роки минулого століт-
тя. В них основну частину площі займають сільськогос-
подарські угіддя – 69,1–77,8%. Однак, зміни соціально-
економічних умов в межах сільськогосподарських тери-
торій, нові земельні відносини, в т. ч. орендні, зміна 
клімату призводять до динамічних змін структури агро-
ландшафтів і систем землекористування [5, 6]. Так, з 
1990 р. по 2010 р. площа сільськогосподарських угідь в 
АР Крим зменшилась на 273,7 тис. га , Миколаївській 
області – на 210,7 тис. га, Одеській – на 345,5 тис. га і 
Херсонській на 197,5 тис. га [1]. 

Завдання і методи досліджень. Завданням 

даної роботи було проведення аналізу формування 
агроландшафтів у Південному Степу на прикладі 
Херсонської області. Матеріали, викладені в статті, 
базувались на статистичних даних. Крім того були 
залучені дослідження інших установ. 

Результати досліджень. В структурі сільсько-

господарських угідь найбільшу частку займає рілля. 

При цьому найбільший цей показник має Херсонська 
область – 90,2%, а найменший, біля 54% – АР Крим. 
За останні 10 років площа ріллі також зменшилась в 
Херсонській області – на 105,8 тис. га, Миколаївській 
– на 55,9 тис. га, Одеській – на 106,7 тис. га і в АР 
Крим – на 18,4 тис. га. 

Всю площу ріллі займають польові агрофітоце-
нози. Це в основному сівозміни різних типів і видів на 
неполивних землях. Їх побудова на всій території Пі-
вденного і Сухого Степу має досить близькі параме-
три. Значною відмінністю їх є лише питома вага чор-
ного пару, яка збільшується в напрямку з заходу на 
схід і з півночі на південь. 

Науковими установами південного регіону за 
останні 10 – 13 років розроблено і науково-обґрунтова-
но сівозміни, як короткої ротації, так і багатопільні, для 
господарств різної спеціалізації для рівнинних терито-
рій і схилових земель. Для кожного напряму спеціалі-
зації розроблені сівозміни з певним набором, співвідно-
шенням та чергуванням культур, які забезпечують мак-
симальний збір основної продукції і забезпечення ро-
дючості та екологічної рівноваги. 

Так, для рівнинних територій агроландшафтів 
розроблено польові сівозміни, спеціалізовані на ви-
робництві зернових і олійних культур. Вони можуть 
забезпечувати збір зерна на рівні 2,84-3,00 т з 1 га 
сівозмінної площі (табл. 1). 

Таблиця 1 – Польові 4-пільні сівозміни для неполивних умов південного регіону та їх 
продуктивність 

Поле, № 
Варіант 1 Варіант 2 

Культура Урожайність, т/га Культура Урожайність, т/га 

1 Чорний пар  Чорний пар  

2 Пшениця озима 5,79 Пшениця озима 5,67 

3 Ячмінь ярий 3,16 Сорго 4,91 

4 Соняшник 0,5+сорго 0,5 3,08/4,86 
Соняшник 0,5+ячмінь 

ярий 
2,60/3,04 

Вихід зерна з 1 га сі-
возмінної площі, т 

 2,84  3,02 

Прибуток з 1 га сіво-
змінної площі, тис. 

грн 
 3,29  3,46 

 
Для схилових земель з похилом місцевості 3-5

0
 

розроблено зерно-трав'яні сівозміни з безполицевою 
системою обробітку грунту. Вони забезпечують збір 
кормових одиниць на рівні 23,6-25,2 ц з 1 га сівозмін-
ної площі.  

Цими дослідженнями доведена висока ефекти-
вність терасування території, але важливу роль у 
попередженні ерозійних процесів і підвищенні проду-
ктивності культур відіграють системи сівозмін і обро-
бітку грунту в них. 

Зрошувані агрофітоценози найбільш поширені 
в Херсонській області та в АР Крим, де вони займа-
ють площу 290,2 та 133 тис. га відповідно. Нажаль за 
останні роки досить скоротилися площі земель, що 
поливаються в Миколаївській і Одеській областях з 
192,6 та з 226,9 до 21,8 та 37,6 тис. га відповідно. 

Для зрошуваних земель різного напряму вико-
ристання Інститутом зрошуваного землеробства 
НААН та Миколаївською державною с.-г. дослідною 
станцією ІЗЗ НААН розроблено відповідні сівозміни і 
впроваджено в багатьох господарствах зони (ТОВ 
"Дружба", ТОВ "Світанок" Новотроїцького району, ПП 
"Агротехнологія" Нижньосірогозького району Херсон-

ської області). Вони забезпечують отримання кормо-
вих одиниць на рівні 75,7-98,0 ц з 1 га сівозмінної 
площі (табл. 2).  

Крім того в зоні зрошення є багато подових по-
нижень і для них нами розроблено 3-4 пільні сівозмі-
ни. Вони забезпечують продуктивність на рівні 99,7 – 
147,5 ц кормових одиниць з 1 га сівозмінної площі.  

Досить важливою проблемою південного регіо-
ну є відведення земель під пасовища та сіножаті, ро-
зширення яких створює умови для захисту земель 
від ерозії. Зараз такі землі займають в регіоні від 5,8 
до 12,0%, хоча за науковими підрахунками вони по-
винні займати значно більшу площу. 

Важливу роль у стабільності функціонування 
степових агроландшафтів відіграють ліси та лісовк-
риті території. Вони тут мають значно більше зна-
чення, ніж в інших регіонах. Найбільш чітко вплив лі-
сових насаджень відображається на зміні режиму 
повітряних потоків і, зокрема, вітрового режиму. Змі-
на температури повітря і ґрунту, вологість повітря, 
швидкість вітру практично повністю залежить від за-
ліснення території. 
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Таблиця 2 – Польові короткоротаційні сівозміни при зрошенні для господарств, що 
спеціалізуються на виробництві зернових культур 

І 
Просапна 

Урожайність, т/га 
ІІ 

Просапна 
Урожайність, т/га 

1. Пшениця озима+ травосу-
мішки (післяжнивно)

8,50-2,16 1. Ячмінь озимий+Просо 6,19-1,57 

2. Кукурудза на зерно 12,95 2. Соя 4,64 

3. Кукурудза на зерно 11,50 3. Кукурудза на зерно 13,45 

4. Соя 4,07 4. Соя 4,43 

Продуктивність кормових оди-
ниць з 1 га сівозмінної площі 

9,80 
Продуктивність кормових одиниць 
з 1 га сівозмінної площі 

7,57 

Незважаючи на значну роль лісових насаджень, 
лісистість Південного Степу досить низька порівняно 
з іншими територіями України. Так, в Херсонській 
області вона складає 3,7%. Близькою до цього вона 
в Миколаївській та Одеській областях. Лише в АР 
Крим вона значно вища – 11,4% за рахунок гірських 
районів. Після тривалого періоду, коли практично не 
відновлювалися ліси, поступово розширюється ро-
бота по їх відтворенню. Найбільш активно прово-
дяться роботи з відтворення лісів в Одеській області, 
де за останні два роки вони відновились на площі 3,4 
– 3,5 тис. га та Миколаївській області – на 2,7–2,8
тис. га. В Херсонській області ліси щорічно віднов-
люються на площі біля 2,0 тис. га, а в АР Крим – на
1,4–1,6 тис. га.

Особливу роль в структурі лісових насаджень 
агроландшафтів південного Степу відіграють захисні 
лісові насадження. Вони зменшують силу вітру, за-
тримують сніг і воду на полях, запобігають проявам 
водної ерозії ґрунтів, захищають територію від де-
фляції, покращують мікроклімат на полях тощо. Осо-
бливо велика роль лісосмуг в регіоні у боротьбі з по-
сухами. Так за дослідженнями колишньої Присиваш-
ської агролісомеліоративної дослідної станції в роки 
з тривалою посухою і суховіями (1972 р., 1975 р., 
1976 р., 1979 р.) прибавка врожаю за рахунок лісос-
муг в південних областях становила: пшениці озимої 
– 3,5 ц/га, ячменю ярого – 2, 5 ц/га, кукурудзи на си-
лос – 35 ц/га, соняшнику – 2,2 ц/га [7].

Позитивний вплив лісосмуг на врожай сільського-
сподарських культур проявляється в усі роки, навіть у 
сприятливі. Так, за 28 років спостережень на цій же до-
слідній станції на полях захищених лісосмугами врожай 
був значно вищий, ніж на відкритих: зернових – на 17%, 
кормових – на 22% і технічних – на 40%. 

В умовах інтенсивного землеробства Південно-
го і Сухого Степу оптимальна площа систем лісосмуг 
повинна складати не менше 3% ріллі. Але зараз во-
на займає 1,7–2,0%. При цьому в останні роки, коли 
після розпаювання земель лісосмуги залишились ні-
чийними, їх почали вирубувати на дрова. Внаслідок 
цього на півдні України багато полезахисних лісосмуг 
практично знищені.  

В цілому необхідно відзначити, що на теперіш-
ній час немає одностайної думки щодо оптимізації 
співвідношення с.-г. угідь, ріллі і лісу. Неможливо для 
всіх територій визначити об’єми площ, які необхідно 
вивести з ріллі. Тому, на початковому етапі необхід-
но вивчити кожну конкретну ділянку ландшафту з 
усіма його особливостями і лише тоді визначити, яку 
частину його необхідно вивести з ріллі, а яку можна 
використовувати як ґрунтозахисні сівозміни. 

На підставі існуючого стану сформованих агро-
ландшафтів Південного і Сухого Степу необхідно ви-
значити основні напрями наукових досліджень на 
перспективу: 

1. Розробити сучасні підходи до формування
сталих агроландшафтів з визначенням їх оптималь-
ної структури; 

2. Визначити умови оптимізації агрономічних
ландшафтів на неполивних і зрошуваних землях; 

3. Дослідити роль лісу і захисних лісосмуг в
умовах потепління клімату і визначити оптимальні 
умови їх організації; 

4. Оптимізувати у польових агрофітоценозах
площі зрошуваних і неполивних земель для стабілі-
зації виробництва продукції рослинництва; 

5. Розробити для зрошуваних земель адаптив-
но – ландшафтні екологічно безпечні системи зем-
леробства, які максимально враховують особливості 
природних ландшафтів, еколого меліоративного ста-
ну земель та спрямованості ґрунтових процесів і ре-
жимів. 

Висновки. Ландшафти в зоні південного Степу 

представлені в основному, агроландшафтами, які 
займають до 70% території. За останні роки зміни 
соціально-економічних умов, нові земельні відноси-
ни, зміна клімату призвели до динамічних змін струк-
тури агроландшафтів. В більшості випадків для су-
часних агроландшафтів характерним є прояв різно-
манітних де градаційних процесів. 
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Постановка проблеми. В умовах Південного 

Степу України для запобігання небажаним наслідкам 
господарської діяльності слід розробляти й впроваджу-
вати низку агротехнологічних заходів: дотримання сіво-
змін, вирощування багаторічних кормових трав, дифе-
ренційовані методи обробітку ґрунту, застосування со-
ртів і гібридів стійких проти шкідників і хвороб, викорис-
тання біологічних методів боротьби з шкідливими орга-
нізмами тощо. Особливо помітний вплив на середови-
ще спостерігається в умовах зрошення, коли завдяки 
надходження великої кількості вологи при застосуванні 
штучного зволоження, відбувається суттєва трансфор-
мація майже всіх абіотичних та біологічних складових 
агроценозів, що потребує використання науково обґру-
нтованих методологічних підходів для ведення земле-
робства, зокрема, щодо оптимізації структури посівних 
площ та підбору культур з врахуванням показників 
зрошувальних систем. 

Стан вивчення проблеми. В останні роки ви-

никла велика диспропорція між потребами у полив-
ній воді сільськогосподарських культур і спроможніс-
тю зрошуваних систем. Так, за існуючої в теперішній 
час структури посівних площ зони зрошення півня 
України в травні і в червні використовуються лише – 
30-50% поливної води, яка подається в магістральні
канали. Решта йде на скид, що здорожує її вартість і
призводить до необґрунтованих витрат води та кош-
тів. За 20-річний період спостережень в Інституті
зрошуваного землеробства НААН України врожай-
ність зерна пшениці озимої після кукурудзи на силос
в середньосухі роки становила 4,34 т/га, а кукурудзи
– на 2,41 т/га більше. Навіть в беззмінних посівах ку-
курудзи за цей період урожайність зерна становила
5,73 т/га, що на 0,7 т/га вище, ніж у пшениці озимої
після багаторічних трав. Слід відмітити, що збіль-
шення питомої ваги кукурудзи у сівозміні з 28,5 до
57,1-71,5% сприяє зниженню середньої зрошуваль-
ної норми у сівозміні на 22,0-28,9%, підвищуючи про-
дуктивність сівозміни на 8,3-22,5% та вихід зерна з
гектару ріллі на 6,9-43,5% [1-5].

Науковими дослідженнями встановлено, що 
при питомій вазі поливних земель у господарстві до 
15-20% ріллі, під зернові культури на них доцільно
відводити до 30% площі, під кормові – 50-70%. У гос-
подарствах з розвинутим зрошенням частка зерно-
вих культур у структурі посівів може бути збільшена
до 45-50%, а під кормовими культурами при цьому
скорочена до 20-30% [6, 7].

Завдання та методика досліджень. Завданням 

досліджень було розробити програмне забезпечення 
для оптимізації структури посівних площ з врахуванням 
показників гідромодулю зрошувальних систем та біоло-
гічних особливостей сільськогосподарських культур.  

Прикладні комп'ютерні програми розроблені на 
основі бази знань в зрошуваному землеробстві, які 
надають фахівцям можливість оптимізувати процес 
прийняття управлінських рішень при вирощуванні 
сільськогосподарських культур, за рахунок стратегіч-
ного планування та оперативного коригування еле-
ментів технологій вирощування з урахуванням при-
родних та господарсько-економічних чинників [8, 9].  

Результати досліджень. За результатами до-

сліджень вчених Інституту зрошуваного землеробст-
ва НААН України та інших наукових установ було ро-
зроблено спеціальне програмне забезпечення для 
оптимізації посівних площ та зменшення витрат по-
ливної води. Крім того, використання програмного 
продукту дозволить уникнути втрати продуктивності 
рослин внаслідок недостатнього забезпечення во-
дою насосними станціями при спів паданні строків 
поливу пізніх ярих культур.  

В програмному середовищі Microsoft Office Excel 
2003 був створений Програмно-інформаційний ком-
плекс "Гідромодуль", який містить усі необхідні матері-
али для моделювання сівозмін з різним ступенем наси-
ченості основними сільськогосподарськими культурами 
з урахуванням проектних потужностей зрошувальних 
систем та насосних станцій, площі поливних земель, які 
обслуговуються окремими насосними станціями. 

Використання розробленого програмно-інфор-
маційного комплексу розпочинається з введення осно-
вних відомостей про господарство та зрошуваний ма-
сив. Зокрема розглядаються питання загальної площі 
зрошуваних земель, вказуються марки дощувальних 
машин, їх кількість, максимальна площа поливу однією 
машиною за сезон, продуктивність машин. Крім того, 
наводяться дані про максимальну потребу у воді, прое-
ктні потужності насосних станцій тощо.  

Після заповнення відповідних граф параметрів 
насосної станції необхідно вибрати культури за біо-
логічними ознаками яких автоматично формується 
неукомплектований графік поливів. Після його фор-
мування необхідно перейти до допоміжного вікна 
"Вихідні дані", де відображені показники витрат зро-
шувальної води по культурах сівозміни (рис. 1).  

У відомості неукомплектованого та укомплекто-
ваного графіків поливів необхідно провести коригу-
вання строків призначення поливів у часу й просторі, 
виходячи з біологічних особливостей культур, що ви-
рощуються у сівозміні.  

Користуючись відомістю та показниками сумар-
ного водоспоживання та середньодобового випаро-
вування рослинами необхідно зміщувати в елект-
ронній таблиці "Укомплектований графік поливів" 
строки початку та припинення вегетаційних поливів.  

А.В. ДРОБІТЬКО – кандидат с.-г. наук, доцент 
Миколаївський національний аграрний університет



Землеробство, рослинництво, меліорація 

31 

 
 

Рисунок 1. Допоміжні таблиці з вихідними параметрами для створення  
укомплектованого графіку поливів сівозміни 

Слід зауважити, що всі розрахунки по зрошува-
ним площам необхідно проводити в осінньо-зимовий 
період та узгоджувати їх з водогосподарськими орга-
нізаціями. Якщо пропускна потужність зрошувальної 
системи не в змозі забезпечити повне покриття де-
фіциту вологи, особливо, в критичні періоди розвитку 
рослин, тоді слід переглянути структуру посівних 
площ з метою зменшення питомої ваги вологолюб-

них культур (пізніх ярих), які поливаються в період з 
другої декади червня по третю декаду серпня. 

Результатами цієї роботи ПІК "Гідромодуль" ав-
томатично сформує укомплектований графік поливів 
згідно якого і проводяться поливи з коригуванням пото-
чних погодних умов протягом вегетаційного періоду 
(рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Формування укомплектованого графіку поливів за допомогою ПІК "Гідромодуль" 

Висновки. Впровадження розробки через Об-

ласне управління водного господарства Херсонської 
області на Краснознам’янскій зрошувальній системі у 
Голопристанському та Скадовському районі дозво-
лило оптимізувати роботу насосних станцій, уникну-
ти пікових показників у їх роботі та не допустити зни-
ження врожаю сільськогосподарських культур. 
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УДОБРЕННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
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Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Постановка проблеми. Серед олійних культур з 

кожним роком збільшується виробництво насіння льону 
олійного, який вирощується в багатьох країнах, серед 
яких основним є Китай, Індія, Канада та Аргентина. За 
даними ФАО він займає більше 3 млн га посівних площ. 
Лляна олія є основною сировиною для виробництва 
лаків, фарб і вважається незамінною складовою техні-
чної та харчової промисловості [1].  

Потенціал продуктивності цієї культури дуже 
високий, однак середня урожайність по Україні не 
висока і коливається в межах 1,2-1,4 т/га, що пояс-
нюється незадовільненим водним і поживним режи-
мом грунту, невідповідністю рекомендованим агро-
технічним прийомам вирощування, несвоєчасним 
проведенням сівби та збирання. Однак багатьох не-
гативних наслідників можна уникнути при дотриманні 
рекомендацій з вирощування і удобрення даної куль-
тури. 

Стан вивчення проблеми. Одним із найефек-

тивніших прийомів підвищення продуктивності сіль-
ськогосподарських культур є застосування оптима-
льного фону мінерального живлення. Льон досить 
вимогливий до поживного режиму грунту. За даними 
різних вчених на формування однієї тони насіння він 
витрачає до 60-70 кг азоту, 15-25 кг фосфору та 40-
55 кг калію [1], а за іншими джерелами навіть більше 
– відповідно 70-80 кг, 25-30 кг та 50-60 кг [2]. 

Деякі дослідники рекомендують під льон вноси-
ти мінеральні добрива в дозі N30-45P60K40 [3], інші – 
N60P40K60 [4], однак ці дози є середньорекомендова-
ними і не враховують тип ґрунтів, вміст у них елеме-
нтів живлення та зону вирощування культури, тому 
перед нами постало питання вивчення впливу різних 
фонів мінерального живлення на продуктивність 
льону олійного саме в посушливих умовах півдня 
України на темно-каштанових ґрунтах.  

Завдання і методика досліджень. Завдання 

наших досліджень полягало у визначенні оптималь-
ного фону живлення для формування високої проду-
ктивності льону олійного. Для вирішення даного пи-
тання в Інституті зрошуваного землеробства НААН 
протягом 2006-2008 років проводилися дослідження. 
Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий середньо-
суглинковий. В орному шарі містилося гумусу (за 

Тюріним) 2,09%, нітратного азоту – 1,1 мг/кг, рухомих 
сполук фосфору (за Мачигіним) – 45,0 та рухомих 
сполук калію – 311 мг/кг ґрунту. Об’єктом досліджень 
був сорт льону олійного Дебют. Повторність досліду 
чотириразова. Посівна площа дослідної ділянки 
60 м

2
. Розміщення ділянок послідовне. Мінеральні 

добрива, а саме аміачну селітру, гранульований су-
перфосфат і калійну сіль, вносили врозкид вручну під 
основний обробіток ґрунту. Розрахункову дозу доб-
рив визначали за методикою ІЗЗ НААН [5]. В серед-
ньому за роки досліджень вона становила N105P10K20.  

Агротехніка вирощування льону була загально-
прийнятою для зони Степу України. Закладання та 
проведення дослідів, відбір ґрунтових, рослинних 
зразків та насіння проводили згідно загальноприйня-
тих методик.  

Результати досліджень. Дослідження показа-

ли, що покращення живлення рослин за рахунок 
удобрення сприяло формуванню високих урожаїв 
насіння льону олійного (табл. 1).  

Так, у середньому за роки досліджень при вне-
сенні N30 на фосфорно-калійних фонах урожайність 
суттєво підвищилась відносно неудобреного контро-
лю на 13,1-29,9%, збільшення на фоні N30 доз як фо-
сфорного, так і калійного добрив незначно вплинуло 
на цей показник, тоді як зі збільшенням дози азотно-
го добрива до N60 – приріст коливався в межах 36,4-
39,2%. Максимальну урожайність насіння було оде-
ржано на фоні застосування розрахункової дози – 
1,67 т/га, яка збільшила цей показник відносно неу-
добреного варіанту на 56,1%.  

За результатами кореляційного аналізу встанов-
лено істотний взаємозв’язок між урожаєм насіння льону 
та рівнями живлення. Найтіснішим він виявився при за-
стосуванні азотних добрив (r=0,94), а при внесенні фо-
сфорних і калійних добрив – сила зв’язку була дещо 
нижчою (r відповідно становили 0,71 і 0,80). 

Оскільки льон олійний є не лише олійною, а ще 
й технічною культурою, не менш важливими є дані 
урожаю соломки та загального виходу волокна з його 
стебел.  

Урожайність соломки льону також значно зрос-
тала при удобренні. Так, на фоні внесення N30P60K30 
у середньому за роки досліджень вона підвищилась, 
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порівняно з неудобреним варіантом, на 32,5 %, а при 
подвоєнні дози азотного добрива (N60P60K30) – на 
39,5%. Збільшення дози лише азотного добрива на 
фоні P30K30 та P30 дещо менше впливало на цей по-
казник, який коливався в межах 25,1-25,9%. Найбі-
льший його приріст було одержано при застосуванні 
розрахункової дози добрив – 1,21 т/га, що на 49,8% 
більше за контроль.  

Аналогічно змінювався і збір волокна льону 
олійного з одного гектара. Максимальний його при-
ріст також відмічено на фоні застосування розрахунко-
вої дози – 0,79 т/га, що було більшим за неудобрений 
контроль на 64,6%, тоді як на інших фонах живлення 
він коливався в межах 0,57-0,74т/га.  

Таблиця 1 – Вплив доз мінеральних добрив на продуктивність льону олійного  

Варіант 
Урожайність, т/га Збір, т/га 

насіння соломки волокна олії протеїну 

Без добрив (контроль) 1,07 2,43 0,48 0,42 0,21 

N30P30K30 1,21 2,62 0,57 0,48 0,25 

N30P60K30 1,39 3,22 0,70 0,56 0,29 

N60P30K30 1,46 3,06 0,62 0,58 0,32 

N60P60K30 1,49 3,39 0,74 0,59 0,33 

N60P30 1,36 3,04 0,60 0,54 0,29 

Розрахункова доза 1,67 3,64 0,79 0,66 0,37 

НІР05, т/га 0,07 0,08 0,13 0,03 0,02 

 
Разом з тим застосування мінеральних добрив 

підвищило збір олії з одиниці площі. Найбільшим він 
був на фоні внесення розрахункової дози – 0,66 т/га, що 
на 57,1% перевищило контроль, тоді як на інших фо-
нах приріст складав 14,0-43,9%. Збір сирого протеїну 
був найвищим також на вказаному фоні й складав 
0,37 т/га, що перевищило контроль на 76,2%.  

Агрохімічний аналіз показав, що при вирощуванні 
льону олійного окупність одиниці діючої речовини міне-
ральних добрив приростами урожаю була максималь-
ною при внесенні розрахункової дози і становила для 

насіння 4,6 кг, тоді як на інших фонах лише 1,5-3,2 кг, 
соломи – 9,6, а в інших варіантах 2,0-6,7 кг і волокна – 
2,4 при 1,0-1,8 кг за інших доз добрив.  

Розрахунок економічної ефективності використан-
ня різного фону живлення під льон олійний показав, що 
серед досліджуваних варіантів максимальну ефектив-
ність вирощування забезпечило застосування розрахун-
кової дози, прибуток при цьому становив 1701 грн/га, що 
на 60,6% перевищило неудобрений варіант і на 33,3% – 
варіант з внесенням N60P60K30 (табл. 2). 

Таблиця 2 – Економіко-енергетична ефективність вирощування льону олійного за різних доз 
мінеральних добрив  

Варіант 
Умовно чистий 
прибуток, грн/га 

Собівартість  
насіння, грн/т 

Прихід енергії, 
ГДж/га 

Енергетичний  
коефіцієнт 

Без добрив 1059 810,3 22,0 2,29 

N30P30K30 1017 959,5 24,9 1,93 

N30P60K30 1195 940,3 28,5 2,14 

N60P30K30 1364 865,8 29,9 1,94 

N60P60K30 1276 943,6 30,7 1,93 

N60P30 1231 894,9 28,0 1,83 

Розрахункова доза 1701 781,4 34,4 1,84 

 
Також за цієї дози мінерального добрива одер-

жана продукція найнижчої собівартості – 781,4 грн/т, 
а в інших удобрених варіантах вона коливалася в 
межах 865,8-959,5 грн/т. 

Разом з тим, на фоні внесення добрив збільшу-
вався прихід енергії з урожаєм на 13,2-55,9% при 
22,0 ГДж/га в неудобреному контролі. Максимальним 
він був за вирощування культури при застосуванні 
розрахункової дози і становив 34,3 ГДж/га. 

Енергетичний коефіцієнт був найвищим у неу-
добреному варіанті – 2,29, а за удобрення він дещо 
знижувався і коливався в межах 1,83-2,14, тобто з 
енергетичної точки зору вирощування льону олійного 
на всіх фонах живлення було ефективним. 

Висновки. При вирощуванні льону олійного на 

темно-каштановому ґрунті півдня України економічно 
вигідним та енергетично виправданим виявилось за-
стосування розрахункової дози добрив.  

Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому плануємо продовжувати дослідження у 
цьому напрямку. 
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Постановка проблеми. При вирощуванні со-

няшнику велике наукове й практичне значення має 
встановлення впливу природних та технологічних 
чинників на площу листкової поверхні та показники 
фотосинтетичної діяльності посівів, оскільки тільки 
за рахунок оптимізації процесу фотосинтезу можна 
отримати високі та якісні врожаї сільськогосподарсь-
ких культур, в тому числі, й соняшника [1-3]. 

Стан вивчення проблеми. Головними складо-

вими елементами продуктивності рослин є інтенсив-
ність процесу фотосинтезу, який спрямований на пог-
линання сонячної енергії та поживних речовин з ґрунту 
та трансформацію їх в органічну рослинну речовину. 
Важливим показником, який віддзеркалює ефективність 
елементів сортової агротехніки материнських ліній со-
няшнику на ділянках гібридизації є фотосинтетичний 
потенціал посівів та чиста продуктивність фотосинтезу 
рослин. В літературних джерелах вказується на великі 
коливання показників фотосинтетичної діяльності рос-
лин, які змінюються залежно від впливу природних та 
агротехнічних факторів [4-7]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 

досліджень було вивчити вплив елементів технології 
вирощування на продуктивність фотосинтезу рослин 
материнських ліній соняшнику в умовах зрошення пі-
вдня України. 

Польові й лабораторні дослідження проведені 
протягом 2006-2008 рр. на зрошуваних землях ДПДГ 
“Каховське” Каховського району Херсонської області. 

В досліді вивчалися такі фактори: материнські 
лінії Сх-908 А, Сх-1006 А, Сх-2111 А, Сх-503 А, густо-
та стояння рослин (40, 50 і 60 тис. шт./га), строк сівби 
(ранній – 20 квітня; середній – 6 травня; пізній – 26 
травня). Батьківська лінія – відновлювач фертильно-
сті – Х-711 В.  

Досліди закладено за методом розщеплених 
ділянок згідно методичних рекомендацій з дослідної 
справи. Площа облікової ділянки четвертого порядку 
становила 55 м

2
. Повторність досліду – чотириразо-

ва. Показник площі листкової поверхні, фотосинте-
тичний потенціал посівів та чисту продуктивність фо-
тосинтезу встановлювали згідно методик [8, 9]. 

Результати і їх обговорення. В умовах 2006 р. 

найвищий фотосинтетичний потенціал посівів соня-
шнику на рівні 922 тис. м²/га × діб був при сполученні 
варіантів: материнська лінія Сх – 2111 А, другий 
строк сівби (6 травня) та найбільша густота стояння 
рослин 60 тис./га.  

У середньому по фактору також переважала 
лінія Сх – 2111 А, де досліджуваний показник стано-
вив 783 тис. м²/га × діб, що більше за інші материн-
ські лінії на 31,2; 11,9 і 15,2%, відповідно. 

Найбільший фотосинтетичний потенціал посівів 
відмічений при третьому строці сівби – 795 тис. м²/га 
× діб. На першому строці цей показник був менше на 

212 тис. м²/га × діб або на 36,4%, а на другому строці 
– на 101 тис. м²/га × діб або на 14,6%. 

За посушливих умов 2007 р. відмічено знижен-
ня показників фотосинтетичного потенціалу посівів 
на всіх дослідних ділянках у 1,1-3,2 рази. 

Найвищі показники досліджуваного показника, 
в середньому по фактору А, сформувались у варіанті 
з лініями Сх – 2111 А та Сх – 503 А і становили 465 і 
439 тис. м²/га × діб. На ділянках з лініями Сх – 908 А 
та Сх – 1006 А спостерігалось зниження фотосинте-
тичного потенціалу на 15,3-41,7%. 

Порівняння різних строків сівби виявило пере-
вагу другого строку, при якому досліджуваний показ-
ник дорівнював 458 тис. м²/га × діб. За сівби 20 квітня 
фотосинтетичний потенціал посівів зменшився на 
23,6%, а на ділянках з сівбою 24 травня – на 15,2%. 

При першому та другому строках сівби встанов-
лена максимальна ефективність на досліджуваний по-
казник густоти стояння рослин в межах 50 тис./га, де він 
дорівнював 382 і 488 тис. м²/га × діб. При зниженні гус-
тоти посівів до 40 тис./га або підвищенні до 60 тис./га 
проявилось зниження фотосинтетичного потенціалу 
посівів на 7,7; 2,0 та 12,5; 7,6%. На третьому строці сів-
би доведена перевага застосування густоти стояння 
рослин 60 тис./га, оскільки за такої щільності посівів до-
сліджуваний показник збільшився до 418 тис. м²/га × 
діб, а при зниженні густоти стояння рослин до 40 і 50 
тис./га він зменшився на 2,6 і 14,0%. 

Під впливом сприятливих погодних умов 2008 
р. спостерігалось збільшення фотосинтетичного по-
тенціалу посівів в 1,5-4,3 рази порівняно з гостропо-
сушливим 2007 р.  

Максимальним досліджуваний показник був на 
ділянках з материнськими лініями Сх – 1006 А та Сх 
– 2111 А, де він підвищився до 1055-1085 тис. м²/га × 
діб, що більші за дві інші досліджувані лінії (Сх – 908 
А та Сх – 503 А) на 11,4-51,5%.  

Серед строків сівби найбільший фотосинтетич-
ний потенціал посівів був на другому строці (6 трав-
ня) й дорівнював 1006 тис. м²/га × діб. На першому і 
третьому строках відмічено зниження досліджувано-
го показника на 8,9 та 2,0%, відповідно. 

З точки зору загущення посівів, то доведена ві-
дмінність формування максимального фотосинтети-
чного потенціалу на різних строках сівби. При пер-
шому строці сівби досліджуваний показник досягнув 
найвищого рівня на рівні 989 тис. м²/га × діб при гус-
тоті стояння рослин 50 тис./га, на другому строці – за 
густоти посівів 60 тис./га (1091 тис. м²/га × діб), а на 
третьому – за густоти стояння рослин 40 тис./га (987 
тис. м²/га × діб). Проте, за сприятливих погодних 
умов відмічені слабкі коливання досліджуваного по-
казника на всіх варіантах – лише 3,7-12,4%. 

За досліджуваний період найвищий фотосинте-
тичний потенціал посівів був у варіанті з материнсь-
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кою лінією Сх – 2111 А при другому строці сівби та 
густоті стояння рослин 60 тис./га і становив 915 тис. 
м²/га × діб (табл. 1). Мінімальні значення досліджу-

ваного показника (459 тис. м²/га × діб) були при ви-
рощуванні лінії Сх – 908 А за другого строку сівби та 
густоти стояння рослин 40 тис./га.  

Таблиця 1 – Фотосинтетичний потенціал ділянок гібридизації соняшнику залежно від строків 
сівби та густоти стояння рослин, тис. м²/га × діб (середнє за 2006-2008 рр.) 

Строк сівби 
Густота стояння 
рослин, тис./ га 

Лінія 

Сх – 908 А Сх – 1006 А Сх – 2111 А Сх – 503 А 

I 
(20 квітня)  

40 439 637 608 596 

50 484 786 661 660 

60 483 776 648 734 

II 
(6 травня) 

40 459 641 811 685 

50 579 698 875 784 

60 636 726 915 824 

III 
(24 травня) 

40 576 717 824 672 

50 590 768 762 689 

60 680 728 898 636 
Примітка. Без урахування посівної площі батьківської форми Х-711В 

 
В середньому по фактору перевагу мали лінії 

Сх – 1006 А та Сх – 2111 А, де фотосинтетичний по-
тенціал збільшився до 1055-1085 тис. м²/га × діб. При 
вирощуванні ліній Сх – 908 А та Сх – 503 А дослі-
джуваний показник зменшився на 11,4-51,5%. 

Стосовно фактору "строк сівби" доведена пе-
ревага другого строку із сівбою 6 травня. На цьому 
варіанті фотосинтетичний потенціал збільшився до 
1006 тис. м²/га × діб, а на першому й третьому спо-
стерігалось його зниження на 8,9 і 6,7%. 

На першому строці сівби перевагу мала густота 
стояння рослин 50 тис./га – фотосинтетичний потенціал 
становив 989 тис. м²/га × діб; на другому строці – густо-
та 60 тис./га – 1091 тис. м²/га × діб; на третьому строці – 
густота 40 тис./га – 987 тис. м²/га × діб. Коливання дос-
ліджуваного показника за фактором "густота стояння 
рослин" знаходились в межах від 5,7% (третій строк сі-
вби) до 18,9% (перший строк сівби).  

Найбільший показник чистої продуктивності 
фотосинтезу в 2006 р. був у варіанті з лінією Сх – 
2111 А, третьому строці сівби та густоті стояння рос-
лин 60 тис./га, де він зріс до 8,1 г/м²/добу (табл. 
4.13). Мінімальним цей показник на рівні 3,3 г/м²/добу 
виявився на ділянках з лінією Сх – 908 А, першому 
строці сівби та густоті стояння рослин 40 тис./га. 

В середньому по фактору А чиста продуктивність 
фотосинтезу рослин у варіанті з лінією Сх – 2111 А збі-
льшилась до 6,4 г/м²/добу, а на інших ділянках цей по-
казник був меншим відповідно на 31,1; 12,0 і 15,1%. 

Слід зауважити, що найвищий досліджуваний 
показник сформувався при третьому строці сівби (24 
травня), де він дорівнював 6,5 г/м²/добу. На першому 
строці цей показник зменшився до 4,8 г/м²/добу (або 
36,6%), на другому строці – до 5,7 г/м²/добу (або 
15,0%). 

Порівняння показників чистої продуктивності 
стосовно густоти стояння рослин виявило тенденцію 
до її збільшення за мірою зростання густоти посівів з 
40 до 60 тис./га. На першому строці сівби досліджу-
ваний показник збільшився при густоті посіву 
60 тис./га на 23,8 і 13,3%; на другому строці – на 26,7 
та 14,8; на третьому – на 15,2 і 7,7%. 

За умов 2007 р. чиста продуктивність фотосин-
тезу зменшилась у 1,1-2,2 рази порівняно з середнім 
2006 р. 

Найбільшим досліджуваний показник на рівні 4,9 
г/м²/добу був у варіанті з лінією Сх – 2111 А, строці сівбі 
24 травня та густоті стояння рослин 60 тис./га. Мініма-

льні його значення в межах 2,1 г/м²/добу відмічені на 
ділянках з лінією Сх – 503 А, третьому строці сівби та 
густоті стояння 60 тис./га.  

Встановлена перевага використання лінії Сх – 
2111 А, при вирощуванні якої чиста продуктивність 
фотосинтезу дорівнювала 3,8 г/м²/добу. На інших 
материнських лініях цей показник зменшився відпо-
відно на 42,7; 15,1 і 6,5%. 

За строками сівби доведена перевага викорис-
тання другого строку, оскільки в цьому варіанті дос-
ліджуваний показник становив, у середньому по фа-
ктору, 3,8 г/м²/добу. На першому строці він зменшив-
ся до 3,0 г/м²/добу або на 23,8%, а на третьому стро-
ці – до 3,3 г/м²/добу або 15,9%.  

Мінімальна середньофакторіальна за дослі-
джуваними материнськими лінями чиста продуктив-
ність фотосинтезу на рівні 2,9 г/м²/добу була при 
першому строці сівби за густоти стояння рослин 40 
тис./га, а при густоті стояння рослин 50 і 60 тис./га 
досліджуваний показник мав однакові значення й до-
рівнював 3,1 г/м²/добу. На другому строці найефек-
тивнішою була густота стояння рослин 50 тис./га, при 
якій чиста продуктивність фотосинтезу збільшилась 
до 4,0 г/м²/добу, а на інших густотах відмічено її зни-
ження на 8,1-13,4%. На третьому строці сівби макси-
мального значення досліджуваний показник досягнув 
при густоті стояння рослин 60 тис./га й становив 3,4 
г/м²/добу, а при густоті стояння 40 і 50 тис./га про-
явилось його зниження на 14,2 і 3,0%. 

Висновки та пропозиції. В дослідах встанов-

лено, що найвищий фотосинтетичний потенціал по-
сівів був у варіанті з материнською лінією Сх – 2111 
А при другому строці сівби та густоті стояння рослин 
60 тис./га і становив 915 тис. м²/га × діб, а мінімальні 
його значення (459 тис. м²/га × діб) зафіксовані на 
ділянках з лінією Сх – 908 А, другому строці сівби та 
густоти стояння рослин 40 тис./га. Найефективнішим 
було застосування другого строку сівби, де дослі-
джуваний показник збільшився до 1006 тис. м²/га × 
діб, а на першому й третьому спостерігалось його 
зниження на 8,9 і 6,7%.  

Чиста продуктивність фотосинтезу коливалась 
в дуже широких межах в діапазоні від 3,6 г/м²/добу 
(материнська лінія Сх – 908 А, строк сівби 20 квітня, 
густота стояння рослин 40 тис./га) до 7,5 г/м²/добу 
(лінія Сх – 2111 А, другий строк сівби, густота стоян-
ня рослин 60 тис./га). Строки сівби слабко впливають 
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на величину чистої продуктивності фотосинтезу, 
проте перевагу має другий строк сівби.  
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Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН 

Вступ. Сафлор красильний перспективна для ви-

рощування в посушливих умовах півдня України куль-
тура. В цілому він не вибагливий до родючості ґрунту і 
за внесення невисоких норм добрив формує достатньо 
високий врожай навіть на бідних ґрунтах [1-3]. 

В даний час гостро стоїть питання економії ресур-
сів, та ефективного їх використання, а тому господарс-
тва застосовують локальне та дозоване внесення на-
віть невисокої норми добрив. За раціональної системи 
мінерального живлення рослини забезпечують більш 
високу окупність добрив [4]. Тому розробка ощадної си-
стеми мінерального живлення сафлору красильного є 
важливим і практичним питанням. 

Матеріал і методи досліджень. Для 

розв’язання цієї проблеми нами вперше в Україні був 
закладений дослід з вивчення впливу системи засто-
сування добрив та позакореневого підживлення ком-
плексним мікродобривом Acselerator на продуктив-
ність сафлору красильного. Експериментальна час-
тина проводилася протягом 2010-2012 років на базі 
Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН. Ґрунт дослідного поля 
темно-каштановий важкосуглинковий слабо солон-
цюватий. Потужність гумусового шару 42-51 см, вміст 
в орному шарі складає: гумусу 2,15 %, лекогідролізо-
ваного азоту 50,0 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору 24 
мг/кг ґрунту та обмінного калію 400 мг/кг ґрунту, реа-
кція ґрунтового розчину слабко лужна, ближче до 
нейтральної, рН 6,8-7,0 [1]. 

Закладення досліду та проведення досліджень 
проводилося згідно з загальноприйнятою методикою 
польових дослідів за наступною схемою [5]. 

Схема досліду: 
1. Без добрив та підживлення (контроль); 
2. Без добрив + позакореневе підживлення 

Acselerator; 
3. В передпосівну культивацію N4P4K4 
4. В передпосівну культивацію N4P4K4 + позакорене-

ве підживлення Acselerator 
5. В передпосівну культивацію N8P8K8 
6. В передпосівну культивацію N8P8K8 + позакорене-

ве підживлення Acselerator 

7. При сівбі N4P4K4 
8. При сівбі N4P4K4 + позакореневе підживлення 

Acselerator 
9. При сівбі N8P8K8 
10. При сівбі N8P8K8 + позакореневе підживлення 

Acselerator 
До складу комплексного добрива Acselerator 

входять наступні елементи: N, P, K, Mg, Zn, Fe, Mn, 
B, Cu, S. 

Попередником у досліді була пшениця озима. 
Зяблевий полицевий обробіток ґрунту виконували на 
глибину 20-22 см. Під передпосівну культивацію вно-
сили ґрунтовий гербіцид Гезагард 500 нормою 3,0 
л/га та мінеральні добрива відповідно до схеми дос-
ліду. Сівбу проводили виконували суцільним спосо-
бом сівалкою СЗ 3,6 із міжряддям 15 см нормою 240 
тис. шт./га схожого насіння сорту Сонячний при дося-
гненні ґрунтом фізичної стиглості. Необхідну кількість 
добрив згідно схеми досліду у вигляді нітроамофоски 
вносили вручну. Після сівби проводили прикочуван-
ня поля для отримання повноцінних та дружних схо-
дів. Позакореневе підживлення проводили ручним 
оприскувачем «ЄРА» у фазу стеблування нормою 
0,4 кг/га. Збирання проводили поділянково комбай-
ном «Сампо – 130». 

Площа облікової ділянки складала 50 м
2
. Роз-

міщення ділянок в досліді систематичне, повторність 
– чотирьохкратна. Математичну обробку даних про-
водили за методикою дисперсійного аналізу в про-
грамі MSTAT [2]. 

Погодні умови 2010 року характеризувались 
значними коливанням кількості опадів. За осінньо-
зимовий період сформувались великі і глибокі запа-
си вологи у ґрунті. На фоні значного надходження 
опадів температурний режим був вище норми. Умови 
2011 року також були сприятливими для формування 
запасів ґрунтової вологи, однак літній період був 
аномально сухим і спекотним. Умови 2012 року були 
найбільш жорсткими через низькі запаси ґрунтової 
вологи під час сівби культури, високі температури та 
нерівномірне надходження опадів протягом вегета-
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ції. За період спостережень кращим для потреб ку-
льтури за погодними умовами був 2011 рік, а най-
більш несприятливим – 2012 рік. 

Результати досліджень і обговорення. Умо-

ви років досліджень були несприятливі для дії мікро-
добрив через посухи в період їх внесення, які дещо 
компенсувались невеликими послідовними опадами. 
Посіви культури сформували щільну і рівномірну за 

густотою стояння масу, що значно пригнічено рівень 
забур’яненості. Частка бур'янів була невисокою до 
часу збирання культури, на їх кількість фони жив-
лення та внесення мікродобрив не впливали. 

Наші дослідження показують прояв впливу по-
закореневого підживлення мікродобривами на висо-
ту рослин. Визначення проводили при аналізі струк-
тури методом середнього снопа рослин (табл. 1). 

Таблиця 1 – Висота рослини сафлору перед збиранням культури 

Варіант Висота рослин, см 

Без добрив та підживлення (st) 2010 2011 2012 середнє 

Без добрив + Acelerator 0,4 кг/га (к) 77,6 81,7 60,4 73,2 

N4P4K4 в пред. культ. 78,8 82,7 61,3 74,3 

N4P4K4 в пред. культ. + Acelerator 0,4 кг/га 78,3 82,4 62,5 74,4 

N8P8K8 в пред. культ. 80,2 83,6 63,9 75,9 

N8P8K8 в пред. культ.+ Acelerator 0,4 кг/га 79,0 83,0 63,2 75,1 

N4P4K4 при сівбі 80,7 84,3 65,7 76,9 

N4P4K4 при сівбі+ Acelerator 0,4 кг/га 79,5 83,2 64,4 75,7 

N8P8K8 при сівбі 81,6 84 66,8 77,5 

N8P8K8 при сівбі + Acelerator 0,4 кг/га 81,1 84,1 67,6 77,6 

НІР05 82,3 85,5 68,7 78,8 

 0,4 0,9 0,5 Х 

 
В середньому за три роки максимальна висота 

рослин відмічається на варіанті внесення при сівбі 
N8P8K8 з наступним позакореневим підживленням 
комплексним мікродобривом Acelerator – 78,8 см. За 
рахунок внесення у передпосівну культивацію N4P4K4 

висота рослин збільшувалася на 1,2 см, а N8P8K8 на 
1,9 см. При внесенні такої ж кількості добрив при сів-
бі зростання висоти рослин складало 2,5 см та 4,4 см 
відповідно.  

За рахунок позакореневого внесення Acelerator 
висота росли збільшилася у середньому на 1,1 см.  

У наслідок сумісного застосування внесення 
добрив у посівному комплексі та позакореневого пі-
дживлення збільшення висоти рослин було більш 
суттєвим, ніж сума приросту кожного із них окремо. 
Досліджувана система живлення була пов’язана з 
іншими елементами продуктивності сафлору краси-
льного (табл. 2). 

Таблиця 2 – Вплив добрив на елементи продуктивності сафлору красильного 

Варіанти маса 1000 шт. насінин, г кількість гілочок, шт. кількість кошиків, шт. 

Без добрив та підживлення (st) 37,4 4,2 11,8 

Без добрив + Acelerator (к) 38,3 4,8 12,7 

N4P4K4 в пред. культ. 38,5 4,7 12,5 

N4P4K4 в пред. культ. + Acelerator 39,4 5,7 13,7 

N8P8K8 в пред. культ. 39,0 5,2 13,2 

N8P8K8 при пред. культ.+ Acelerator 40,0 6,4 14,5 

N4P4K4 при посіві 39,5 5,7 13,8 

N4P4K4 при посіві+ Acelerator 40,3 6,6 14,8 

N8P8K8 при посіві 40,5 6,7 14,8 

N8P8K8 при посіві+ Acelerator 41,2 7,4 15,6 

НІР05 коливається від 0,3 до 1,2 

 
Збільшення норми добрив та їх зосередження в 

зоні розміщення ряду рослин зумовлювало підви-
щення ефективності їх використання. Цим можна по-
яснити більш високі показники елементів продуктив-
ності, таких як маса 1000 насінин, кількість бокових 
гілочок та кошиків на рослині. На фоні позакоренево-
го підживлення рослин мікродобривом Acelerator під-
вищення було більшим.  

Нами відмічено прямий кореляційний зв'язок 
між висотою рослин та елементами продуктивності. 
За кращого мінерального живлення сформувалися 

розвиненіші із більшою масою рослини, що здатні 
утворювати потужніші репродуктивні органи. На ва-
ріанті з внесенням при сівбі N8P8K8 з обробкою ком-
плексним мікродобривом Acelerator, де була найбі-
льшою висота рослин (78,8 см), відмічається найбі-
льша маса 1000 шт. насіння (41,2 г), кількість гілочок 
(7,4 шт.) та кошиків (15,6 шт.). Це можна пояснити 
спільною дією макро- і мікроелементів, які поліпшу-
ють поживний баланс рослини і вона формує більшу 
врожайність (табл. 3). 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Листопад 2013 р. Вип. 60 

38 

Таблиця 3 – Вплив мікродобрив на урожайність сафлору красильного 

Варіанти 
Урожайність, ц/га Приріст, 

ц/га 2010 2011 2012 середнє 

Без удобрений и подкормки 9,43 10,6 9,08 9,70 -  

Без удобрений + Acelerator 9,76 11,1 9,23 10,03 0,33 

N4P4K4 при пред. культ. 9,55 10,9 9,36 9,94 0,23 

N4P4K4 при пред. культ. + Acelerator 10,12 11,53 9,55 10,40 0,70 

N8P8K8 при пред. культ. 9,89 11,22 9,48 10,20 0,49 

N8P8K8 при пред. культ.+ Acelerator 10,37 12,45 9,82 10,88 1,17 

N4P4K4 при посіві 10,10 11,4 9,75 10,42 0,71 

N4P4K4 при посіві+ Acelerator 10,67 12,23 10,11 11,00 1,30 

N8P8K8 при посіві 10,50 12,29 10,70 11,16 1,46 

N8P8K8 при посіві+ Acelerator 11,22 13,18 11,21 11,87 2,17 

НІР05 0,6 0,82 0,2 Х Х 

 
На всіх варіантах внесення добрив та прове-

дення підживлення супроводжувалося підвищенням 
урожайності сафлору. Найнижчою була урожайність 
на контролі без добрив 0,97 т/га. В середньому за 
роки досліджень максимальну врожайність – 1,19 
т/га сформували рослини на варіанті внесення 
N8P8K8 при сівбі + позакореневе підживлення 
Acelerator. Меншу продуктивність було відмічено на 
варіантах з внесенням нітроамофоски при сівбі нор-
мою 25 кг/га з позакореневим підживленням компле-
ксним мікродобривом Acelerator (1,1 т/га), та 50 кг/га 
без обробки Acelerator (1,16 т/га), а також на варіанті 
внесення в передпосівну культивацію N8P8K8 с поза-
кореневім підживленням Acselerator (1,09 т/га). В усіх 
варіантах системи мінерального живлення рослин 
урожай був вище, ніж на контролі. Однак позакоре-
неве підживлення рослин, що ростуть на природному 
рівні родючості, застосування N4P4K4 у передпосівну 
культивацію та при сівбі а також внесення N8P8K8 у 
передпосівну культивацію не забезпечували достові-
рного підвищення урожайності сафлору.  

Висновки.  

1. Припосівне внесення мінеральних добрив 25 
та 50 кг/га нітроамофоски підвищує урожайність са-
флору красильного порівняно із їх внесенням у пе-
редпосівну культивацію на 0,48-0,97 ц/га.  

2. Підживлення сафлору красильного комплек-
сним мікродобривом Acelerator у фазу початку стеб-

лування доцільне лише за умов внесення мінераль-
них добрив. 

3. Вища продуктивність культури досягається 
при поєднанні застосування макро та мікродобрив. 

4. Підживлення сафлору красильного Acelerator у 
фазу початку стеблування на фоні застосування в сис-
темі посівного комплексу 25-50 кг/га нітроамофоски за-
безпечує підвищення урожайності на 0,23-2,17 ц/га. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ  
ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

С.О. ЗАЄЦЬ – кандидат с.-г наук, ст.н.с. 
Л.А. СЕРГЄЄВ 

Інститут зрошуваного землеробства НААН  

Постановка проблеми. Головне завдання, яке 

стоїть перед виробниками сільськогосподарської 
продукції, полягає в тому, щоб найближчими роками, 
в основному за рахунок підвищення врожаю, забез-
печити зростаючі потреби населення країни в продо-
вольчому зерні. Про це говориться у Державній ці-
льовій програмі "Зерно України 2015", у якій перед-
бачено підвищення врожайності зернових культур до 
52 ц/га, в тому числі пшениці озимої до 54,8 ц/га [8]. 

В успішному виконанні цього завдання важливе 
місце відводиться зрошенню, як потужному фактору 

землеробства, завдяки якому можна значно збільши-
ти врожай та гарантовано виробляти високоякісне 
продовольче зерно. Провідна роль у збільшенні ви-
робництва зерна на зрошуваних землях півдня Укра-
їни належить пшениці озимій [3, 4, 5]. Обсяги її виро-
бництва зерна залежать від чіткого виконання науко-
во обґрунтованих систем землеробства та освоєння 
сучасних технологій [6]. 

Стан вивчення проблеми. Технологія є осно-

вою будь-якого виробництва, вона визначає рівень 
врожаю зерна, його якість і рентабельність. Дотри-
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мання рекомендованої агротехніки має забезпечува-
ти одержання високого врожаю зерна та продукції 
доброї якості.  

Останнім часом, ряд виробників рекомендують 
включати додатково різноманітні заходи, в тому чис-
лі органічні і мінеральні комплекси, для підвищення 
продуктивності пшениці. Ефективність таких прийо-
мів на зрошуваних землях недостатньо досліджена.  

Завдання і методика досліджень. На зрошу-

ваних землях досліджувався комплекс агротехнічних 
заходів, який передбачає застосування добрив, за-
хист рослин від бур'янів, хвороб і шкідників, а також 
використання органічних сполук, мікроелементів і по-
закореневого підживлення сечовиною та спрямова-
ний на підвищення врожайності високоякісного зерна 
пшениці. 

Дослід проводився на полях Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН. Ґрунт дослідного поля 
темно-каштановий слабкосолонцюватий середньосу-
глинковий з вмістом гумусу – 2,1%, щільність ґрунту 
1,38 г/см², вологість в’янення – 9,8%, найменша во-
логоємність – 21,5%.  

Попередником була соя. Перед сівбою в орно-
му шарі ґрунту містилось NO3 – 1,32-4,84 мг/100г, 
Р2О5 (за Мачигіним) – 3,51-4,72 мг/100г,  
К2О – 25,5-42,0 мг на 100 г ґрунту.  

Дослідження проводились з сортом Херсонська 
безоста. У досліді застосовували загальноприйняту 
технологію для зрошуваних умов півдня України. На 
варіантах із захистом рослин посіви двічі обробляли 
пестицидами. Перший раз – перед виходом рослин у 
трубку гербіцидом Гранстар (20г/га) із фунгіцидом 
Рекс Дуо (0,5 л/га), другий – перед колосінням фунгі-
цидом Абакус (1,5 л/га) у суміші з Бі-58 новий 
(0,7 л/га) і Фастаком (0,1 л/га), за допомогою ранце-
вого обприскувача [9].  

Добрива у вигляді аміачної селітри в нормах 
N60 і N120 вносили вручну згідно схеми досліду, а та-
кож позакореневе підживлення сечовиною N30 за до-

помогою ранцевого обприскувача. На фоні N120 вно-
сили перед виходом рослин у трубку рідке органічне 
добриво Ріверм нормою 1 л/га (містить по 18% NРК і 
Cao-0,02%, Mgo-0,1, Fе-0,08%, Мn-0,04 мг/кг,  
Cu-0,1 мг/кг) та препарат макро- і мікроелементів 
Кристалон особливий у нормі 3 л/га (містить по 18% 
NРК і Cu-0,01%, Вr-0,025, Мn-0,04, Fе-0,07, Мо-0,004, 
Zn-0,025%). 

В умовах 2009-2011 років проводились два ве-
гетаційні поливи нормою 500-600 м

3
/га за допомогою 

дощувального агрегату ДДА-100 МА. 
Дослідження проводили за методиками: Доспє-

хова Б.А. [2], Горянського М.М. [1] і Методикою Інсти-
туту зрошуваного землеробства 1985 року. Дослід 
однофакторний, закладався методом звичайних по-
вторень. Облікова площа ділянки – 31,0 м

2
, повтор-

ність чотириразова.  
Збирання і облік врожаю здійснювали прямим 

комбайнуванням, використовуючи комбайн “Sampo -
130”. Дані врожаю зерна приводились до стандарт-
ної вологості та 100% чистоти і піддавались матема-
тичній обробці з використанням персонального 
комп’ютера [7]. 

Результати досліджень. Дослідження показа-

ли, що в умовах зрошення пшениця озима, яка висі-
валася після сої, найвищий урожай зерна забезпечує 
при внесенні необхідної кількості добрив і застосу-
ванні захисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників. 
Без добрив і захисту рослин її врожайність складала 
в середньому лише 3,97 т/га, що можна пояснити 
недостатнім вмістом елементів живлення в ґрунті, 
передусім азоту, а також значним розвитком в посі-
вах бур'янів, хвороб і шкідників. При внесенні доста-
тньої кількості добрив і проведенні інтегрованого за-
хисту рослин врожайність пшениці підвищувалася і 
досягала в середньому за три роки 6,18-6,35 т/га. 
Надбавка врожаю від добрив і захисту рослин скла-
дала 2,21-2,38 т/га (табл. 1). 

Таблиця 1 – Вплив технологічних прийомів на врожай зерна озимої пшениці, т/га  

Варіант 2009 р. 2010 р. 2011 р. середнє 

± до 

кон- 
тролю 

попереднього  
варіанту 

1. Контроль 4,53 2,59 4,80 3,97 – - 

2. N60 4,30 3,77 5,56 4,54 0,57 0,57 

3. N120 5,11 4,89 6,43 5,48 1,51 0,94 

4. N120 + захист  6,51 5,09 6,95 6,18 2,21 0,70 

5. N120 + захист + Ріверм (фон) 6,48 5,31 6,83 6,21 2,23 0,03 

6. Фон + К* 6,66 5,02 6,57 6,08 2,11 -0,10 

7. Фон + N30** 6,72 5,24 7,08 6,35 2,38 0,27 

8. Фон + К*+ N30** 6,51 5,02 6,92 6,15 2,18 -0,20 

НІР0,5, т/га 0,39 0,47 0,48 0,17   
Примітка: * – внесення у кінці кущіння;  
 ** – внесення в налив зерна сечовини. 

 
Найбільший вплив на врожай пшениці чинили 

азотні добрива підвищеною нормою. Так, внесення 
аміачної селітри в нормі N60 підвищувало врожай-
ність зерна в середньому за три роки досліджень на 
0,57 т/га, а збільшення її до N120 – на 0,94 т/га, що 
складає 17,2 % урожаю. Тобто, в результаті внесен-
ня N120 значно стимулювалися ростові процеси, інте-
нсивніше відбувалося кущіння рослин, що сприяло 
формуванню вищого врожаю зерна, чим при внесен-
ні меншої норми азотних добрив – N60. 

Важливо підкреслити, що добрива забезпечу-
вали велику віддачу на варіантах, де проводився за-

хист рослин. Наприклад, без захисту рослин добрива 
в нормі N120 давали надбавку врожаю 1,51 т/га, а із 
захистом – 2,21 т/га, що на 0,70 т/га більше. Це по-
яснюється тим, що захист рослин значно покращував 
фітосанітарний стан посівів, внаслідок чого здорові 
рослини краще використовували добрива і повніше 
реалізували свій потенціал, чим без захисту.  

В той же час, на врожайність пшениці озимої по-
зитивний вплив проявляв захист рослин, який зберігав 
до 0,70 т/га зерна, що складає 11,3 % урожаю. Це по-
яснюється тим, що при внесенні азотних добрив, пше-
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ниця без захисту сильніше вражалася хворобами, що і 
забезпечувало велику ефективність пестицидів.  

Таким чином, для того, щоб ефективніше вико-
ристовувалися добрива в умовах зрошення їх необ-
хідно застосовувати у поєднанні з інтегрованим за-
хистом рослин, а щоб захист рослин забезпечував 
найбільшу віддачу потрібне достатнє внесення міне-
ральних добрив.  

Застосування в технології вирощування пше-
ниці озимої різних препаратів: Ріверму, Кристалону 
особливого і сечовини лише в окремі роки було по-
зитивним. В цілому за три роки досліджень вони не 
дали достовірного приросту врожаю. 

Але ці препарати помітно впливали на якість зер-
на. Так, на фоні добрив і захисту рослин, позакореневе 
внесення Ріверма, або сечовини, значно покращувало 
показники якості зерна пшениці озимої (табл. 2). 

Таблиця 2 – Вплив технологічних прийомів на якість зерна пшениці озимої 

Варіант 

у 2009 р. у 2010 р. у 2011 р. Середній 

Вміст 
клейко-
вини, % 

ВДК 
Вміст 

клейко-
вини, % 

ВДК 
Вміст 

клейко-
вини, % 

ВДК 
Вміст 

клейко-
вини, % 

ВДК 

1. Контроль – – 20,4 105 22,0 105 21,2 105 

2. N60 40,8 >120 27,2 75 21,6 95 24,4 97 

3. N120 – – 29,8 95 25,2 95 27,5 97 

4. N120 + захист  29,8 105 30,8 70 25,6 75 28,2 83 

5. N120 + захист + Ріверм (фон) 29,3 100 31,2 60 26,4 55 28,8 72 

6. Фон + К* 32,2 115 28,4 50 25,2 60 26,8 75 

7. Фон + N30** 31,3 100 30,8 65 26,8 65 28,8 77 

8. Фон + К*+ N30** 30,3 95 32,0 65 26,4 60 29,2 73 
Примітка: * – внесення у кінці кущіння;  
 ** – внесення в налив зерна сечовини. 

 
Найгірші показники якості зерна були в контро-

льному варіанті, що пояснюється відсутністю добрив 
і захисту рослин на цьому варіанті. Сумісне застосу-
вання добрив і захисту рослин сприяло створенню 
високого вмісту клейковини в зерні. Залежно від 
умов року якість клейковини може задовольняти ви-
моги навіть 1-го класу, але в окремі роки підвищення 
якості зерна пшениці озимої, разом із застосуванням 
добрив і захисту рослин, забезпечувала позакорене-
ве підживлення посівів Рівермом, або пізнє піджив-
лення сечовиною в дозі N30. 

Таким чином, застосування добрив забезпечу-
вало отримання якісного продовольчого зерна, яке 
відповідало вимогам 2 класу ДСТУ. Перехід зерна у 
вищий – 1-й клас, на удобреному фоні забезпечува-
ло захист рослин і позакореневе підживлення Рівер-
мом, або сечовиною. 

Застосування різних технологічних прийомів 
вирощування пшениці озимої значно впливало на 
економічні показники її вирощування (табл. 3).  

Таблиця 3 – Економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від 
технологічних прийомів  

Варіант 
Вартість уро-

жаю з 1 гектар, 
грн. 

Витрати на виробни-
цтво, грн./га 

Умовний прибу-
ток, грн./га 

Рентабель- 
ність, % 

1. Контроль 6749 3664 3085 84 

2. N60 8172 4992 3180 64 

3. N120 10412 5679 4733 83 

4. N120 + захист  11742 5768 5974 104 

5. N120 + захист + Ріверм (фон) 11799 5840 5959 102 

6. Фон + К* 11552 5894 5658 96 

7. Фон + N30** 12065 6101 5964 98 

8. Фон + К*+ N30** 11685 6175 5510 89 
Примітка: * – внесення у кінці кущіння,  
 ** – внесення в налив зерна сечовини. 
Вартість 1 т зерна – 1700-1900 гривень. 

 
Так, розрахунок економічної ефективності виро-

щування пшениці показав, що найбільший умовний чи-
стий прибуток з кожного гектара і рентабельність були 
отримані на варіанті, де вносили добрива в нормі N120 і 
застосовували захист рослин – 5974 гривен і 104 %, ві-
дповідно. При застосуванні препаратів Ріверм, Криста-
лон особливий і сечовина, хоча і збільшувало виручку 
від реалізації продукції, але витрати на їх проведення 
надбавкою врожаю не окупалися.  

Таким чином, в умовах зрошення після ранньо-
стиглих сортів сої можна отримувати високоякісне 
зерно пшениці озимої з врожайністю близько 7 т/га, 

якщо вносити добрива в нормі N120 і застосовувати 
інтегрований захист рослин від бур'янів, хвороб і 
шкідників. Технології, які окрім добрив і захисту рос-
лин включають обприскування посівів препаратами 
мікроелементів Кристалон особливий, рідким органі-
чним добривом Ріверм, а також позакореневе піджи-
влення сечовиною або сечовиною з Кристалоном, не 
сприяють підвищенню врожаю, але значно покращу-
ють показники якості зерна. 
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Постановка проблеми. На даному етапі функ-

ціонування землеробства спостерігається поглиб-
лення процесів спеціалізації і концентрації виробни-
цтва окремих високорентабельних культур. Важли-
вою умовою підвищення ефективності і продуктивно-
сті земель є освоєння раціональних і економічно об-
ґрунтованих сівозмін де найбільш вдало поєднають-
ся системи чергування культур, обробітку ґрунту, за-
стосування добрив та захист посівів від шкідливих 
організмів. 

Для підвищення ефективності землеробства 
потрібна розробка оптимального співвідношення зе-
рнових і технічних культур, особливо соняшнику, в 
сівозмінах короткої ротації, яке забезпечить високу 
продуктивність, збереження родючості ґрунту та фі-
тосанітарного стану посівів. За таких умов в сівозмі-
нах короткої ротації виникає потреба в уточненні си-
стеми основного обробітку ґрунту з метою зменшен-
ня енерговитрат і урахування впливу на родючість та 
фітосанітарний стан ґрунту. В цьому напрямку потрі-
бен також пошук прийомів обробітку ґрунту, які спри-
яють збільшенню накопичення та раціонального ви-
користання вологи. 

Стан вивчення проблеми. Розробка і запро-

вадження різних моделей сівозмін, які створюють 
неполивні агроценози дає можливість прогнозувати 
результати господарської діяльності виходячи із 
структури посівних площ, меліоративного стану ґрун-
тів, матеріально-ресурсного забезпечення та агро-
метеорологічних умов. 

Провідна роль у збільшенні виробництва зерна 
у зоні південного Степу відводиться озимим культу-
рам – пшениці, ячменю і житу, які внаслідок своїх бі-
ологічних особливостей повніше використовують во-
логу, що накопичилася за осінньо-зимовий період. 
Серед озимих культур у південному Степу найбільш 
врожайною є пшениця озима. Так у Херсонській об-
ласті збільшення площі посівів пшениці озимої і під-
вищення питомої ваги її в структурі посівів зернових 
культур з 53 до 69% сприяло підвищенню врожайно-
сті зернових культур з 15,8 до 33,6 ц/га, а валові збо-
ри зерна зростали за цей період з 1,2 до 2,8 млн 

тонн. Тому в господарствах, які займаються перева-
жно виробництвом товарного зерна найбільш опти-
мальною є питома вага пшениці озимої в групі зер-
нових культур у південній частині Степу 60-75%, яка 
забезпечує найбільш ефективне використання при-
родно-кліматичного потенціалу зони та найбільший 
вихід зерна з одиниці площі. Однак протягом остан-
ніх років склалася ситуація, що створити такі умови 
розміщення пшениці озимої практично неможливо. 
Це, перш за все, пов’язано з порушенням науково-
обґрунтованої структури посівних площ, які призвели 
до погіршення складу попередників озимих культур. 

Завдання і методи досліджень. Метою дослі-

джень була оптимізація співвідношення культур та 
системи основного обробітку ґрунту у сівозмінах, які 
дозволять підвищити продуктивність земель за умов 
збереження родючості ґрунтів та обґрунтування 
ефективних і безпечних для довкілля заходів. 

У дослідах вирішувалось завдання забезпечен-
ня рослин, насамперед і пшениці озимої, оптималь-
ними умовами для росту і розвитку з метою отри-
мання високого врожаю належної якості та зниження 
витрат на його вирощування у короткоротаційних сі-
возмінах, з оптимальним способом основного обро-
бітку ґрунту. Закладення дослідів та проведення до-
сліджень в них виконувались згідно загальновизна-
них методик. Досліди агротехнічні, супроводжува-
лись лабораторними та польовими дослідженнями, 
аналізами ґрунту і рослин. Математичну обробку ре-
зультатів врожаю, а також супутніх досліджень вико-
нували методом дисперсійного аналізу.  

Результати досліджень. Польові дослідження 

проводились протягом 2008–2011 років лабораторі-
єю неполивного землеробства на неполивних зем-
лях дослідного поля Інституту зрошуваного земле-
робства НААН України у двох дослідах.  

Дослід 1. Обґрунтувати оптимальні параметри 
короткоротаційних сівозмін зернового напрямку, які 
забезпечують високу конкурентоздатність виробниц-
тва в умовах південного Степу за такою схемою 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 – Схема стаціонарного досліду з вивчення короткоротаційних сівозмін для 
господарств з обмеженими земельними ресурсами 

Поле № 
Сівозміна 

1 1а 2 2а 3 3а 4 4а 5 5а 

1 пар чорний горох пар зайнятий пар сидеральний кукурудза МВС 

2 пшениця озима 

3 
ячмінь 
ярий 

сорго 
ячмінь 
ярий 

сорго 
ячмінь 
ярий 

сорго 
ячмінь 
ярий 

сорго 
ячмінь 
ярий 

сорго 

4 соняшник 

 
В досліді вивчались п’ять базових сівозмін, які ві-

дрізнялись попередниками пшениці озимої. Крім того, 
третє поле було поділено навпіл, де на одній частині 
поля вирощувався ячмінь ярий, а на другій – сорго. 

Різні умови зволоження та поживного режиму 
ґрунту, а також неоднакові агрофізичні його власти-
вості залежно від місця культур у сівозмінах призве-
ли до формування різного рівня врожаю (табл. 2). 

Таблиця 2 – Продуктивність пшениці озимої залежно від її місця в сівозміні,  
(середнє за 2008-2011 рр.) 

№ Сівозміни 
Урожайність  

пшениці озимої, т/га 

Збір основної продукції з 1 га сівозмінної площі, т/га 

кормових одиниць перетравного протеїну 

1 5,16 6,14 0,62 

1а 5,09 6,06 0,61 

2 4,24 5,05 0,51 

2а 4,18 4,97 0,50 

3 3,90 4,64 0,47 

3а 3,78 4,50 0,45 

4 3,80 4,52 0,46 

4а 3,71 4,41 0,44 

5 3,59 4,27 0,43 

5а 3,47 4,13 0,42 
НІР 05 т/га 0,37  

 
Так, найвищий він був по чорному пару – 5,09 – 

5,16 т/га і на 17,1 – 17,3 % менший після гороху. 
Найменша врожайність зерна пшениці озимої була 
після кукурудзи на силос 3,47 – 3,59 т/га, що на 30,5 
– 31,9 % менше, ніж по чорному пару. Заміна ярого 
ячменю в третьому полі сівозмін на сорго дещо зни-
зила врожайність пшениці озимої. Це пов’язано з 
тим, що сорго поглинає з ґрунту більше вологи та 

поживних речовин, ніж ячмінь і погіршує умови росту 
і розвитку наступних культур. Однак при цьому збі-
льшується вихід зерна з 1 га сівозмінної площі. 

Розрахунок економічної ефективності вирощу-
вання пшениці озимої у сівозмінах показав, що най-
більший прибуток 7,45 – 7,66 тис. грн/га отримано у 
сівозмінах де попередником був чорний пар (табл.3). 

Таблиця 3 – Економічна ефективність вирощування пшениці озимої в експериментальних 
сівозмінах (середнє за 2008-2011 рр.) 

№ Сівозміни 
Виробничі витрати 

 на 1 га, тис грн 
Вартість валової 
продукції, тис грн 

Прибуток з 1 га,  
тис грн 

Рентабельність виробництва, % 

1 3,69 11,35 7,66 208 

1а 3,68 11,13 7,45 202 

2 3,64 9,33 5,69 156 

2а 3,60 9,20 5,60 156 

3 3,57 8,71 5,14 144 

3а 3,56 8,32 4,76 134 

4 3,55 8,36 4,81 135 

4а 3,44 8,16 4,72 137 

5 3,52 7,90 4,36 124 

5а 3,51 7,67 4,16 118 

 
Дослід 2. Обґрунтувати технологічні процеси 

мінімалізації основного обробітку ґрунту в короткоро-
таційних сівозмінах. 

Він включає дві чотирипільні сівозміни (табл. 4 і 5).  
Спосіб і глибина обробітку ґрунту в значній мірі 

змінює його фізичні і водно-фізичні властивості. Тому, 
внаслідок їх застосування дещо змінюється накопичен-
ня і збереження вологи в ґрунті. Змінення агрофізичних 
властивостей ґрунту та фітосанітарного стану посівів 

під впливом механічного обробітку ґрунту призвели до 
формування різного рівня врожаю (табл. 6 та 7). Так, 
озима пшениця найбільшу врожайність – 5,47 т/га за-
безпечила по оранці під чорний пар і на 1,19 т/га менше 
при систематичному мілкому обробітку в сівозміні, і в 
тому числі під чорний пар. У всіх інших варіантах сис-
тем обробітку ґрунту в сівозміні одержана практично 
однакова врожайність – 4,53 – 4,75 т/га.  
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Таблиця 4 – Схема досліду з вивчення систем основного обробітку ґрунту в сівозміні №1 

Варіант обробітку ґрунту Пар чорний  Пшениця озима Ячмінь ярий Соняшник 

1 28-30 (О) --- 18-20 (О) 25-27 (О) 

2 28-30 (О) --- 12-14 (Б) 12-14 (Б) 

3 28-30 (Б) --- 18-20 (Б) 25-27 (Б) 

4 28-30 (Б) --- 12-14 (Б) 12-14 (Б) 

5 12-14 (Б) --- 12-14 (Б) 12-14 (Б) 

6 12-14 (Б) --- 12-14 (Б) 25-27 (О) 
Примітки: Б – безполицевий обробіток; О – оранка; Числа – глибина обробітку, см 

Таблиця 5 – Схема досліду з вивчення систем основного обробітку ґрунту в сівозміні №2 

Варіант обробітку ґрунту Горох Пшениця озима Кукурудза на силос Пшениця озима 

1 18-20 (О) 10-12 (Б) 28-30 О 10-12 (Б) 

2 18-20 (Б) 10-12 (Б) 28-30 (Б) 10-12 (Б) 

3 10-12 (Б) 10-12 (Б) 10-12 (Б) 10-12 (Б) 
Примітки: Б – безполицевий обробіток; О – оранка; Числа – глибина обробітку, см 

Таблиця 6 – Урожайність пшениці озимої по чорному пару в сівозміні №1 залежно від 
обробітку ґрунту, т/га (середнє за 2008-2011 рр.) 

Спосіб і глибина основного обробітку ґрунту під чорний пар Урожайність 

28-30 (О) 5,47 

28-30 (О) 4,75 

28-30 (Б) 4,69 

28-30 (Б) 4,70 

12-14 (Б) 4,28 

12-14 (Б) 4,53 

НІР 05, т/га 0,41 
Примітки: Б – безполицевий обробіток; О – оранка; Числа – глибина обробітку, см 

 
Аналогічна залежність урожайності зерна пше-

ниці озимої від систем обробітку ґрунту спостеріга-
ється і в сівозміні №2 після гороху та кукурудзи МВС. 
Урожайність зерна пшениці озимої по оранці під ці 

попередники була на 12,8 та 9,7 % відповідно вищою 
порівняно з систематичним мілким безполицевим 
обробітком ґрунту в сівозміні. 

Таблиця 7 – Урожайність пшениці озимої в сівозміні №2 залежно від обробітку ґрунту під 
попередник, т/га (середнє за 2008-2011 рр.)  

Основний обробіток 
ґрунту 

Урожайність 
 (попередник горох) 

Основний обробіток ґрунту 
Урожайність (попередник 

кукурудза на силос) 

18-20 О 4,07 28-30 (О) 3,35 

18-20 Б 3,79 28-30 (Б) 3,02 

10-12 Б 3,61 10-12 (Б) 2,90 

НІР 05,т/га 0,36  0,29 
Примітки: Б – безполицевий обробіток; О – оранка; Числа – глибина обробітку, см 

 
Висновки. Найбільшу врожайність пшениці 

озимої при розміщенні її посівів після чорного пару у 
короткоротаційних сівозмінах пар чорний – пшениця 
озима – ячмінь ярий – соняшник та пар чорний – 
пшениця озима – сорго – соняшник, забезпечує за-
стосвання оранки на глибину 28–30 см при основно-
му обробітку ґрунту під попередник. 
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Вступ. Основними критеріями енергетичного оці-

нювання технологій вирощування є коефіцієнт енерге-
тичної ефективності, який визначається відношенням 
валової енергії, що міститься у вирощеній продукції, до 
сукупної енергії, яку витратили на її отримання.  

Важливим у економічному та енергетичному 
аналізах технологій вирощування є визначення 
структури витрат, яка дозволяє виявити резерви 
зменшення енергетичних і грошових витрат, пов’я-
заних з використанням матеріально-технічних засо-
бів за окремими їх статтями, зокрема добрива, 
засоби захисту, паливно-мастильні матеріали, 
поливна вода, електроенергія.  

Показник енергетичної ефективності дає мож-
ливість відобразити всі складові процесу в єдиних 
постійних величинах (МДж, ГДж, ккал і т.ін.), на від-
міну від вартісних показників, які підлягають значним 
коливанням у зв’язку з відсутністю стабільних цін на 
сільськогосподарську продукцію [3].  

Методика досліджень. Дослідження проводи-

лися в 4-пільній ланці плодозмінної сівозміни на 

зрошенні дослідного поля Інституту зрошуваного зе-
млеробства НААН України в зоні дії Інгулецької зро-
шувальної системи впродовж 2011-2013 рр. На ви-
вчення поставлено п’ять систем основного обробітку 
ґрунту, які відрізняються між собою способами, гли-
биною розпушування та витратами непоновлюваної 
енергії на їх виконання (табл.1). 

Сівозміна розміщена в часі і просторі. Техноло-
гії вирощування сільськогосподарських культур зага-
льновизнані для умов зрошення півдня України. По-
вторність в досліді 4-разова, площа посівної ділянки 
– 450 м

2
, облікової – 50 м

2
. У досліді висівалися сор-

ти і гібриди сільськогосподарських культур, що зане-
сені до Реєстру сортів рослин придатних для поши-
рення в Україні. 

Енергетичну ефективність способів основного 
обробітку ґрунту та технологій вирощування с.-г. ку-
льтур, що базуються на них, визначали за загально-
прийнятими методиками [1, 2, 4].  

Таблиця 1 – Схема стаціонарного досліду з вивчення систем основного обробітку ґрунту в 
4- пільній ланці плодозмінної сівозміни на зрошенні 

№ вар. 
Система основного  

обробітку ґрунту 
Обробіток під культури сівозміни 

ячмінь озимий пшениця озима ріпак озимий  кукурудза на силос 
1 Полицева різноглибинна 23-25 (о) 20-22 (о) 25-27 (о) 28-30 (о) 
2 Безполицева різноглибинна  23-25 (ч) 20-22 (ч) 25-27 (ч) 28-30 (ч) 
3 Безполицева одноглибинна  12-14 (ч) 12-14 (ч) 12-14 (ч) 12-14 (ч) 
4 Диференційована № 1 12-14 (ч) 12-14 (ч + щ) 14-16 (ч) 20-22 (о) 
5 Диференційована № 2  14-16 (ч) 6-8 (п) 14-16 (ч) 28-30 (о) 

Примітка: о-оранка; ч-чизельне розпушування; п-поверхневе розпушування; щ-щілювання 

 
Результати досліджень. Ґрунтообробні агре-

гати, якими виконувалися досліджувані способи ос-
новного обробітку ґрунту, істотно відрізнялися між 
собою продуктивністю праці, витратами непоновлю-
ваної енергії, як матеріалізованої, так і антропоген-
ної, тому враховуючи напрацьований в Україні мате-
ріал, нами випробувано різні комбінації способів і 
глибини основного обробітку під сільськогосподарсь-

кі культури 4-пільної ланки плодозмінної сівозміни на 
зрошенні. З метою визначення енергоємності окре-
мих технологічних операцій і технологій в цілому, ми 
провели оцінку енергоємності різних способів основ-
ного обробітку під кожну культуру сівозміни. На ос-
нові проведених розрахунків визначено витрати ене-
ргії на один гектар сівозмінної площі (табл.2). 

Таблиця 2 – Витрати енергії при застосуванні різних систем основного обробітку ґрунту в 
сівозміні, МДж/га 

Система основного  
обробітку ґрунту 

Обробіток під культуру сівозміни 
Середнє  

по сівозміні кукурудза на силос 
пшениця  

озима 
ріпак озимий 

ячмінь 
озимий 

Полицева різноглибинна 1781,2 1335,6 1686,6 1465,3 1567,2 
Безполицева різноглибинна  1136,7 746,3 1082,5 969,6 983,8 
Безполицева одноглибинна  499,4 499,4 499,4 499,4 499,4 

Диференційована № 1 1335,6 2120,0 592,6 499,4 1136,9 
Диференційована № 2  1781,2 363,0 592,6 592,6 832,3 

 
Як видно з даних таблиці 2, найвищі витрати 

енергії були при застосуванні системи різноглибин-
ного основного обробітку ґрунту з обертанням скиби і 

складали 1567,2 МДж на гектар сівозмінної площі. 
Системи різноглибинного та одноглибинного мілкого 
основного безполицевого обробітку ґрунту сприяли 
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зниженню витрат енергії відповідно на 37,2 і 68,1%. 
Витрати антропогенної енергії за диференційованої 
системи основного обробітку (вар.4) з одним щілю-
ванням та оранкою за ротацію забезпечили знижен-
ня витрат на 27,5%, порівняно з системою різногли-
бинної оранки. Зниження витрат сукупної енергії на 
46,9% забезпечила система диференційованого ос-
новного обробітку, за якої одна оранка за ротацію сі-
возміни на глибину 28-30 см під кукурудзу на силос, 
чергувалася з двома безполицевими розпушування-
ми на глибину 14-16 см під ріпак і ячмінь озимі та по-
верхневим (8-10 см) обробітком під пшеницю озиму. 

Визначення енергоємності технологій вирощу-
вання с.-г. культур, що базувалися на різних способах 
і глибині розпушування, дало можливість виявити, що 
зменшення витрат на проведення основного обробітку 
за варіантами досліду в декілька разів, мало впливало 
на енергоємність технології вирощування в цілому. 
Так, якщо за оранки в системі полицевого різногли-
бинного основного обробітку ґрунту енергоємність 
склала 37,8 ГДж/га, то за чизельного обробітку в сис-
темі безполицевого мілкого одноглибинного основного 
обробітку ґрунту вона була на 6,9% менша, а за ди-

ференційованої – 2 – на 5,3% менша. Це пов’язано, в 
першу чергу, з тим, що питома вага витрат на прове-
дення основного обробітку коливалася в межах 1-3% 
від енергоємності технологій вирощування в розраху-
нку на 1 га сівозмінної площі (табл. 3). 

В результаті проведених розрахунків встановле-
но, що найвищий коефіцієнт енергетичної ефективно-
сті забезпечила технологія вирощування с.-г. культур 
в системі диференційованого основного обробітку 
ґрунту (вар 5), за якої одна оранка на глибину 28-30 
см під кукурудзу на силос, за ротацію сівозміни, чергу-
валася з двома безполицевими розпушуваннями на 
глибину 14-16 см під ріпак і ячмінь озимі та поверхне-
вим обробітком (6-8 см) під пшеницю озиму. Коефіці-
єнт енергетичної ефективності у варіантах різногли-
бинної полицевої (вар.1) та диференційованої систе-
ми з одним щілюванням і оранкою під кукурудзу на 
силос (вар.4) мав близькі значення і складав 2,17 і 
2,23 відповідно. Застосування мілкого одноглибинного 
безполицевого основного обробітку під усі культури 
сівозміни у варіанті 3 знизило окупність витрат, порів-
няно з систематичним різноглибинним полицевим об-
робітком ґрунту в сівозміні, на 6,9%.  

Таблиця 3 – Енергетична окупність технологій вирощування с.-г. культур 4-пільної ланки 
плодозмінної сівозміни на зрошенні за різних способів основного обробітку 
ґрунту, середнє за 2011-2013 рр. 

Система основного  
обробітку ґрунту 

Енергоєм-
ність техно-
логій, ГДж/га 

Енерго-
місткість вро-
жаю, ГДж/га 

Приріст енергоміст-
кості врожаю, 

ГДж/га 

+, – до контро-
лю, ГДж/га 

КЕЕ 

Полицева різноглибинна 37,8 82,2 44,4 - 2,17 
Безполицева різноглибинна  36,4 75,8 39,4 -5,0 2,08 
Безполицева одноглибинна  35,2 71,0 35,8 -8,6 2,02 

Диференційована № 1 36,7 82,0 45,3 +0,9 2,23 
Диференційована № 2  35,8 82,0 46,2 +1,8 2,29 

Примітка: КЕЕ- коефіцієнт енергетичної ефективності 

 
Висновки. На підставі проведених досліджень 

встановлено, що найбільш економічно доцільно та еко-
логічно безпечно в 4-пільній ланці зрошуваної сівозміни 
застосовувати диференційовані системи основного об-
робітку ґрунту , за яких оранка на глибину 28–30 см під 
кукурудзу чергується з двома чизельними обробітками 
на 14-16 см під ріпак і ячмінь озимі та поверхневим ро-
зпушуванням на глибину 6-8 см під пшеницю озиму. 
Поєднання вищенаведених способів основного обробі-
тку ґрунту за ротацію сівозміни підвищувало окупність 
енергетичних витрат, порівняно з систематичним за-
стосуванням різноглибинного та мілкого одноглибинно-
го безполицевого обробітку на 10,1; 13,4%, відповідно. 
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Постановка проблеми. Краснознам’янська 

зрошувальна система (КЗС) одна з найбільших сис-
тем, яка довготривало працює на півдні України в 

найскладніших гідрогеологічних умовах, де на знач-
ній площі рівні підґрунтових вод (РПВ) залягають на 
глибині 2-3 м та ближче. Зрошення на фоні діючого 
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дренажу на таких безстокових та слабодренованих 
територіях є обов’язковою умовою для збереження 
родючості ґрунтів. Порушення цих умов призводить 
до погіршення гідрогеолого – меліоративного стану 
земель, небезпеки вторинного засолення і осолон-
цювання ґрунтів, зниження урожайності сільськогос-
подарських культур.  

В цьому зв’язку, дослідження водно-сольового 
режиму (ВСР) темно-каштанових ґрунтів при виро-
щуванні пшениці озимої, як основної культури сіво-
змін сухостепової зони України, в різних умовах фун-
кціонування системи «зрошення – вертикальний 
дренаж» на КЗС і визначення основних параметрів 
управління системою при необхідності забезпечення 
вимог її безпечної експлуатації є актуальним завдан-
ням меліоративної науки і практики.  

Стан вивчення проблеми. Найбільші трудно-

щі при здійсненні меліорації земель, за думкою Д.М. 
Каца (1967), виникають в четвертій (дуже слабодре-
нованій) і п’ятій (безстічній) зонах. Такі зони широко 
розповсюджені на півдні України (Інгулецька, Крас-
нознам’янська, Каховська системи), на зрошувальних 
системах Нижнього Дону та Заволжжя, в дельтах рі-
чок Терек, Амурдар’я, Сирдар’я, Теджен, Муграб та 
ін., в Голодному степу, Кура-Араксинській низині і 
т.д. Саме в цих зонах переважають процеси верти-
кального водо і солеобміну. Підґрунтові води мають 
характерну куполовидну поверхню, з куполами (під-
вищеннями) на поливних ділянках. При відсутності 
штучного дренажу з початком впровадження зро-
шення рівень підґрунтових вод швидко підвищується. 
Якщо в третій (слабодренованій) зоні можливо істот-
но покращити режим підґрунтових вод шляхом ско-
рочення фільтраційних втрат із каналів зрошуваль-
ної мережі і улаштування закритого систематичного 
горизонтального дренажу питомою довжиною до 20-
25 м/га (при безнапірному живленні підґрунтових 
вод), то в четвертій і п’ятій зонах потрібний більш ін-
тенсивний дренаж [1]. 

Щоб знизити ступінь прояву негативних змін на 
старозрошуваних землях (більш 30-50 років) і не допус-
тити їх на реконструйованих територіях, особливо на 
слабодренованих і безстічних, до яких відносяться і зе-
млі КЗС, необхідна оптимізація меліоративного режиму 
(МР) зрошуваних ґрунтів та розробка кількістних крите-
ріїв оцінки стану зрошуваного агроландшафту. При 
цьому визначення МР є першочерговим завданням при 
підтримці оптимального ВСР ґрунтів [3, 4, 5].  

Поняття про меліоративні режими було введе-
не в СССР в 1962 г. Н.М. Решеткіною. За її думкою 
МР створюється комплексом гідротехнічних і агроте-
хнічних заходів з урахуванням природних умов та 
економічного обґрунтування відповідно класифікації 
грунтотворних процесів [3].  

Проектування розвитку зрошення або меліора-
тивного покращення старозрошуваних земель слід 
розпочинати з вибору оптимального для даних при-
родних умов проектного МР. Так для умов Голодного 
степу в Середній Азії, де розвинуті сіроземи на лесах 
можливо створити 4 меліоративних режими: гідро-
морфний, напівгідроморфний, напівавтоморфний і 
автоморфний. Для кожного із них характерна своя 
структура водно-сольового балансу, глибина заля-
гання і мінералізація підґрунтових вод, модуль дре-
нажного стоку і загальні витрати води на отримання 
одиниці урожаю. Тому для кожного МР повинні бути 
розроблені комплекси інженерно-меліоративних за-
ходів, в першу чергу дренаж, техніка і режим зро-
шення [2].  

Досвід меліоративного будівництва і багаточи-
сленні дані досліджень показують, що три меліора-
тивних режими – гідроморфний, напівгідроморфний і 
напівавтоморфний – можливо створити в більшості 
випадків на базі вертикального або горизонтального 
дренажу, тоді як для створення автоморфного режи-
му вертикальний дренаж – поки єдиний засіб. Тип 
дренажу у кожному конкретному випадку слід обира-
ти виходячи із конкретних грунтово-гідрогеолого-
меліоративних та техніко-економічних умов [3, 5].  

Проблемі оптимізації МР зрошуваних земель 
присвячені роботи О.М. Костякова (1960), С.Ф. 
Авер’янова (1965), Н.М. Решеткіної та ін. (1966), О.І. 
Голованова (1967), І.П. Айдарова, Е.К. Карімова 
(1974), Л.М. Рекса (1975), В.А. Духовного та ін. 
(1979), С.Д. Лисогорова, М.С. Кравця (1982), В.А. Пи-
саренка та ін. (1988), С.Я. Бездніної (1989), Б.А. Ту-
піцина (1992), В.О. Ушкаренка (1994), В.В. Морозова 
(2007) та ін. Більшість авторів критерієм оптимізації 
МР вважають мінімум сумарних приведених витрат 
при будівництві та експлуатації зрошувальних і коле-
кторно-дренажних систем і додатково зекономленої 
зрошувальної води на комплексний гектар.  

Для більшості районів, ґрунти яких підлягають 
або схильні до засолення, найбільш вигідний з мелі-
оративної точки зору напівавтоморфний режим. Гід-
роморфний і напівгідроморфний режими можуть бу-
ти з успіхом застосовані в умовах прісних напірних 
ґрунтових вод, наприклад в зоні затоплюваних або 
огороджуваних перших терас річок. Автоморфний 
режим слід підтримувати на природно дренованих 
масивах, де можливо зберегти глибокий рівень підґ-
рунтових вод, наприклад при дощуванні, підґрунто-
вому зрошенні із застосуванням вертикального дре-
нажу. Виходячи із характерних для району Голодного 
степу в Середній Азії кліматичних (випаровування), 
господарських (склад культур і транспірація) і грун-
тово-меліоративних (коефіцієнт фільтрації, капілярні 
властивості ґрунтів, водні константи) умов, В.А. Ду-
ховним та ін. вченими [2] розроблена методика ви-
значення параметрів меліоративних режимів.  

Аналіз існуючих розробок наукових установ з 
режиму зрошення свідчить про те, що в них не відмі-
чена необхідність корегування водоподачі у зв’язку з 
роботою дренажу, не враховуються зміни, які здійс-
нюються в процесі функціонування зрошувальних 
систем, враховуючи стадії розвитку грунтово – мелі-
оративних умов при тривалому зрошенні [4, 5].  

Згідно п 1.4 ДБН А.2.2-3-2011 [6] при розроб-
ленні проектної документації будівель або споруд 
будь якого призначення (в т.ч. гідромеліоративних) 
проектувальники разом з забезпеченням відповідно-
сті проекту вихідним даним, вимогам чинних норма-
тивних документів, зокрема: – цивільного захисту, – 
екологічної безпеки і раціонального використання 
природних ресурсів, – охорони праці, – експлуата-
ційної надійності, – ефективності інвестицій, – патен-
тної чистоти прийнятих технічних рішень повинні ро-
зробити заходи щодо виконання таких 6-ти основних 
вимог до об’єктів: – забезпечення механічного опору 
та стійкості; – дотримання вимог пожежної безпеки; – 
забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та 
захист навколишнього природного середовища; – 
забезпечення безпеки експлуатації; – забезпечення 
захисту від шуму; – економії енергії.  

Основною вимогою згідно з п.4.1.3 ДБН В.1.2-
14-2009 [7], яка визначає надійність будівельного 
об’єкта, є його відповідність призначенню і здатність 
зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом 
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встановленого терміну експлуатації (для об’єктів ви-
робничого призначення – 60 років). До них належать: 
– збереження цілісності об’єкта і виконання вимог, які 
гарантують використання об’єкта за призначенням і 
нормальне функціонування технологічного процесу; 
– забезпечення можливості розвитку об’єкта та його 
пристосування до технічних, економічних або соціа-
льних умов, що змінюються; – доступність для огля-
дів і ремонтів, можливість заміни і модернізації 
окремих елементів тощо. Цей перелік може бути 
уточненим і розширеним (наприклад збереження ро-
дючості ґрунтів, недопущення їх засолення і осолон-
цювання під час експлуатації гідромеліоративної си-
стеми, забезпечення ресурсозбереження; недопу-
щення зниження рівня урожайності сільськогоспо-
дарських культур тощо).  

Дані будівельні норми є обов’язковими для за-
стосування в Україні. Вони уже в значній мірі гармо-
нізовані з нормами, які застосовуються в країнах Єв-
ропейського Союзу (ЄС). Тому їх необхідно знати не 
тільки проектувальним і будівельникам, а й науков-
цям і експлуатаційникам, які використовують і розро-
бляють технології управління об’єктами різного при-
значення, в т.ч. гідромеліоративними системами. 
Особлива роль меліоративній науці надається дер-
жавою при проведенні обов’язкового науково-
технічного супроводу впровадження експеримента-
льних інноваційних проектів із використанням нових 
матеріалів і новітніх технологій, і забезпечення моні-
торингу основних параметрів роботи гідромеліорати-
вних систем, як при будівництві, реконструкції так і 
надалі в період їх експлуатації. 

Параметри управління меліоративним режимом 
темно-каштанових ґрунтів Причорноморської части-
ни Краснознам’янського зрошуваного масиву які мо-
жуть забезпечувати отримання високих і гарантова-
них урожаїв сільськогосподарських культур та збе-
реження родючості ґрунтів, формування оптималь-
ного ВСР вивчені ще недостатньо, потребують дода-
ткового дослідження і уточнення, особливо для умов 
зрошення на фоні вертикального дренажу та близь-
кого залягання РПВ.  

Мета досліджень – формування оптимального 

водно-сольового режиму темно-каштанових ґрунтів 
на фоні вертикального дренажу в сучасних умовах 
ресурсозбереження на Краснознам’янському зрошу-
ваному масиві (КЗМ).  

Завдання і методика досліджень. Для досяг-

нення поставленої мети в процесі роботи визначали 
оптимальну вологість кореневмісного шару ґрунту у 
вегетаційний період пшениці озимої з урахуванням 
впливу близькозалягаючих підґрунтових вод в умо-
вах роботи вертикального дренажу; встановлювали 
фактори формування водно-сольового режиму зро-
шуваних земель при різних умовах використання 
зрошення і вертикального дренажу та їх вплив наро-
дючість та водно фізичні властивості темно-
каштанових ґрунтів; обґрунтовували параметри оп-
тимального меліоративного режиму для умов зро-
шення на фоні вертикального дренажу і оцінювали 
його економічну та екологічну ефективність. Розроб-
ляли рекомендації виробництву для забезпечення 
формування оптимального водно – сольового режи-
му ґрунтів в Приморській слабодренованій і безстіч-
ній зоні Краснознам’янського зрошуваного масиву. 

Експериментальні дослідження проведені в 
умовах посушливого клімату південно – західної час-
тини КЗС на дослідно – виробничій ділянці (ДВД), 
розташованій в польовій зрошуваній сівозміні пло-

щею 981,0 га, на полі площею 95,8 га, в КСП «При-
морський» та на ДВД об’єкті – аналогу (ОА) – в СГК 
ім. Горького на ділянці площею 10 га в Голопристан-
ському районі Херсонської області. Основна культу-
ра в зрошуваній сівозміні – пшениця озима. Дослідні 
ділянки характеризуються рівнинним рельєфом, ґру-
нтами легкосуглинкового гранулометричного складу, 
що сформувалися на четвертинних лесовидних ео-
лово – делювіальних суглинках з неглибоким заля-
ганням (2-3м) слабомінералізованих (1,5-3,0 г/дм

3
) 

підгрунтових вод (ПВ). Гумусовий шар – 50-56 см, 
вміст гумусу в орному шарі 2,0 – 2,6 %. Вертикаль-
ний дренаж відкачує воду з дрібнозернистих пліоце-
нових пісків (кф= 10-15 м

3
/добу) з глибини 45 – 60 м. 

Поливи здійснювали дощувальною машиною ДДА-
100МА. 

Основний метод досліджень – багаторічний 
польовий дослід в різних умовах функціонування 
КЗС. Схема досліджень є комплексом, який включає: 
рекогносцирувальну схему для встановлення оп-

тимальної вологості ґрунту при зрошенні пшениці 
озимої; оптимізаційну – для встановлення оптима-

льного меліоративного режиму з підтриманням воло-
гості не нижче 70 % найменшої вологоємності (НВ) у 
шарі 0-50 см з урахуванням впливу ПВ на водоспо-
живання та просторово-часову для дослідження 

основних показників ВСР ґрунтів при зміні умов фун-
кціонування системи «зрошення – дренаж».  

Польові і лабораторні дослідження виконані ві-
дповідно до загальноприйнятих методик (Роде О.А., 
1969; Доспєхов Б.О., 1979, 1985; Решеткіна Н.М., 
Якубов Х.І., 1978; Побережський Л.Н., 1977; Аринуш-
кіна Е.В., 1970; Базилевич Н.І., Панкова Е.І., 1968, 
1972; Кац Д.М., 1967, 1978; Майсурян М.О., 1970; 
Новікова Г.В., 1979; Ушкаренко В.О., 1994 та ін.). При 
обробці даних використані методи моделювання, 
статистики, дисперсійного аналізу, кореляції та ре-
гресії (Горянський М.М., 1970; Ушкаренко В.О., Скри-
пніков О.Я., 1988 та ін.)  

Динаміку показників, що відображають форму-
вання ВСР аналізували за трьома характерними, для 
певного часу впродовж 1989-2010 рр., етапами: I – 
1989-1992 рр. (проектні умови); II – 2003-2005 рр. (а 
– умови обмежених ресурсів в нестабільних економі-
чних умовах; б – проектні умови); III – 2006-2010 рр. 
– етап дослідно-виробничої перевірки і впроваджен-
ня результатів досліджень. 

Результати дослідження. Дослідженнями вста-

новлено, що умови формування водно-сольового ре-
жиму, які в зоні Краснознам’янського зрошуваного ма-
сиву залежать від взаємодії зрошення та вертикального 
дренажу, змінились від проектних впродовж (1989-
1992 рр.) до умов обмежених ресурсів при нестабільній 
економічній ситуації впродовж (2003 – 2005 рр.). На 
зміну МР, які змінювались з віддаленням від функціо-
нуючої свердловини вертикального дренажу від напі-
вавтоморфного до гідроморфного, прийшов напівавто-
морфний МР, який забезпечуєся атмосферними опа-
дами і ресурсозберігаючим вибірковим зрошенням без 
функціонуючого дренажу. 

В багаторічному розрізі (1989-2009 рр.) кліма-
тичні умови, як фактор формування меліоративного 
режиму, були наступними: випаровування – було 
стабільним в межах 650 – 750мм, кількість опадів по-
ступово збільшувалась від 250 – 350 мм під час пер-
шого етапу досліджень (1989 – 1992 рр.) до 350 – 
550 мм під час другого (2003 – 2009 рр.). Випарову-
вання за роки проведення досліджень перевищувало 
кількість опадів, тобто без зрошення неможливо бу-
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ло отримувати високі і гарантовані врожаї сільсько-
господарських культур. 

Встановлено, що можливими типами МР, які 
забезпечують необхідний еколого – меліоративний 
стан і родючість ґрунту в зоні КЗМ є автоморфний, 
напівавтоморфний, напівгідроморфний і гідроморф-
ний. Зрошення на фоні вертикального дренажу в 
змозі забезпечити формування всіх можливих типів 
МР. Для забезпечення напівгідроморфного і гідромо-
рфного МР достатньо, фону, який створює горизон-
тальний дренаж.  

Для основної культури регіону – пшениці озимої 
оптимальні умови розвитку забезпечуються напівгід-
роморфним МР з підтриманням вологості ґрунту в 
шарі 0 – 50 см не нижче 70 % НВ у вегетаційний пе-
ріод і середньовегетаційним РПВ в межах 2,2 – 
2,5 м. Урожайність зерна при цьому задовільна 4,32 
– 4,42 т/га. Підвищення РПВ до 2,0 – 1,7 м и вище 
створює загрозу вторинного засолення і осолонцю-
вання ґрунтів з боку капілярної кайми; зниження РПВ 
до 2,7 – 3,0 м веде до збільшення витрат на отри-
мання одиниці продукції. 

Оптимальна вологість ґрунту в ресурсозберіга-
ючих режимах зрошення досягається подачею зро-
шувальної води з одночасним підживленням корене-
вої системи рослин слабо – і середньо – мінералізо-
ваними (1,0 – 3,0 г/дм

3
) ПВ сульфатно-гідрокарбонат-

ного, кальцієво-магнієвого типу хімічного складу, при 
регулюванні їх працюючим у гнучкому режимі верти-
кальним дренажем.  

Вертикальний дренаж на ДВД в КСП «Примор-
ський» впродовж 1989 – 1992 рр. працював стабіль-
но, забезпечуючи відкачку від 400 до 700 тис.м

3
 дре-

нажної води за рік, водовідведення протягом вегета-
ційного періоду пшениці озимої в розмірі від 600 до 
1150 м

3
 з 1 га, модуль дренажного стоку від 0,025 до 

0,045 л/с з 1 га. Дренажні води за типом хімічного 
складу сульфатно – хлоридні магнієво – натрієві з 
мінералізацією від 10,65 до 35,57 г/дм

3
.  

На ДВД (ОА) в СК. ім. Горького вертикальний 
дренаж впродовж (2003 –2005 рр.) працював в прое-
ктному режимі, забезпечуючи водовідведення від 
1400 до 4200 м

3
з 1 га, модуль дренажного стоку від 

0,044 та 0,134 л/с з 1 га. Дренажні води за типом хі-
мічного складу – сульфатно-гідрокарбонатні кальціє-
во-магнієві, з мінералізацією 0,34 – 0,88 г/дм

3
.  

Джерелом зрошення для обох ДВД служить КЗС. 
Комплексна іригаційна оцінка зрошувальної води пока-
зує, що вона може використовуватись для зрошення 
без обмежень, але з часом можлива небезпека вторин-
ного осолонцювання ґрунтів. Якість зрошувальної води, 
як фактор впливу на сольовий режим ґрунтів, впродовж 
багаторічного періоду (10-20 років) залишилась стабі-
льною: мінералізація в межах 0,40-0,45 г/дм

3
, але тип 

хімічного складу її змінюється під впливом зменшення 
скидів дренажних вод від хлоридно-гідрокарбонатного, 
кальцієво-натрієвого до сульфатно-гідрокарбонатно, 
магнієво-кальцієвого.  

Додатковим джерелом зрошення на КЗМ є бли-
зькозалягаючі, слабомінералізовані ПВ. Комплексна 
іригаційна оцінка ПВ показує, що використання тільки 
їх для зрошення призводить до осолонцювання ґрун-
тів і токсичного впливу на рослини у зв’язку з пере-

вищенням вмісту іонов Na
+
, Cl  і НСО3 . Але в двохс-

торонній взаємодії зі зрошувальною водою, ПВ, ви-
ходячи із експериментально отриманих даних, мо-
жуть бути використані як додаткове джерело зволо-
ження кореневмістного шару ґрунту що дозволяє за-

ощадити 80 – 150 м
3
/га (і більше) поливної води в 

залежності від обраного типу МР. 
Водно-сольовий режим темно-каштанових ґру-

нтів при стабілізації рівнів ПВ на глибині 1,7 – 2,0 м 
на фоні вертикального дренажу характеризуєтся 
умовами поступового опріснення ПВ протягом 10 – 
20 років з 1,9-2,6 до 1,4-1,8 г/дм

3
. Це приводить до 

зміни гідроморфних умов грунтотворення на напівгі-
дроморфні, а в подальшому, на напівавтоморфні. 
Стабільне зрошення на фоні вертикального дренажу 
забезпечує в багаторічному розрізі підтримання за-
соленості ґрунту в оптимальному діапазоні, в шарах: 
0 – 50 (0,070-0,090 %), 0 – 100 (0,075-0,096 %) і 100 – 
200 см (0,075-0,110%). 

Дослідження сольового режиму темно-
каштанових ґрунтів на ДВД в КСП «Приморський» 
показали, що відсутність функціонуючого дренажу 
прискорює процес їх вторинного засолення і осолон-
цювання навіть при напівавтоморфному МР. Особ-
ливо це проявляється в шарі 100-200 см, на який 
найбільше впливають ПВ. Показники загальної засо-
леності: в шарі 0-100 см 0,061-0,188 %, в шарі 100-
200 см – 0,084-0,218 % при ГДК = 0,2 %.  

Встановлено, що при проектних умовах роботи 
системи «зрошення – вертикальний дренаж» в 2003 
– 2005 рр. на ДВД (ОА) в СК ім. Горького забезпечу-
вався МР від напівавтоморфного до гідроморфного і 
профілактичний вплив на ВСР ґрунтів зони аерації, 
підтримуючи основні його показники значно нижче 
ГДК. Тип хімічного складу ґрунту змінюється з суль-
фатно – хлоридного на хлоридно – сульфатний.  

Оптимальний МР в зоні досліджень підтриму-
ється при: РПВ у вегетаційний період 2,2 – 2,5 м, у 
невегетаційний – 1,6 – 1,8 м, водоподачі (для пше-
ниці озимої) – 1900 – 2000 м

3
/га, водовідведенні за 

вегетаційний період 700 – 900, за невегетаційний – 
200 – 300 м

3
/га. Підтримання цих параметрів забез-

печується ресурсозберігаючим режимом зрошення 
на фоні вертикального дренажу. 

Варіант зрошення пшениці озимої по схемі 70 % 
НВ в шарі 0-50 см на фоні вертикального дренажу, з 
напівгідроморфним МР є оптимальним за мінімальни-
ми витратами на управління системою «зрошення – 
дренаж», мінімальними збитками від деградації ґрунтів 
і забезпеченням оптимального ВСР. Він забезпечує 
проектну урожайність в межах 4,3 – 4,5 т/га, при високій 
прибутковості зрошуваного гектару – 2900 – 3000 грн., і 
з найменшою меліоративною складовою собівартості 
одиниці урожаю 117,0 грн/т з 1 га. 

Відповідно до комплексу еколого-меліоратив-
них заходів, який забезпечує формування оптималь-
ного ВСР ґрунтів, для умов КЗС рекомендується за-
стосувати такі підходи:  

1 – режим зрошення – підтримання вологості 
ґрунту у шарi 0-50 см не нижче 70 % НВ, використан-
ня слабомiнералiзованих ПВ (1,5-3,0 г/дм

3
), як дода-

ткового джерела вологи для рослин пшениці озимої у 
фазу колосіння до 80-150 м

3
/га;  

2 – режим роботи вертикального дренажу – підт-
римання РПВ у вегетаційний період в межах 2,2-2,5 м, 
забезпечуючи напівгідроморфний МР, в не вегета-
ційний – 1,6-1,8 м. За допомогою періодичної його 
роботи необхідно в середньому відводити за вегета-
ційний період 700 – 900 м

3
/га дренажних та підзем-

них вод, за не вегетаційний – 200 – 300 м
3
/га, за рік – 

900-1200 м
3
/га.  

3 – застосування короткоротаційних профілактич-
них сівозмін спрямованої дії з введенням до їх складу 
культур – фітомеліорантів (наприклад, люцерни) проти 
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високого РПВ, осолонцювання і вторинного засолення 
ґрунтів зони аерації та варіювання за необхідністю 
структурою посівних площ. Для поліпшення агроеколо-
гічного стану ґрунтів рекомендується впроваджувати 6 
– ти пільні спеціальні профілактичні сівозміни з наступ-
ною структурою посівних площ:  

а) польової: 1. пшениця озима + літня сівба 

люцерни; 2. люцерна; 3. люцерна; 4. пшениця озима 
+ кукурудза на зелений корм; 5. пшениця озима; 6. 
кукурудза на силос, томати;  

б) овочевої: 1. пшениця озима + літня сівба лю-

церни; 2. люцерна; 3. люцерна; 4. картопля, томати; 5. 
столові буряки, капуста; 6. цибуля, часник, кавуни. 

Здатність гідромеліоративної системи забезпечу-
вати підтримання встановлених оптимальних парамет-
рів МР являється необхідною складовою і критерієм по 
якому оцінюється її ефективність, надійність та безпеч-
ність експлуатації. Тому виконання цього критерію по-
винне враховуватись ще на етапі проектування нового 
або реконструкції існуючого гідромеліоративного 
об’єкта при підборі обладнання зрошувальної і дренаж-
ної системи поряд із конструктивними і технічними осо-
бливостями конструкцій будівель і споруд, будівельних 
матеріалів і технологій тощо.  

Висновки: 

1. Дослідження основних показників водно-
сольового режиму ґрунтів в багаторічному розрізі 
(1989-2009 рр.) дозволяють оцінити правильність об-
раних на початку експлуатації Краснознам’янської 
зрошувальної системи проектних меліоративних ре-
жимів створюваних за допомогою зрошення на фоні 
функціонуючого вертикального дренажу, виявити ос-
новні загрози які виникають при порушенні проектних 
меліоративних режимів та уточнити оптимальний ді-
апазон їх основних параметрів.  

2. Формування оптимального водно-сольового 
режиму в умовах Краснознам’янської зрошувальної 
системи забезпечується поєднанням використовува-
них технологій вирощування сільськогосподарських 
культур перш за все ресурсозберігаючим режимом 
зрошення на фоні вертикального дренажу і здатністю 
системи «зрошення-дренаж» підтримувати необхідні 
параметри меліоративного режиму.  

3. При відсутності функціонуючого у проектному 
режимі вертикального дренажу подальша експлуа-
тація зрошувальної системи стає небезпечною за 
рахунок виникнення загрози вторинного засолення і 
осолонцювання ґрунтів зони аерації. Подальша без-
печна експлуатація системи можлива тільки при за-
безпеченні надійної і ефективної роботи всіх її не-
від’ємних складових частин, перш за все систем во-
доподачі і дренажу шляхом капітального ремонту, 
реконструкції або нового будівництва. 

4. В процесі реконструкції існуючого і будівниц-
тва нового зрошення в зоні досліджень необхідно 
розробити нові схеми дренажу і відведення дренаж-
них вод з урахуванням сучасних еколого – економіч-
них умов і розроблених принципів формування оп-
тимального водно – сольового режиму ґрунтів. Тип 
дренажу: горизонтальний, вертикальний або комбі-
новане їх застосування необхідно обирати згідно те-
хніко – економічного обґрунтування, гідрогеологічних 
і господарських умов з урахуванням вимог ресурсо-
збереження.  
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Постановка проблеми. В даний час однією з 

основних проблем сільського господарства є збіль-
шення виробництва кормів, поліпшення їх якості, 
зниження собівартості. Резервом кормовиробництва 
можуть бути нові кормові культури [1].  

Стан вивчення проблеми. За даними дослід-

ників, нові кормові культури можуть бути вісокопро-
дуктивними, що формують урожаї зеленої маси зна-
чно вище, ніж традиційні кормові культури: сільфій 
пронизанолистний, горець Вейриха, борщівник Сос-
новського, сіда багатошлюбна, багаторічне сорго [2, 

3, 4]; у процесі вирощування інших – ранньою вес-
ною гарантується зелений корм: щавель гібридний, 
кропива коноплевидна [1]. Незважаючи на наявну в 
літературі інформацію, вивчення продуктивності но-
вих багаторічних кормових культур у Криму не про-
водилося, що і стало причиною проведення ряду до-
слідів, результати яких викладаються нижче. 

Програма і методика досліджень. Вивчалися 

багаторічні нові кормові культури на дослідному полі 
Південного філіалу НУБіП України "Кримський агро-
технологічний університет" в умовах південного кар-
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бонатного чорнозему при зрошуванні. Досліди за-
кладалися в чотирикратній повторності. Облікова 
площа ділянки складала 50 м

2
. Під основний обробі-

ток вносили фосфор – 210 кг/га. Азот вносили під 
передпосівну культивацію з розрахунку 60 кг/га і в 
подальші роки на початку вегетації по 30 кг/га. Після 
укосів багаторічних нових кормових культур або по-
передника поукісних культур також доза внесеного 
азоту складала 30 кг/га. Збирання проводили ділян-
ками, шляхом скошування і зважування отриманої 
маси. Поживність зеленої маси визначали стандарт-
ними методами. 

Результати досліджень. У результаті дослі-

джень було встановлено, що врожайність, рано до-

сягаючої укісної стиглості нової кормової культури 
щавлю гібридного, в середньому за 4 вегетаційні пе-
ріоди склала 72,4 т/га (табл.1).  

У той же час, середня врожайність за вегета-
ційний період озимини, що рано досягає укісної стиг-
лості, перко, іржі і поукісної суданської трави була 
вища в 1,3 раз. Проте, за рахунок зниження витрат 
на обробіток багаторічного щавлю гібридного (раз у 4 
роки оранка, підготовка ґрунту, витрати на насіння, 
сівба і т. д.), у порівнянні з озиминою і поукісними (2 
рази в рік підготовка ґрунту до сівби, щорічні подвійні 
витрати на насіння й сівбу і так далі) собівартість 
КПО цієї багаторічної культури була на 18% нижчою. 

Таблиця 1 – Продуктивність, поживність і собівартість корму, отриманого при вирощуванні 
ранніх кормових культур (2007-2010 рр.) 

Культури 

Урожайність,  
т/га 

КПО* 

зеленої  
маси 

кормових 
одиниць 

перетравного  
протеїну  

цукрів вихід  
собівартість, 

грн/т  

Перко Рун+ суданська трава Фі-
олета (поукосно) 

93,5 15,68 1,60 2,14 15,02 749,1 

Озиме жито Кормове 51+ судан-
ська трава Фіолета (поукосно) 

91,6 16,19 1,27 2,24 13,79 819,5 

Щавель гібридний Румекс ОК 2  72,4 10,14 1,27 0,79 11,23 634,9 

Кропива коноплевидна 33,4 4,68 0,76 0,54 5,76 1092,2 

НСР05 4,7 0,87 0,12 0,08 0,96 - 
Примітка * -КПО – кормопротеїнові одиниці  

 
Окрім цього, певні переваги Румекса ОК- 2 у 

тому, що укісна стиглість цієї культури триває 28-30 
днів і співпадає з початком укісної стиглості озимої 
суріпиці, укісною стиглістю перко, потім іржі з рапсом, 
тритикале. У зв'язку з цим, щавель гібридний, на наш 
погляд, доцільно вирощувати і як страхову культуру, 
яка може бути використана ранньою весною, у разі 
невдачі при вирощуванні перелічених вище одноріч-
них культур (суха осінь, великі перепади температур 
у зимовий період і так далі). 

Одними з найбільш адаптивних до умов Криму 
кормових культур є багаторічні трави [5]. Тому цілком 
логічно припустити, що найбільш урожайними й еко-

номічно доцільними будуть і нові багаторічні кормові 
культури [1, 2, 3]. 

Як показали дослідження, максимальну урожай-
ність зеленої маси серед багаторічних нових кормових 
культур при зрошуванні сформував борщівник Соснов-
ського (табл. 2). Проте, незначний вміст у зеленій масі 
борщівника кормових одиниць і перетравного протеїну 
супроводжувався низьким виходом КПО, значним зрос-
танням їх собівартості. Максимальний вихід КПО в дос-
ліді забезпечила люцерна. 

Мінімальна собівартість КПО серед нових кор-
мових культур була при вирощуванні сільфію прони-
занолистого, проте вона перевищувала собівартість 
корму з люцерни на 14,6%.  

Таблиця 2 – Поживність і ефективність обробітку багаторічних нових кормових культур 
(2004-2008 рр.) 

Культури 
Урожайность 

з/м, т/га 
В 1 кг з/м 
к.од., кг 

На 1 к. од. 
ПП, г 

КПО 

вихід, т/га собівартість, грн/т 

Борщівник Сосновського 118,6 0,09 95 10,4 701,2 

Сіда багаторічна Вирджинія 61,4 0,14 132 9,40 693,12 

Катран сердцелистий 54,5 0,12 121 6,83 940,1 

Сільфій пронизанолистий Канадчанка 80,7 0,16 86 11,45 591,9 

Живокіст шорсткий 48 0,12 144 6,61 958,1 

Горець Вейриха 30,7 0,16 128 5,29 1152,6 

Люцерна Надія 53,4 0,18 176 12,42 436,3 

НСР05 8,2 0,015 10,2 0,78 - 

 
Таким чином, люцерна виявилася найпродук-

тивнішою з узятих кормових культур, собівартість ко-
рму при цьому була мінімальною. 

Як джерела цукру у кормовиробництві викорис-
товують злаки, причому найдоцільніше для цих цілей 
у Криму використати багаторічні трави [5]. Як пока-
зали наші дослідження, з нових, не традиційних для 

Криму багаторічних трав найбільшу врожайність, що 
перевищує продуктивність вирощуваного в регіоні 
стоколосу безостого, у досліді сформувала трава 
Колумба (табл. 3). 

При високій продуктивності вона вже в перший 
рік вегетації сформувала 3 повноцінні укоси.  
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Таблиця 3 – Врожайність, поживність і собівартість зеленої маси нових багаторічних 
кормових культур (2005-2009 рр.) 

Культури 
Урожайність зеле-

ної маси, т/га 
В 1 кг зеленої 
маси к.од., кг 

На 1 к. од.  
перетравного 

протеїну, г 

Кормопротеїновиих одиниць 

вихід, т/га собівартість, грн/т 

Стоколос безостий 
Таврійський 

49,5 0,17 72 6,93 783,6 

Лисохвіст луговий 
Донський 20 

31,1 0,18 71 4,59 1126,0 

Трава Колумба Парана 69,1 0,18 69 10,08 566,8 

Канаркова трава оче-
ретяна Київська 

51,2 0,16 80 7,05 774,4 

Костриця очеретяна 
Доменіка 

51,9 0,17 69 6,54 733,17 

НСР05 3,8 0,010 6,8 0,72 - 

 
У середньому за роки досліджень собівартість 

корму з багаторічного сорго в досліді була мінімаль-
ною і на 38,2% нижчою від традиційної для Криму ба-
гаторічної злакової трави стоколосу безостого. 

На рівні контролю формували врожайність ка-
наркова трава і вівсяниця. На одному рівні у цих трав 
була і собівартість корму. Мінімальну в досліді про-
дуктивність, при максимальній собівартості, забезпе-
чував лисохвіст. З усіх узятих багаторічних трав ця 

культура досягала навесні укісної стиглості першою, 
проте врожайність при цьому формувалася не висо-
кою, подальші укоси були малопродуктивними. 

З нових для Криму багаторічних бобових трав, 
найбільш урожайним був козлятник східний. Але за 
продуктивністю він поступався традиційній для Кри-
му багаторічній бобовій культурі люцерні, собівар-
тість отриманого з нього корму була вища на 10% 
(табл. 4).  

Таблиця 4 – Врожайність, поживність і собівартість корму отриманого при вирощуванні 
нових багаторічних бобових трав (2004-2008 рр.) 

Культури 
Урожайність 

зеленої  маси, 
т/га 

В 1 кг зеле-
ної маси 
к.од., кг 

На 1 к. од. перетра-
вного протеїну, г 

Кормопротеїнових одиниць  

вихід, т/га собівартість, грн/т 

Люцерна Надія  52,4 0,18 178 12,12 496,5 

Лядвинець рогатий Ант 37 0,17 173 8,04 784,6 

Козлятник східний Салют 48,3 0,18 173 11,9 546,0 

Козлятник Лікарський Гарант 45 0,17 172 9,75 661,8 

НСР05 3,9 0,019 11,3 0,83 - 

 
Інші багаторічні бобові кормові культури були 

ще менш продуктивні, ніж люцерна, собівартість 
отриманого з них корму була значно вища. 

Висновки: 

1. З ранньостиглих нових кормових культур, що 
першими досягають укісної стиглості навесні, перс-
пективним є щавель гібридний, який економічно до-
цільніший, ніж традиційний блок кормових культур, 
може використовуватися як страхова культура вес-
няного блоку зеленого конвеєра. 

2. Багаторічні нові кормові культури поступа-
ються за врожайністю кормопротеїнових одиниць 
традиційній для зрошуваного землеробства Криму 
люцерні, собівартість отриманого з них корму вища. 
Перспективною, такою, що наближається по продук-
тивності і ефективності до люцерни виявився сільфій 
пронизанолистий. Дослідження по розробці технології 
цієї культури доцільно продовжити. 

3. Трава Колумба (багаторічне сорго) значно 
перевершує за продуктивністю стоколос безостий, 
собівартість отриманого з неї корму нижча. Це пояс-
нюється високою продуктивністю багаторічного сорго 
вже в рік посіву, високою отавністю культури. 

4. З багаторічних нових бобових кормових куль-
тур продуктивність козлятнику східного і собівартість 
отриманого з нього корму були на рівні традиційної 
люцерни.  
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Постановка проблеми. В світі головним дже-

релом цукру являються дві культури – цукрова трос-
тина і цукровий буряк. При цьому собівартість буря-
кового цукру вища порівняно з тростинним, а отже на 
світовому ринку він є менш конкурентоздатним. Вра-
ховуючи той факт, що під посіви цукрового буряку в 
нашій державі відводяться найбільш родючі землі, 
які з успіхом можна було засівати більш рентабель-
ними культурами, є очевидною необхідність пошуку 
вирощування інших цукроносних культур з метою за-
доволення потреб в цукрі менш витратним шляхом. 

Найбільш перспективною рослиною для вирі-
шення цієї задачі в зоні південного Степу України 
може розглядатись цукрове сорго. Ця культура, на 
нашу думку, має ряд переваг над цукровим буряком. 
Зокрема, середній вміст цукру в соку стебел певних 
сортів становить 18-20%, в коренеплодах цукрового 
буряка він менший і складає 15-17%. Сорго спромо-
жне зростати в посушливій зоні на менш родючих, 
солонцюватих ґрунтах. Технологія вирощування сор-
го та процес виготовлення цукру з його сировини 
менш витратні в порівнянні з цукровим буряком. 

Характерною особливістю цукру із сорго є те, 
що він не кристалізується і має вигляд густої прозо-
рої патоки з вмістом 25% води, 72% суміші цукрів 
(сахароза, глюкоза, фруктоза) та 3% мінеральних 
речовин і, таким чином, має більш високу харчову 
цінність в порівнянні з цукром, який виробляють з цу-
крової тростини, або з цукрового буряку, куди вхо-
дить лише сахароза [1, 2, 3]. 

На сьогоднішній день, зокрема, в Росії відпра-
цьована технологія промислового виробництва рід-
кого цукру з цукрового сорго, а також різнооб’ємної 
його розфасовки – від 10 мл до багатокубових ємно-
стей та доставка до споживачів [4]. Отже, налаго-
дження процесу виготовлення цукру з цукрового сор-
го на півдні України слід вважати важливим практич-
ним завданням, а доопрацювання технологічних 
елементів вирощування цукрового сорго, що забез-
печують максимальну урожайність цукру, є актуаль-
ним напрямком наукових досліджень. 

Валовий вихід цукру з одиниці площі при виро-
щуванні цукрового сорго залежить від наступних 
складових: урожайності листково-стебельної маси і 
питомої ваги стебел в ній, соковитості стебел та рів-
ня концентрації цукрів у соку. Фактором, що найбі-
льше впливає на зміни цих показників, являється мі-
неральне живлення. В зоні Присивашшя спеціальні 
дослідження в цьому напрямі не проводились. 

Мета роботи. Основним завданням нашої екс-

периментальної роботи було виявити дію азотних, 
фосфорних і калійних добрив на рівень цукристості 
соку в стеблах різних сортозразків цукрового сорго 
та вплив їх на біологічну урожайність цукру. 

Умови та методика проведення досліджень. 

Польові досліди проводились протягом 2009-2011 рр. 
на Генічеській дослідній станції ІСГСЗ НААН України, 
розташованій у південній частині Степу України. 

Ґрунт дослідного поля каштановий, важкосуг-
линковатий, середньосолонцюватий, із вмістом гуму-
су 1,9%. Реакція ґрунтового розчину малолужна (рН 
= 7,5-8,2). Вміст легкогідролізованого азоту стано-
вить 55,0 мг/кг абсолютно-сухого ґрунту, рухомого 
фосфору і обмінного калію – 36,1 і 439 мг/кг відпові-
дно, найменша вологоємність 347,5–351,5 мм, воло-
гість в’янення 15,1%. 

Клімат зони посушливий, зі значними ресурса-
ми тепла. Величина річної сумарної радіації стано-
вить 115 ккак/см

2
, 82% з якої припадає на вегетацій-

ний період. Середня річна температура повітря ста-
новить +10,3ºС. Тривалість безморозного періоду – 
165 – 170 діб. Метеорологічна норма річної кількості 
опадів складає 398 мм. 

Дослідження проводили згідно із загальноприй-
нятими методичними рекомендаціями [5]. Поперед-
ник – озима пшениця. Для дослідження змін показни-
ків цукристості залежно від мінеральних добрив взя-
то районований гібрид Сиваський 85, сорт Силосне 3 
покращене та перспективний сорт Цукрове 1. 

Польові досліди закладали методом розчепле-
них ділянок. Ділянки першого порядку (А) мінеральні 
добрива, другого порядку (Б) сортозразки цукрового 
сорго. Повторність у дослідах – триразова, площа 
елементарної ділянки становила 65 м

2
. Проведені 

досліди були складовою частиною досліджень лабо-
раторії селекції та агротехніки сорго ІСГСЗ НААН 
України згідно НТП. 

Результаті досліджень. Погодні умови по ро-

ках під час вегетації сорго на дослідних посівах сут-
тєво різнились. Так, в 2009 році з червня розпоча-
лась посуха, яка продовжувалась на протязі всієї ве-
гетації цукрового сорго. В червні випало 8,8 мм опа-
дів, в липні 17,2, в серпні 9,6 мм при метеорологічнй 
нормі 42, 39, 27 мм відповідно. Фактична середньо-
місячна температура повітря виявилась вищою в по-
рівнянні з середньометеорологічними показниками. У 
червні перевищення становило 3,2°С, в липні – 
2,4°С, у серпні – 0,3°С. Аналогічна тенденція по опа-
дах і температурному режиму в літні місяці склада-
лась і в 2011 році. Такі несприятливі умови, що спо-
стерігались в 2009, 2011 рр. призвели до скорочення 
проходження міжфазних періодів розвитку у рослин 
сорго та дострокового (на 7–8 днів) дозрівання і цим 
самим не дозволили посівам цукрового сорго розк-
рити свої біологічні можливості. 

В 2010 році в літні місяці випало 122,5 мм опа-
дів, що на 14,5 мм більше середньометеорологічної 
норми. І хоча кінець літнього періоду виявився посу-
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шливим, в цілому, погодні умови 2010 року були 
сприятливими для росту, розвитку та формування 
врожаю цукрового сорго. 

Результати наших досліджень свідчать, що пло-
ща листкового апарату залежала від погодних умов. У 
2010 році цей показник під час збирання урожаю лист-
ково-стебельної маси на контролі і на варіантах з вне-
сенням мінеральних добрив був у 1,6-1,8 рази вищим у 
гібрида Сиваський 85 в порівнянні з даними, одержа-
ними в 2009 та 2011 рр. Площа асиміляційної поверхні 
у рослин сортів Силосне 3 покращене та с. Цукрове та-
кож була більшою в порівнянні з даними 2009, 2011 ро-
ками, в 1,7-1,8 та 1,9-2,0 рази відповідно. 

Рівень врожайності зеленої маси цукрового со-
рго в фазі восковій стиглості зерна залежав перш за 
все від погодних умов літнього періоду (табл. 1). На-
приклад, при більш сприятливих умовах 2010 р. вро-
жайність листково-стебельної маси гібриду Сивась-
кий 85 коливалась в межах 35,12–37,93 т/га, сортів 
Силосне 3 покращене і Цукрове 1 – 25,81–28,74 та 
37,6–41,2 т/га відповідно. У роки з менш сприятли-
вими умовами (2009, 2011 рр.) урожайність цукрово-
го сорго була значно нижчою (в два рази і більше). 

На основі результатів досліджень встановлено, 
що в ґрунтово-кліматичних умовах Присивашшя рі-
вень урожайності зеленої маси цукрового сорго сут-
тєво залежав від виду мінерального удобрення. 
Найбільш впливовими виявились азотні добрива, 
тоді як фосфорні і калійні сприяли підвищенню уро-

жайності в меншій мірі. Так, в середньому за три ро-
ки, збільшення врожайності на фоні внесення N60 у 
гібриду Сиваський 85 та сортів Силосне 3 покращене 
і Цукрове 1 в порівнянні з контролем становило 1,77; 
1,76 та 2,28 т/га відповідно. На фоні внесення фос-
форних добрив (P30) прибавка була меншою і дорів-
нювала 0,13; 0,15 та 0,37 т/га відповідно. Найменш 
ефективними виявились калійні добрива (K30) – при-
бавка урожаю від їх внесення складала 0,05; 0,15 та 
0,17 т/га відповідно. 

За трирічними даними, серед досліджуваних 
сортозразків максимальною продуктивністю характе-
ризувався сорт Цукрове 1, який відноситься до сере-
дньопізньої групи стиглості (24,37–27,12 т/га). Дещо 
менші показники за урожайністю були відмічені у гіб-
риду Сиваський 85 (23,05–25,31 т/га), найменші – у 
сорту Силосне 3 покрашене (17,26–19,28 т/га). 

Висота рослин сорго на дослідних ділянках 
знаходилась в прямій залежності з урожайністю зе-
леної маси. За середніми даними (2009–2011 рр.) 
коливалась у межах 210–227 см у сорту Цукрове 1, 
209–225 см у гібриду Сиваський 85 та 193–206 см у 
сорту Силосне 3 покращене. 

Для цукрового сорго висока питома вага стебел 
в структурі урожаю є характерною особливістю. При-
чому, вміст цукру в соку стебел зростає по мірі збі-
льшення відсотку їх виходу від загальної листково-
стебельної маси. 

Таблиця 1 – Урожайність листково-стеблової маси та окремі елементи структури урожаю 
різних сортів цукрового сорго залежно від мінерального удобрення  
(2009–2011 рр.) 

Мінеральні 
добрива 

(А) 

*Гібрид, 
сорти 

(Б) 

Урожайність листково-стеблової  
маси, т/га Висота 

рослин, 
см 

Вихід від загальної листково-
стеблової маси, % 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 
середнє за 

2009-
2011 рр. 

волотей листків стебел 

Без добрив 

1 17,83 35,12 16,21 23,05 210 28 13 59 

2 13,26 25,81 12,70 17,26 193 22 13 65 

3 18,14 37,61 17,36 24,37 211 10 16 74 

N60 

1 19,46 37,41 17,58 24,82 223 28 14 58 

2 14,72 28,40 13,95 19,02 205 23 14 63 

3 19,86 40,57 19,53 26,65 224 9 17 74 

P30 

1 17,93 35,25 16,37 23,18 211 27 13 60 

2 13,38 25,96 12,88 17,41 196 21 13 66 

3 18,56 37,84 17,81 24,74 213 8 17 75 

K30 

1 17,89 35,18 16,24 23,10 209 27 13 60 

2 13,29 25,83 12,80 17,31 193 22 13 65 

3 18,31 37,74 17,64 24,56 210 10 16 74 

N30P30K30 

1 19,77 37,93 18,22 25,31 225 25 14 61 

2 19,97 28,74 14,12 19,28 206 20 14 66 

3 20,05 41,20 20,10 27,12 227 9 16 75 
НІР0,05, т/га  А  0,3  0,9  0,2 
Б   0,5  1,1  0,4 
АБ  0,8  1,5  0,7 
*Примітка: 1 – г. Сиваський 85, 2 – с. Силосне 3 покращене, 3 – с. Цукрове 1 

 
Наприклад, серед сортозразків відсоток стебел 

в урожаї зеленої маси найвищий у сорту Цукрове 1 
(74–75%), показники вмісту цукру в стебловому соку 
при цьому також були найбільшими (17,38–19,95%). 
У гібриду Сиваський 85 зазначені показники були 
найменшими і складали 59–61% та 13,81–15,53% ві-
дповідно. За відсотком стеблової маси і вмістом цук-
ру в соку стебел сорт Силосне 3 покращене займав 
проміжне місце (табл. 2).  

При використанні цукрового сорго як сировини 
для цукроварної промисловості, величина вагової 
частки озернених волотей в листково-стебловій масі 
по мірі зростання знижує її якість і стає причиною по-
гіршення технологічного процесу цукроваріння. З 
трьох досліджуваних сортозразків найменшою масо-
вою часткою волотей в надземній масі сорго харак-
теризувався сорт Цукрове 1 (9–10%). Цей показник у 
сорту Силосне 3 покращене та гібриду Сиваський 85 
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був у 2,3 та 2,8 рази вищим. Вміст цукру в соку сте-
бел знаходився в зворотній залежності від зазначе-
ного показника. 

Вага листків у загальній масі досліджуваних 
зразків цукрового сорго у фазу воскової стиглості за-
ймала відносно незначну частку і становила 13–14% 
у сорту Силосне 3 покращене і гібриду Сиваський 85. 
У сорту Цукрове 1 доля листків була вищою і дорів-
нювала 16–17% від загальної ваги. 

Результати визначення вмісту цукру у соку сте-
бел цукрового сорго в фазу воскової стиглості свід-

чать, що в варіантах з внесенням азотних добрив 
(N60) зростання цукристості було незначним. Дещо 
більше впливало на збільшення вмісту цукру в соку 
стебел внесення калійних добрив (K30). В соку усіх 
досліджуваних зразків на фоні внесення P30 та 
N60P30K30 було відмічено підвищення цукристості в 
порівнянні з контрольним варіантом: у гібриду Сива-
ський 85 на 1,55 і 1,72%, у сорту Силосне 3 покра-
щене на 1,26 та 1,52%, у сорту Цукрове 1 на 1,76 та 
2,57% відповідно. 

Таблиця 2 – Зміни показників цукристості соку стебел та біологічна урожайність цукру 
різних сортозразків цукрового сорго залежно від мінерального удобрення 
(2009–2011 рр.) 

Мінеральні 
добрива (А) 

Гібрид, сорти (Б) 

г. Сиваський,85 с. Силосне 3 покращене с. Цукрове 1 

вміст цукру в 
соку стебел,% 

вихід цукру, 
т/га 

вміст цукру в 
соку стебел,% 

вихід цукру, 
т/га 

вміст цукру в 
соку стебел,% 

вихід цукру, 
т/га 

Без добрив 13,81 1,37 15,24 1,28 17,38 2,38 

N60 13,90 1,48 15,31 1,39 18,25 2,77 

P30 15,36 1,57 16,50 1,42 19,14 2,70 

K30 14,70 1,49 15,34 1,29 18,42 2,54 

N60P30K30 15,53 1,75 16,76 1,60 19,95 3,08 

НІР0,05 1,14 0,23 1,14 0,23 1,14 0,23 

 
Розрахунки показали, що посіви досліджуваних 

зразків цукрового сорго формували різний рівень 
урожайності цурку. Максимальну його врожайність 
забезпечував сорт Цукрове 1 на фоні мінерального 
удобрення (N60P30K30), який становив 3,08 т/га, що на 
0,70 т/га більше за контроль (без добрив). Біологіч-
ний потенціал формування цукрів посівами гібриду 
Сиваський 85 та сорту Силосне 3 покращене вияви-
вся значно нижчим, порівняно з сортом Цукрове 1. 
Різниця становила 1,33 та 1,48 т/га відповідно. 

Висновки. В умовах південного Степу України 

при вирощуванні цукрового сорго з метою одержання 
сировини для цукроварної промисловості слід пере-
ваги віддати сортозразкам з високим виходом стебел 
у листково-стебловій масі та підвищеним вмістом цу-
кру в соку в межах 19–20%. Для суттєвого підвищен-
ня урожайності зеленої маси сорго найбільш впливо-
вими є азотні добрива, а для підвищення вмісту цук-
ру в соку стебел – фосфорні добрива. Внесення ка-
лійних добрив малопомітно позначалось на обидва 

показники. З досліджуваних зразків найбільш перс-
пективним для цукроварної промисловості виявився 
сорт Цукрове 1, який забезпечує формування уро-
жаю рідинного цукру на фоні внесення N60P30K30 на 
рівні 3,08 т/га. 
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Постановка та стан вивчення проблеми. В 

Україні питання підвищення ефективності як органіч-
них, так і мінеральних добрив було і залишається ак-
туальним. Зменшити їх дози і, як наслідок, знизити 
хімічне навантаження на ґрунт та покращити ефек-
тивність використання основних елементів живлення 
рослинами можна за рахунок використання мікроб-

них препаратів. Вони мають комплексний вплив на 
ріст і розвиток рослин та стан агроценозів. Насампе-
ред, це ферментативне зв’язування азоту атмосфе-
ри, який надходить безпосередньо до рослини, а йо-
го ефективність значно перевищує користь аналогіч-
ної дози мінерального азоту, внесеного в грунт.  
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Іншим важливим аспектом механізму позитивної 
дії мікробних препаратів є вплив бактерій на доступ-
ність важкорозчинних фосфатів ґрунту. Фосфатмобілі-
зувальні мікроорганізми покращують фосфорне жив-
лення інокульованих рослин. Дієвим інгредієнтом ін-
тродукованих мікроорганізмів є біологічно активні спо-
луки, які забезпечують рістстимулюючий ефект для ро-
слин. При цьому відмічається інтенсивний розвиток ко-
реневої системи та зростання її абсорбуючої здатності, 
що також позитивно позначається на засвоєнні фосфо-
ру сільськогосподарськими культурами [1].  

Відповідно до літературних даних застосування 
мікробних препаратів дозволяє скоротити дозу мінера-
льних добрив до 30% без зниження продуктивності 
сільськогосподарських культур [2, 3]. Крім того встанов-
лено, що використання мікробних препаратів за своєю 
дією може прирівнюватись до внесення 40-60 кг/га мі-
нерального азоту та 15-30 кг/га фосфору [4]. 

Мета і методика досліджень. З метою визна-

чення ефективності сумісного використання мікроб-
них препаратів і добрив при вирощуванні сільського-
сподарських культур на дослідних полях Інституту 
зрошуваного землеробства НААН упродовж 2011-
2013 років проводили дослідження у стаціонарному 
досліді: у 2011 році вирощували кукурудзу МВС, 
2012 – ячмінь ярий, 2013 – пшеницю озиму. Попере-
дником була кукурудза на зерно (2010 рік), після 

збирання якої було проведено заорювання стебел 
кількістю 10 т/га (один раз за ротацію сівозміни).  

У досліді вивчали вплив бактеризації насіння ку-
льтур мікробними препаратами на ділянках без добрив 
і при їх внесенні: дозою N90P60 на фоні заорювання сте-
бел кукурудзи та N110P80 – середня за роки досліджень 
(при вирощуванні кукурудзи вона становила N60P60, яч-
меню – N150P90, пшениці – N120P90).  

Агротехніка вирощування культур була загаль-
новизнаною для умов Степу України. Мінеральні до-
брива (аміачну селітру та гранульований суперфос-
фат) вносили з осені під основний обробіток ґрунту. 
Поливи проводили дощувальною машиною ДДА-
100МА при настанні вологості ґрунту в критичні фази 
розвитку 70% НВ у шарі ґрунту 0,5 м. Насіння куль-
тур обробляли мікробними препаратами перед сів-
бою (азотфіксувальними (АФБ): біогран (кукурудза), 
мікрогумін (ячмінь ярий), діазофіт (пшениця озима) 
та фосфатмобілізувальними (ФМБ): поліміксобакте-
рин (кукурудза, пшениця озима), фосфоентерин (яч-
мінь ярий) відповідно до інструкції з їх використання.  

Результати досліджень. Результати наших 

досліджень свідчать, що використання біопрепаратів 
позитивно відобразилось на рості й розвитку рослин 
та забезпечило приріст урожаю як зеленої маси ку-
курудзи, так і зерна ячменю ярого та пшениці озимої 
на всіх фонах живлення (табл. 1).  

Таблиця 1 – Вплив мікробних препаратів і систем удобрення на продуктивність 
сільськогосподарських культур (2011-2013 рр.) 

Варіант 

Урожайність, т/га Збір корм. одиниць, т/га 

зеленої маси 
кукурудзи  

зерна 
зеленої маси 

кукурудзи 

зерна 

ячменю 
ярого 

пшениці  
озимої 

ячменю 
ярого 

пшениці ози-
мої 

без добрив 34,8 2,8 4,5 7,7 3,2 5,2 

без добрив + АФБ 36,3 3,1 4,9 8,0 3,5 5,5 

без добрив + ФМБ 35,6 3,1 4,9 7,8 3,5 5,5 

N90P60* 44,0 3,5 5,8 9,7 4,0 6,9 

N90P60* + АФБ 46,2 3,9 6,7 10,2 4,5 7,6 

N90P60* + ФМБ 45,8 4,0 6,8 10,1 4,5 7,6 

N110P80  41,1 3,6 6,0 9,0 4,2 7,1 

N110P80 + АФБ 43,3 4,0 6,9 9,5 4,6 7,7 

N110P80 + ФМБ 42,6 4,0 7,0 9,4 4,6 7,7 

НІР05 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
Примітка: * – на фоні заорювання стебел кукурудзи  

 
Високі прирости врожаю культур одержали при 

застосуванні мікробних препаратів на фоні заорю-
вання стебел кукурудзи один раз за ротацію сівозмі-
ни за внесення N90P60. Так, врожай зеленої маси ку-
курудзи суттєво збільшився відносно неудобрених 
ділянок на 31,6-32,8%, зерна ячменю ярого – на 39,3-
42,8%, пшениці озимої – на 48,9-51,1%, а відносно 
даного фону живлення без використання АФБ і ФМБ 
– відповідно на 4,1-5,0%, 11,4-14,3% та 15,5-17,2%.  

Збір кормових одиниць також збільшувався при 
бактеризації насіння та внесенні добрив. Так, при 
обробці насіння кукурудзи біопрепаратами максима-
льним цей показник був при внесенні N90P60 на фоні 
заорювання стебел кукурудзи та відповідно становив 
10,1-10,2 т/га, що перевищило дані з неудобрених 
ділянок на 32,9-34,2%, за іншої системи живлення він 
був дещо нижчим і складав 9,4-9,5 т/га (приріст 23,7-
25,0%). Збір кормових одиниць ячменю ярого і пше-
ниці озимої за обох систем живлення при бактериза-
ції насіння варіював в однакових межах 4,5-4,6 т/га 

та 7,6-7,7 т/га, що більше за контроль без добрив ві-
дповідно на 40,6-43,8% та 46,2-48,1%. 

Дія мікробних препаратів на фоні внесення мі-
неральних добрив сприяє не лише зростанню уро-
жайності культур, а й позитивно впливає їх на якість 
зерна ячменю ярого та пшениці озимої (табл. 2). 

Максимально показники якості зерна, а саме 
маса 1000 зерен, натурна маса та вміст білка, збіль-
шувалися при бактеризації насіння на фоні заорю-
вання стебел кукурудзи один раз за ротацію сівозмі-
ни та внесенні N90P60. На цьому фоні були найвищи-
ми і показники вмісту сирого крохмалю в зерні ячме-
ню ярого та клейковини в зерні пшениці озимої. 

Висновки. Найбільш ефективним у зрошуваній 

сівозміні є проведення передпосівної бактеризації на-
сіння мікробними препаратами при внесенні N90P60 на 
фоні заорювання стебел кукурудзи один раз за ротацію 
сівозміни, що забезпечує формування високої продук-
тивності сільськогосподарських культур при зменшенні 
хімічного навантаження на ґрунт.  
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Таблиця 2 – Вплив мікробних препаратів та систем удобрення на показники якості зерна  

Варіант 

Показники якості зерна 

ячменю ярого пшениці озимої 

маса 1000 
зерен, г 

натурна 
маса, г/л 

вміст, % 
маса 1000 

зерен, г 
натурна 
маса, г/л 

вміст, % 
скловид-
ність, % білка 

сирого 
крохмалю 

білка 
клейко-

вини 

без добрив 42,88 603 9,92 50,17 34,92 728 8,26 23,5 43,0 

без добрив 
+ АФБ 

43,64 618 10,26 50,41 36,12 746 8,61 24,0 44,2 

без добрив 
+ ФМБ 

44,08 625 10,17 50,52 36,2 742 8,32 23,4 45,1 

N90P60* 44,28 630 10,65 52,12 35,32 735 11,23 34,9 58,5 

N90P60* + 

АФБ 
45,36 645 11,23 52,58 36,72 752 11,84 36,8 63,0 

N90P60* + 

ФМБ 
45,42 648 11,15 52,83 36,41 755 11,40 34,9 60,5 

N110P80  43,79 597 10,48 51,27 36,27 742 11,17 34,3 61,5 

N110P80 + 
АФБ 

44,5 606 10,77 51,62 36,72 750 11,49 34,7 64,0 

N110P80 + 
ФМБ 

44,56 615 10,6 51,8 36,52 752 11,24 34,2 62,0 
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Постановка проблеми. Абсолютні величини 

приросту надземної маси – це зовнішні показники 
внутрішніх процесів, які відбуваються в організмі ро-
слин. Тому справедливо за темпами приросту над-
земної маси судять про вплив того чи іншого факто-
ру на рослину. В значній мірі інтенсивність накопи-
чення рослинами біомаси залежить від рівня мінера-
льного живлення. Застосування високих доз азоту 
значно збільшує надземну масу пшениці, але при 
цьому знижується врожайність зерна та його білко-
вість. Тому в умовах достатньо зволоженого і нежар-
кого клімату зернові культури вимагають помірного 
азотного живлення. 

Стан вивчення проблеми. Ростові процеси 

рослин пшениці озимої обумовлюють інтенсивність 
продукційного процесу та рівні врожайності культури. 
"Живлення – основа росту та розвитку кожного живо-
го організму, в тому числі і рослини. Чим краще жив-
ляться рослини, тим швидше вони ростуть", – вказує 
А.В.Петербургський [6]. Починаючи з перших фаз ро-
звитку, накопичення великої вегетативної маси рос-
лин, є важливою умовою формування високого вро-
жаю. Дослідники [1, 2] відзначають пряму залежність 
між врожаєм зерна пшениці та масою вегетативних 
органів. Особливо важлива роль надземній масі рос-
лин відводиться на півдні України, де до періоду на-
ливу зерна пшениці значна частина листкового апа-

рату відмирає. На думку А.І. Задонцева, Г.Р. Пікуша, 
В.С. Ковтун [3], В.Д. Мединця [4], якщо загальний га-
бітус рослин досягається шляхом створення для них 
найкращих умов освітлення, зволоження та живлен-
ня, то і продуктивність їх буде максимальною. 

Завдання і методика досліджень. Формуван-

ня продуктивності будь-якої сільськогосподарської 
культури під впливом багатьох факторів, зокрема і 
тих, які взято на вивчення, відбувається систематич-
но упродовж усієї вегетації рослин. Дослідження з 
визначення продукційних процесів рослин сортів 
пшениці озимої були спрямовані на вплив досліджу-
ваних факторів – добрив і зрошення на процеси рос-
ту й розвитку, накопичення вегетативної маси, зерна, 
його якості. Спостереження за наростанням надзем-
ної маси рослин, листкової поверхні, їх лінійної висо-
ти показали, що зазначені показники залежали і змі-
нювалися під впливом досліджуваних факторів та 
впродовж вегетації культури. 

Результати досліджень. У роки які ми прово-

дили дослідження з сортами пшениці озимої Херсон-
ська безоста та Одеська 267, значно більшою висо-
тою вирізнялись рослини пшениці озимої за вирощу-
вання їх на удобрених фонах. Якщо неудобрені рос-
лини пшениці озимої сорту Херсонська безоста на 
початку виходу в трубку залежно від року досліджень 
досягли висоти в межах 23,6-34,0 см, то вже на по-
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чатку колосіння цей показник збільшився 36,5-88,2 
см. Внесення мінеральних добрив істотно впливало 
на ріст рослин пшениці озимої у висоту, збільшуючи 
її відповідно до 32,0-40,9 см та до 54,0-99,5 см у сор-
ту Херсонська безоста. 

Аналогічно змінювалася під впливом досліджу-
ваних факторів та років досліджень і висота рослин 
пшениці озимої сорту Одеська 267. Знову ж най-
меншою висотою вирізнялися рослини у гостро по-
сушливому 2007 році досліджень. Внесення мінера-
льних добрив у зазначеному році, порівняно з інши-
ми роками досліджень, істотно збільшувало цей по-
казник. Так, у період колосіння при вирощуванні ози-
мої пшениці сорту Одеська 267 висота неудобрених 
рослин склала 46,0 см, а за їх внесення збільшилась 
до 60-62 см, або на 30,4-34,7%.  

В умовах зрошення найголовніша роль нале-
жить мінеральному живленню рослин. Саме з над-
земної маси рослини мобілізують вуглеводи, азотисті 
та інші речовини. 

У перші дні після відновлення весняної вегета-
ції інтенсивність накопичення надземної маси обома 
сортами була невисокою. 

Вже у фазі виходу рослин у трубку темпи нако-
пичення надземної біомаси рослинами пшениці ози-
мої зростають і значно залежать від фону живлення, 
зрошення та погодних умов років досліджень. Наве-
дені дані свідчать, що у гостро посушливому 2007 

році надземної маси порівняно з наступними роками 
досліджень на період виходу рослин у трубку нако-
пичувалося практично у 7-8 разів менше. 

У посушливому 2007 році рослини досліджува-
них нами сортів пшениці озимої у всі основні періоди 
вегетації накопичували значно меншу кількість сирої 
надземної маси, ніж у інші роки спостережень. 

Вивченням впливу умов вологозабезпечення та 
диференціації фону мінерального живлення на ди-
наміку накопичення рослинної маси на двох сортах 
пшениці озимої виявило деякі розбіжності. 

Не спостерігали у цьому показникові й суттєвої 
закономірної різниці між взятими на дослідження сор-
тами пшениці озимої. Все ж у більшості періодів відбо-
ру зразків та визначення вегетативної маси дещо біль-
шою вона була у рослин сорту Херсонська безоста. 

Внесення мінеральних добрив позитивно вплива-
ло на наростання надземної біомаси рослин, яка збі-
льшувалася залежно з дозою застосування мінераль-
ного азоту під пшеницю озиму. Прослідковувалася за-
значена залежність навіть і у гостро посушливому та 
несприятливому за погодними умовами 2007 році. 

Таким же чином як наростання сирої біомаси рос-
лин, накопичувалася і кількість сухих речовин, оскільки 
цей показник визначають розрахунковим методом, а 
залежить він від вологості маси рослин у періоди веге-
тації та виходу її з одиниці площі (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динаміка формування сухої речовини сортами  
пшениці озимої залежно від фону мінерального живлення  

Накопичення сухої біомаси рослинами пшениці 
озимої залежало від фази розвитку, фону живлення 
та сорту. Так, у середньому за всі роки досліджень у 
варіанті розрахункової дози добрив на рівень уро-
жайності зерна 7,0 т/га у фазу виходу рослин пшени-
ці озимої сорту Херсонська безоста у трубку вони на-

копичили сухої речовини 638,3 г/м
2
, а на 9 т/га – 

789,4 г/м
2
, тоді як за вирощування рослин без добрив 

сухої біомаси накопичилося лише 473,7 г/м
2
. Росли-

ни сорту пшениці озимої Одеська 267 формували 
практично таку ж кількість сухої надземної маси, за-
значені показники відповідно склали 597,3; 711,0 та 
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451,0 г/м
2
, або виявилися дещо меншими порівняно з 

аналогічними для сорту Херсонська безоста. 
Висновки та пропозиції. Проведені нами дос-

лідження та розрахунки показали, що мінеральне 
живлення та зрошення позитивно впливали на ди-
наміку ростових процесів культури пшениці озимої.  

Ріст і розвиток рослин сортів пшениці озимої 
залежав від факторів, що взяті на вивчення, – фонів 
живлення та зрошення і дуже істотно від погодних 
умов років проведення досліджень. 

Значно більшою висотою вирізнялися рослини 
пшениці озимої за вирощування їх на фонах внесен-
ня мінеральних добрив. Так, у період виходу рослин 
у трубку неудобрені рослини сорту Херсонська безо-
ста залежно від року досліджень досягли висоти 
23,6-34,0 см, а на удобрених фонах живлення 32,0-
40,9 см. У подальшій вегетації на початку колосіння 
зазначені показники становили відповідно 36,5-88,2 
та 54,0-99,5 см. 

Найнижчою висотою вирізнялися рослини дос-
ліджуваних сортів пшениці озимої у гостро посушли-
вому й найменш сприятливому за погодними умова-
ми 2007 році. Максимальної висоти у всі періоди ви-
значення рослини досягли за вирощування їх на фо-
ні застосування розрахункової дози добрива на рі-
вень урожайності зерна 9,0 т/га та проведення воло-

гозарядкового й вегетаційних поливів. Таким чином, 
мінеральні добрива та зрошення впливають на ди-
наміку ростових процесів у рослин пшениці озимої  
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Постановка проблеми. В світі постійно зростає 

потреба у високоякісному зерні пшениці озимої. Потен-
ціал валових зборів зерна цієї культури в Україні пере-
вищує 30 млн. т, але досягнення такого рівня продукти-
вності стримується недосконалістю структури виробни-
цтва зерна, високою собівартістю та енергозатратністю 
інтенсивної технології, а також економічними фактора-
ми [1]. Внаслідок діяльності вітчизняних зерновиробни-
ків протягом останніх двох десятиліть спостерігається 
поступове зростання дефіциту органічної речовини в 
ґрунті, що веде до втрати потенціалу його родючості. 
Вирішення цієї проблеми можливе шляхом поетапної 
біологізації землеробства. 

Як відомо, в системі агротехнічних заходів ви-
рощування пшениці озимої на основі адаптивного 
рослинництва важливу роль відіграють норми висіву, 
від чого суттєво залежать ріст, розвиток і продуктив-
ність рослин [2-4]. Тому багато вчених присвятили 
свої дослідження особливостям формування зерно-
вої продуктивності пшениці озимої залежно від агро-
технічних прийомів вирощування. Вони розробили 
регламенти застосування мінеральних добрив, засо-
бів захисту і регуляторів росту рослин, певні елемен-
ти інтенсивної технології для районованих раніше 
сортів цієї культури, встановили оптимальні та допу-
стимі строки сівби, норми висіву [5-10]. Останнім ча-
сом селекціонерами створені нові сорти інтенсивного 

типу, для яких також розроблені елементи сортової 
агротехніки. Однак з оглядуна поступові зміни кліма-
ту виникла необхідність щодо коригування всієї сис-
теми агротехнічних заходів. Наші дослідження були 
спрямовані на вдосконалення існуючої технологіїви-
рощування пшениці озимої шляхом оптимізації агро-
технічних елементів для поліпшенняумов росту, роз-
витку рослин та формування високої зернової про-
дуктивності даної культури в умовах поступового пі-
двищення температурного режиму. Основна увага в 
цій роботі зосереджена на уточненні норм висіву на-
сіння при вирощуванні пшениці озимої з застосуван-
ням елементів біологізації для одержання високих і 
стабільних врожаївякісного зерна. 

Завдання і методика досліджень. Морфоло-

гічна структура рослин пшениці озимої і фізіологічні 
особливості формування продуктивності – це основні 
сортові властивості, які визначають біологічні і гос-
подарсько цінні ознаки. 

Показниками структури колоса слугують його 
розміри, озерненість та маса 1000 зерен – найваж-
ливіші складові елементи, що визначають урожай. 

Дослідження проводилися протягом 2011-
2013 рр. на базі Інституту рису НААН. 

Мета досліджень – встановлення оптимальних 
норм висіву та доз удобрення озимої пшениці різних 
сортів в умовах рисових сівозмін. 
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Предмет досліджень – сорти озимої пшениці 
Росинка, Одеська 267 та Херсонська безоста. 

Польові досліди включали варіанти з вивчення 
норм висіву (3 млн.шт/га; 5 млн.шт/га; 7 млн.шт/га) та 

варіанти з різними дозами добрив (N0P60; N60P60; 

N90P60; N120P60). 

Облікова площа ділянок – 25 м², повторення 

трьохразове. Агротехніка вирощування загальнови-
знана. 

Результати досліджень.Наші дослідження 

свідчать,що при різних дозах добрив та нормах висі-
ву створюються неоднакові умови для росту та роз-
витку рослин пшениці. Ці фактори істотно впливають 
на площу живлення рослин в посівах, що в цілому і 
позначається на структурних елементах врожаю ро-
слин та загальній їх продуктивності (табл. 1, 2, 3). 

Таблиця 1 – Структура урожаю пшениці сорту Росинка (фактор А) (середнє за 2011 та 2013 рр.) 

Доза добрив 
кг.д.р./га  

(фактор В) 

Норма висіву млн. 
сх.зерен/га (фактор С) 

Довжина 
колосу 

Кількість у колосі, шт. Маса,г Врожай-
ність, 
т/га 

колосків зерен зерна з колосу 1000 зерен 

N0P60 

3 8,4 18 30 2,2 42,6 3,89 

5 7,7 16 33 2,2 43,1 5,18 

7 7,5 16 34 1,8 43,7 4,72 

N60P60 

3 8,1 16 34 1,8 43,5 6,13 

5 8,4 16 36 2,0 44,1 4,68 

7 8,8 16 30 1,5 42,2 6,14 

N90P60 

3 8,5 16 37 1,9 43,9 6,24 

5 9,6 18 52 2,8 43,7 7,32 

7 8,7 17 42 1,9 43,9 6,37 

N120P60 

3 9,0 16 40 2,3 43,3 7,87 

5 8,6 17 38 1,6 42,8 6,19 

7 8,7 19 42 2,2 42,2 7,16 

Таблиця 2 – Структура урожаю пшениці сорту Одеська 267 (фактор А)  
(середнє за 2011 та 2013 рр.) 

Доза добрив 
кг.д.р./га  

(фактор В) 

Норма висіву млн. 
сх.зерен/ га (фактор С) 

Довжина 
колосу 

Кількість у колосі, шт. Маса,г Врожай-
ність, 
т/га 

колосків зерен зерна з колосу 1000 зерен 

N0P60 

3 7,5 17 33 1,8 40,0 5,56 

5 7,2 17 29 1,5 41,6 4,71 

7 7,7 18 34 1,9 40,7 6,09 

N60P60 

3 7,6 18 30 1,4 41,4 5,55 

5 7,9 18 33 1,5 40,9 4,75 

7 7,0 16 25 1,5 40,6 5,54 

N90P60 

3 8,1 17 37 2,1 41,4 6,59 

5 6,8 15 31 1,7 40,8 8,9 

7 8,1 19 38 2,1 39,8 6,95 

N120P60 

3 8,6 19 38 2,1 41,0 7,71 

5 7,2 17 33 1,6 40,9 9,05 

7 8,2 19 38 1,7 39,1 6,87 

Таблиця 3 – Структура урожаю пшениці сорту Херсонська безоста (фактор А)  
(середнє за 2011 та 2013 рр.) 

Доза добрив 
кг.д.р./га  

(фактор В) 

Норма висіву млн. 
сх.зерен/ га (фактор С) 

Довжина 
колосу 

Кількість у колосі, шт. Маса,г 
Врожай-

ність, т/га колосків зерен зерна з колосу 1000 зерен 

N0P60 

3 8,1 18 36 1,6 40,4 4,37 

5 8,0 18 32 1,5 38,4 6,3 

7 7,2 18 32 1,4 40,6 4,42 

N60P60 

3 8,6 16 31 1,4 39,6 5,76 

5 9,0 20 40 1,8 38,3 4,91 

7 8,1 18 33 1,8 36,1 5,69 

N90P60 

3 9,1 19 36 1,8 38,7 7,21 

5 8,6 17 30 1,4 37,5 8,81 

7 7,5 17 35 1,6 38,3 6,99 

N120P60 

3 8,2 18 38 1,9 38,7 9,57 

5 8,0 18 40 1,7 37,8 8,45 

7 8,8 19 35 1,8 38,9 8,63 
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Одержані результати вказують на те,що довжина 
колоса у варіанті без застосування добрив в середньо-
му складає: Росинка та Херсонська безоста – 7,8 см; 
Одеська 267 – 7,5 см, що характеризує їх як середні. 
Застосування мінеральних добрив сприяє збільшенню 
врожаю та довжини колосу у Росинкидо 9,0 см; в Оде-
ської 267 до 8,6 см; та у Херсонської безостоїдо 9,1 см 
у варіанті N120P60, що на 15; 14; 16% більше ніж на кон-
тролі. Судячи з табличних даних вплив норми висіву на 
довжину колосу має протилежну залежність. Чим біль-
ше зерен на гектар, тим довжина колосу зменшується 
при високих дозах добрив. 

Кількість зерен та їх маса суттєво залежать від 
умов вирощування. Найбільша індивідуальна проду-
ктивність рослин пшениці була відзначена при засто-
суванні підвищених доз добрив N120P60у всіх сортів 
озимої пшениці. 

Маса 1000 насінин залежить від доз добрив та 
норми висіву у сорту Росинка коливається від 42,2 
до 44,1; Одеська 267 від 40,0 до 41,4; Херсонська 
безоста від 36,1 до 40,6. Найвищу масу 1000 зерен 
рослини трьох сортів пшениці формували у посівах з 
дозою добрив N60P60при всіх нормах висіву. Збіль-
шення посівної норми викликало зменшення цього 
показника. 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що 

найвища врожайність досліджуваних сортів відмічалася 
при внесенні добрив дозою N120P60. Оптимальною нор-
мою висіву для сортів Росинка та Херсонська безоста є 
3 млн.шт./га, для Одеська 267 – 5 млн.шт./га. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД РИСОВИХ 
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ КРАСНОЗНАМ’ЯНСЬКОГО МАСИВУ 

В.В. МОРОЗОВ – кандидат с.-г. наук, професор 
К.В. ДУДЧЕНКО 

Херсонський державний аграрний університет 
О.В. МОРОЗОВ – доктор с.-г. наук  

Інститут зрошуваного землеробства НААН  
В.Г. КОРНБЕРГЕР – кандидат с.-г. наук  

Інститут рису НААН  

Постановка проблеми. Рисівництво є високо-

продуктивною галуззю рослинництва з високим рів-
нем економічної ефективності. Актуальною пробле-
мою вирощування рису на півдні України є те, що те-
хнологічний процес потребує значних обсягів зрошу-
вальної води, при вирощуванні рису в умовах Крас-
нознам’янської зрошувальної системи вони досяга-
ють 10-15 тис.м

3
/га. Із значною водоподачею пов'я-

заний великий обсяг непродуктивних технологічних 
скидів, які на рисових зрошувальних системах (РЗС) 
можуть перевищувати 50 % водоподачі. Скиди здійс-
нюються в акваторію Чорного моря, що погіршує 
екологічну ситуацію в регіоні рисосіяння і зоні рекре-
ації. Тому актуальним є питання повторного викорис-
тання дренажно-скидних вод, мінімізація непродук-
тивних скидів, ресурсозбереження і охорони приро-
ди. 

Мета дослідження – розробка і впровадження 

ресурсозберігаючої технології використання дренаж-
но-скидних води рисових зрошувальних систем за 
рахунок встановлення автоматичних регуляторів 
дренажного стоку. 

Методи досліджень. Основним методом дос-

ліджень є польовий багатофакторний дослід. Вико-
ристані лабораторні, модельні та аналітичні методи 
досліджень. 

Об'єкт досліджень – процес формування яко-

сті дренажно-скидних вод рисових зрошувальних си-
стем. 

Предмет досліджень – мінералізація дренаж-

но-скидних та зрошувальних вод РЗС. 
Результати досліджень. Досліди проводяться 

з 2009 року на території Краснознам'янського зрошу-
ваного масиву. Визначення мінералізації дренажно-
скидних вод проводилося за допомогою солеміра 
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конструкції Симонова та Комарова (у польових умо-
вах), або визначення сухого залишку ваговим мето-
дом на паровій бані (у лабораторних умовах) (рис. 1-
2). Мінералізація дренажно-скидних вод (ДСВ) у пе-
ріод 2009-2013 рр. змінювалась у межах 0,34-1,56 
г/дм

3
. Як видно мінералізація незначно збільшува-

лась до 2011 року і зменшилась у 2012-2013 рр. Це 
пов’язано з тим, що до 2011 року кількість встанов-
лених затворів-автоматів збільшувалась, а у 2012-
2013 рр. – зменшилась. Мінералізація дренажно-
скидних вод на території ІІ рисової сівозміни більше, 
ніж на території І рисової сівозміни. Це пояснюється 
тим, що на ІІ рисовій сівозміні встановлено більше 
затворів-автоматів. 

Аналіз мінералізації дренажно – скидної води 
за 2009 – 2013 рр. (рис. 1-2) свідчить, що при зро-
шенні даною водою є небезпека засолення грунтів 
РЗС. За класифікацією Костякова О.М. ця вода се-
редньої якості. ДСВ може застосовуватися для зро-
шення рису та супутніх середніх за солестійкістю 
сільськогосподарських культур рисової сівозміни, за 
умови створення промивного режиму зрошення та 
хімічних меліорацій. Так як, підпір встановлюється не 
більше, ніж на чотири місяці, це не призводить до 
виникнення у ґрунті процесів заболочення та вто-
ринного осолонцювання.  
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Рисунок 1 – Динаміка мінералізації зрошувальної, дренажно-скидної води та води з чеків за 
вегетаційний період 2009-2012 рр. 

Технологія використання дренажно-скидних 
вод РЗС. Рисові поля затоплюються відразу після 

посіву, шар води не перевищує 8-10 см. Поступово 
вода всмоктується ґрунтом та випаровується. Воло-
га, яка ввібралась ґрунтом витрачається на насичен-
ня, глибинну та бокову фільтрацію, яка потрапляє у 
дренажно-скидні канали.  

Після отримання сходів чеки поступово напов-
нюють водою з розрахунком, що 1/3 частина рослини 
рису була над поверхнею води. У фазу кущіння шар 
води утримують в межах 5-7 см. Після закінчення 
кущіння глибину води в чеку поступово збільшують 
до 10-12 см і утримують на цьому рівні до початку 
воскової стиглості. В цей період за рахунок фільтра-
ції рівень ґрунтових вод піднімається до 1 м. Для 
зменшення фільтраційних втрат води з чеків підви-
щують рівень води в дренажно-скидній мережі, при 
цьому перепад рівнів в чеках та в дренажно-скидних 
каналах зменшується до мінімуму, в окремих випад-

ках рівень води в дренажно-скидній мережі переви-
щує цей параметр в чеках. Для регулювання рівня 
води в дренажно-скидній мережі встановлюють ав-
томатичні підпірні гідроспоруди, конструкція яких пе-
редбачає регулювання рівня води в залежності від 
ситуації. Враховуючи підвищення рівня ґрунтових 
вод до 1 м від поверхні та їх відносно невелику міне-
ралізацію з’являється можливість ґрунтового зро-
шення супутніх культур (люцерна, соя, сорго тощо). 
Дренажно-скидні води в цей період можуть викорис-
товуватися для поверхневого зрошення та зрошення 
дощуванням супутніх культур (соя, сорго, люцерна 
тощо), а також для вологозарядкових поливів. Через 
25-30 діб від початку викидання волотей подачу в 
чеки припиняють з таким розрахунком, щоб на поча-
ток фази повної стиглості зерна наявні запаси води в 
чеках були витрачені рослинами на заключній стадії 
вегетації – досягнення повної стиглості. Якщо витри-
мані технологічні рекомендації відносно глибини во-
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ди в чеках (10-12 см) та своєчасно припинено подачу 
води на момент досягнення повної стиглості скид за-
лишків води, як правило, не відбувається. 

Технологія використання дренажно-скидних вод 
РЗС для зрошення рису та супутніх сільськогоспо-
дарських культур дозволяє зменшити зрошувальну 
норму рису на 1000-1300 м

3
/га, об’єми скидів за межі 

системи на 750-1000 м
3
/га, чим підвищується ефек-

тивність використання зрошувальної води та поліп-
шується екологічний стан прилеглих територій. 

Підвищений вміст азоту у дренажно-скидній во-
ді позитивно впливає на сільськогосподарські куль-
тури (табл. 1). 
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Рисунок 2 – Динаміка мінералізації зрошувальної, дренажно-скидної води та води з чеків за 
вегетаційний період 2012-2013 рр. 

Таблиця 1 – Основні показники ефективності технології використання дренажно-скидних 
вод РЗС 

Фактор 
Одиниці 
виміру 

Рік дослід-
ження 

Варіанти Досягнуто 
ефект, ±∆ 

Ефект 
грн./га дослід контроль 

Урожайність залікова ц/га 

2009 52,6 61,2   

2010 53,0 53,0 0 0 

2011 54,1 47,1 7 2100 

2012 82,4 61,5 20,9 6270 

Зрошувальна норма м
3
/га 

2009 14275 45525 -1250 30 

2010 14428 15628 -1200 28,8 

2011 14403 15581 -1280 30,7 

2012 14838 16088 -1250 30 

Водовідведення дре-
нажно-скидного стоку 
(ДСС) 

м
3
/га 

2009 1725 2525 -800 31,6 

2010 1848 2628 -780 21,8 

2011 1761 2581 -820 24,4 

2012 2169 3020 -851 28,9 

 
Висновки. 

1. Дослідження мінералізації ДСВ показали, що 
при зрошенні цією водою можливі прояви вторинного 
засолення і осолонцювання грунтів, але при промив-
ному режимі зрошення, який формується в умовах 
рисових сівозмін, негативні сольові процеси в грунті 
дослідженнями не виявлені. 

2. Розроблено та впроваджено технологію вико-
ристання дренажно-скидних вод РЗС для зрошення ри-
су та супутніх сільськогосподарських культур, яка до-
зволяє зменшити зрошувальну норму рису на 1000-
1300 м

3
/га, об’єми скидів за межі системи на 750-1000 

м
3
/га, чим підвищується ефективність використання 

зрошувальної води та поліпшується екологічний стан 
земель рисових сівозмін та прилеглих територій. 

3. Урожайність рису при поливах дренажно-
скидними водами підвищилась в середньому на 8-10 
ц/га через позитивний вплив азоту, що міститься у 

підвищених кількостях у дренажно-скидних водах, 
що дає ефект 2000-2500 грн./га.  
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Постановка проблеми. Ріпак озимий основна 

олійна культура в багатьох країнах світу. Він дозво-
ляє успішно вирішувати продовольчі проблеми й 
проблеми кормів виробництва, більш раціонально 
використовувати природно – кліматичні й земельні 
ресурси регіонів і тому, він займає гідне місце на по-
лях Степової зони.  

Озимий ріпак вибагливий до вологи протягом 
усієї вегетації. У південній частині Степу в зимовий 
період задовільні умови зволоження чергуються з 
незадовільними, а під час цвітіння ріпаку здебільшо-
го складаються несприятливі умови по вологозабез-
печеності. Таким чином, на території південного Сте-
пу без спеціальних розробок і обґрунтувань вирощу-
вання ріпаку не може вважатись доцільним за агро-
метеорологічними умовами. 

Світові площі посіву під ріпаком озимим щорічно 
збільшуються (рис. 1). Так, за даними ФАО посіви ріпа-
ку в світі з 1961 року збільшились майже в 5,3 рази і у 
2011 році перевищили 33 млн. га. Основні площі під ці-
єю культурою зосереджено в Азії – 43,5%, Європі – 
26,2%, Північній Америці – 23,5%. Найбільше ріпаку ви-
рощують в Індії, Китаї та Канаді (у цих трьох країнах зо-
середжено 64,0% світових площ). Частка ріпаку у світо-

вому виробництві олії дорівнює 6,8%, тоді як соняшника 
– 4,4% [1]. В Україні під ріпаком в 2005-2011 роках було 
зайнято 195,2-1379,6 тис. га, з найбільшими площами 
сівби у 2008 р. – 1379,6 тис. га, та у 2009 р. – 
1013,7 тис. га. В подальшому площі посіву ріпаку ози-
мого скоротились на 37,5-39,6%, порівняно з 2008 ро-
ком, і у 2011 р. становили – 832,7 тис. га із середньою 
врожайністю по країні – 1,73 т/га. В 2012 році загальна 
площа посіву становила 547 тис. га із середньою вро-
жайністю 2,2 т/га. 

В 2011 році найбільші площі посіву ріпаку ози-
мого в Україні були зосереджені в Одеській області – 
156,2 тис. га, Хмельницькій – 74,7 тис. га та Вінниць-
кій – 71,9 тис. га. В Херсонській області за останні 
роки площі під ріпаком скоротились з 74,0 тис. га у 
2010 році до 48,5 тис. га у 2011 р., що пов’язано з не-
гативними наслідками погодно-кліматичних умов в 
осінньо-зимовий період вегетації культури. Тому од-
на із головних задач, яка стоїть перед вітчизняними 
науковцями – технологами, полягає в розробці та 
удосконаленні агротехнологічних прийомів вирощу-
вання, які б сприяли підвищенню морозостійкості рі-
паку озимого. 
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Рисунок 1. Площі посіву та урожайність ріпаку озимого у світі, млн. га 

Завдання і методика досліджень. Метою 

проведених досліджень передбачалось вивчити 
вплив елементів технології вирощування на насіннє-
ву продуктивність ріпаку озимого. 

Дослідження проводили на посівах ріпаку ози-
мого сорту Дембо на дослідному полі Інституту зро-
шуваного землеробства НААН протягом 2011-2013 
рр. Грунт дослідної ділянки темно-каштановий, за-
лишково-солонцюватий. Найменша вологоємність 
метрового шару ґрунту – 21,5%, вологість в’янення – 
9,1%, щільність будови – 1,41 г/см

3
. Вміст гумусу в 

орному шарі – 2,2%, загального азоту – 0,16%, рухо-
мого фосфору – 19,0 мг/кг, обмінного калію 320 мг/кг 
ґрунту. Повторність досліду – чотириразова, площа 
облікової ділянки 50-60 м

2
. 

Дослідження та спостереження проводили в 
трьохфакторному польовому досліді: фактор А – об-
робіток ґрунту (оранка на 25-27 см, дискування 12-14 
см); фактор В – строк сівби (І д. вересня, ІІ д. верес-
ня, ІІІ д. вересня); фактор С – способ сівби (ширина 
міжрядь: – 15 см, 30 см, 60 см.) 

Збирання проводили комбайном Сампо – 130. 
Після очищення визначали посівні якості насіння за 
ДСТУ 4138 (2002 рік). Урожайні дані обчислювали 
методом дисперсійного аналізу [2]. 

Результати досліджень. Проведений облік 

урожаю показав, що в середньому за роки дослі-
джень посіви ріпаку озимого з поверхневим обробіт-
ком ґрунту та оранкою майже не відрізнялись між со-
бою за показником врожайності, який коливався в 
межах 17,5-17,7 ц/га (рис. 2). 
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Рисунок 2. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від основного обробітку ґрунту  

Однак, детальний аналіз свідчить, що врожай-
ність насіння ріпаку змінювалась по рокам дослі-
джень. В умовах дослідного поля дискування на гли-
бину 12-14 см викликало зниження урожайності ріпа-
ку озимого у сухі роки, а у вологий – урожайність бу-
ла у межах типового року. 

Так, у вологому 2011 році перевагу мали посіви 
з безполицевим обробітком ґрунту, де врожайність 
насіння становила 21,6 ц/га. У 2012 та 2013 роках, на 
варіантах з проведенням оранки на 25-27 см посіви 
ріпаку озимого сформували на 10,9-17,1% більшу 
врожайність насіння порівняно з варіантом де прово-
дилось дискування на 12-14 см.  

Оранка глибиною 25-27 см забезпечила покра-
щення водного режиму ґрунту за рахунок акумуляції 
одержаної вологи від вологозарядкового поливу. 
Крім того, покращуючи структуру на глибину обробіт-
ку, оранка дала змогу знизити непродуктивні втрати 
вологи на стік та випаровування. Як наслідок сфор-
мувались більш сприятливі умови для росту й розви-
тку рослин ріпаку в осінній період, що дало значний 
приріст урожайності у порівнянні з дискуванням на 
глибину 12-14 см.  

Як відомо ріпак озимий вважається холодостій-
кою культурою. Його рослини здатні витримувати 
температури до -21°С, а за наявності снігового пок-

риву 5-10 см деякі сорти здатні витримувати і до -
31°С. Рядом дослідників встановлено, що ранні посі-
ви часто переростають в осінній період і за зиму ви-
мерзають при незначному сніговому покриві, а пізні – 
не встигають достатньо розвинутися і теж гинуть. 
Саме недотримання строку сівби призводить до 
втрати 30-50% урожаю [3]. 

Таким чином, одним із елементів технології ви-
рощування, який здатний забезпечити високу проду-
ктивність посівів ріпаку озимого є оптимальний строк 
сівби.  

Результатами досліджень доведено, що строки 
сівби мали істотний вплив на насіннєву продуктив-
ність ріпаку. Так, у середньому, за роки досліджень, 
при сівбі у першу декаду вересня врожайність куль-
тури становила 20,2 ц/га. При посіві у ІІ та ІІІ декаду 
вересня врожайність насіння знижувалась на 15,8% і 
22,3% та відповідно становила 17,0 і 15,7 ц/га (рис. 
3). Така ж закономірність простежувалась і по рокам 
проведення досліджень.  

Максимальна урожайність насіння по досліду – 
28,9 ц/га, не залежно від інших досліджуваних фак-
торів, була одержана при сівбі у першу декаду вере-
сня у сприятливому за природно-кліматичними пока-
зниками 2013 році. 
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Рисунок 3. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від строку сівби  

Погодні умови холодної пори 2011-2012 рр. ви-
явилися надто складними для перезимівлі рослин рі-
паку озимого. У другій половині жовтня місяця спо-
стерігались заморозки мінус 4,0-14,0ºС. Листопад 
теж був прохолодний – середньомісячна температу-
ра становила 2,2ºС при середньо багаторічній 4,4ºС. 
Мінімальна температура повітря знижувалась до 7,4-
16,0ºС морозу. Прохолодна погода з заморозками 
затримала розвиток рослин культури в результаті чо-
го вони увійшли у зиму слабо розвинутими. Як наслі-

док, врожайність насіння на посівах першого та дру-
гого строках сівби знизилась майже в 2,3-2,8 рази 
порівняно із середньо багаторічними показниками.  

Для посівів третього строку сівби погодні умови 
осені виявилися несприятливими і перш за все за 
температурним режимом. Прохолодна погода з за-
морозками затримала розвиток рослин культури в 
результаті чого вони на кінець листопада мали 3,4-
4,4 листки і діаметр кореневої шийки 1,7-2,3 мм, що 
було вкрай недостатнім для успішної перезимівлі. 
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Найсприятливіші умови для формування вро-
жаю насіння ріпаку озимого створюються в тих посі-
вах, які найкраще відповідають потребам рослин. Ві-
домо, що оптимізація густоти посіву й площі живлен-
ня рослин бере початок із його просторового розмі-
щення. 

В середньому за роки досліджень серед спосо-
бів сівби, що вивчали, більш результативним вияви-
вся звичайний рядковий із шириною міжрядь 15 см 
та середньою врожайністю 19,5 ц/га, що перевищу-
вав широкорядні посіви з шириною міжрядь 30 та 60 
см відповідно на 9,9% та19,3% (рис 4). 
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Рисунок 4. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від способу сівби 

Відповідна закономірність була зафіксована і за 
роками проведення досліджень. Так, у сприятливих 
за агрокліматичними показниками 2011 та 2013 ро-
ках врожайність насіння ріпаку набувала найбільших 
показників – 23,1-24,0 ц/га на посівах звичайним ряд-
ковим способом. Навіть у не сприятливому 2012 році 
ці посіви за врожайністю перевищували на 14,0-
29,8% широкорядні. 

Висновки. Проведення оранки під посіви ріпаку 

озимого забезпечує покращення структури та водно-
го режиму ґрунту, сприяє зниженню непродуктивних 
втрат вологи на стік та випаровування і як наслідок 
посіви ріпаку формують на 10,9-17,1% більшу вро-
жайність насіння порівняно з варіантом де проводи-
лось дискування.  

Проведення сівби ріпаку озимого у І декаду ве-
ресня сприяє формуванню оптимальних показників у 
рослин для успішної перезимівлі та забезпечує збі-

льшення на 15,8% та 22,3% урожаю насіння порівня-
но з більш пізніми строками сівби. 

Оптимальний спосіб сівби для ріпаку озимого є 
звичайний рядковий із шириною міжрядь 15 см, та 
середньою врожайністю 19,5 ц/га, що перевищує 
широкорядні посіви з шириною міжрядь 30 см та 60 
см відповідно на 9,9% і 19,3%. 
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Постановка проблеми. Соя відноситься до 

числа найбільш цінних культурних рослин. В світі 
немає більш технологічної культури, як соя. Вона за-
служено користується популярністю серед аграріїв, 
як одна з найрентабельніших культур, яка зміцнює 
економіку господарств, до того ж соя, як бобова ку-
льтура відіграє позитивну роль для родючості грунтів 
– збагачує їх азотом і тому є хорошим попередником 
для багатьох сільськогосподарських культур. Завдя-
ки цьому її посівні площі значно зросли, протягом 

останніх двох років перевищують більше ніж 1 млн га 
[1-4].  

В зв’язку з тим, що соя є високорентабельною 
культурою і попит на неї постійно підвищується, ко-
лективні та фермерські господарства з кожним роком 
розширюють посівні площі під нею, нерідко порушу-
ючи науково-обгрунтовану сівозміну. В таких госпо-
дарствах сою вирощують на одному полі декілька 
років підряд, а насиченість сівозміни культурою пе-
ревищує 60%, що сприяє істотному розмноженню і 

http://faostat.fao.org/
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поширенню хвороб, шкідників, бур’янів та інших шкі-
дливих організмів, які не лише істотно зменшують 
врожай зерна, а й погіршують його посівні і техноло-
гічні якості. 

Досвід багатьох кращих господарств перекон-
ливо свідчить, що одержання високих врожаїв сої 
можливе лише за оптимальних умов вирощування, 
тобто за дотримання всього комплексу агротехнічних 
вимог, крім того без застосування ефективних пес-
тицидів неможливо зберегти без втрат врожаї зерна 
та його посівні і технологічні якості [3, 7, 8, 9]. 

Стан вивчення проблеми. В системі заходів 

по оптимізації фітосанітарного стану зрошуваних по-
сівів сої важливе значення належить їх захисту від 
бур’янів, хвороб та шкідників. 

Видовий склад бур’янів, хвороб та шкідників на 
зрошуваних посівах сої в господарствах по роках 
змінюється, проте щорічно вони є серйозними конку-
рентами з культурними рослинами за світло, вологу 
та поживні речовини. З метою оптимізації фітосані-
тарного стану посівів сої, протягом вегетації культури 
виробничники застосовують цілий комплекс агротех-
нічних, профілактичних, хімічних та інших заходів за-
хисту. Особливе значення в останні роки займає ви-
користання пестицидів та їх бакових сумішей. У 
зв’язку з формуванням резистентних популяцій, не 
завжди вдається надійно захистити посіви сої від 
вище названих хвороб, бур’янів та шкідливих комах. 
Це призводить до суттєвого зниження врожаю, який 
за останні чотири роки коливається в південних об-
ластях України в межах 0,63 – 3,15 т/га. 

Для захисту посівів сої від шкідливих комах, 
кліщів, бур’янів та хвороб у «Переліку пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» 
зареєстровано декілька десятків препаратів, зоокре-
ма проти листогризучих совок рекомендовано 5 інсе-
ктицидів, проти павутинних кліщів – 3 акарициди, 
проти грибкових хвороб – 5 фунгіцидів, проти 
бур’янів – 16 гербіцидів [7]. 

Враховуючи швидку пристосованість шкідли-
вих організмів до хімічних препаратів, необхідно 
проводити постійні пошуки нових форм пестици-
дів, які б надійно захистили посіви сої від фітофа-
гів, грибних та вірусних хвороб, бур’янів. У зв’язку 
з цим пошук прийомів та засобів захисту зрошува-
ної сої від комплексу шкідливих організмів зали-
шається важливим фактором збереження врожаю 
зерна та його якості [9, 10]. 

Завдання і методика досліджень. Метою 

наших досліджень було вивчення ефективності хі-
мічного захисту зрошуваної сої від комплексу шкі-
дливих організмів в більшості випадків пестицида-
ми фірми БАСФ. 

Дослідження проводили на дослідному полі Ін-
ституту зрошуваного землеробства НААН та ДП ДГ 
«Каховське» Каховського району Херсонської області 
згідно загальноприйнятих методик [5, 11]. Розмір до-
слідних ділянок 50 м

2 
, повторність – чотирикратна. 

Хімічні обробки проводили за допомогою ранцевого 
оприскувача Тітан-16. Норма витрати робочого роз-
чину 300 л/га. Ґрунтово-кліматична зона – південний 
Степ України. Ґрунт дослідного поля темно-
каштановий, середньо суглинковий, слабо солонцю-
ватий із вмістом гумусу 2,37%. Клімат жаркий, посу-
шливий. Середньорічна температура повітря – 9,5–
10,7

о
С, річна сума опадів коливається в межах 355 – 

465 мм. Гідротермічний коефіцієнт становить 0,6 – 
0,7. Вегетаційний період продовжується 214 – 247 
діб. Сума ефективних температур вище 10

о
С, що ха-

рактеризують теплозабезпеченість рослин, стано-
вить 3200-3500

 о
С. 

Схема досліду: 
1. Контроль (без хімічного захисту). 
2. Фронтьєр Оптіма, к.е. (1,4 л/га) – після посіву 

до появи сходів + Базагран, в.р. (2,5 л/га – у фазу 1– 
3-х справжніх листків культури); 

+ Бі 58 новий, к.е. + Абакус, СЕ (1,0 л/га + 1,5 
л/га – початок цвітіння сої); 

+ Масай, р.п. (0,5 кг/га – фаза формування бо-
бів); 

+ Бі 58 новий, к.е. + Фастак к.е. (1,0 л/га + 0,1 
л/га – фаза наливу бобів). 

3. Пульсар 40, р.к. (1,0 л/га – фаза 2-го – 3-го 
трійчатого листка сої); 

+ Абакус, СЕ + Бі 58 новий, к.е (1,5 л/га + 1,0 
л/га – початок цвітіння сої); 

+ Масай, р.п. (0,5 кг/га – фаза формування бо-
бів); 

+ Бі 58 новий, к.е. + Фастак к.е. (1,0 л/га + 0,1 
л/га – фаза наливу бобів). 

Результати досліджень. Серед шкідливих 

об'єктів, які знижують продуктивність рослин сої бу-
р'яни є найбільш шкодочинними. Соя має слабку кон-
курентноздатність до них, особливо в перші 40-50 днів 
вегетації. Враховуючи високу шкодочинність бур’янів, 
які поглинають велику кількість ґрунтової вологи та 
поживних речовин, істотно пригнічують розвиток ос-
новної культури, обов’язковим технологічним прийо-
мом вирощування сої в умовах зрошення є застосу-
вання ґрунтових гербіцидів.  

Серед бур’янів у посівах зрошуваної сої щоріч-
но становлять серйозну небезпеку коренепаросткові 
(осот, берізка польова, молокан татарський та ін.), 
однорічні двосім’ядольні (лобода біла, щириця зви-
чайна, амброзія полинолиста, гірчиця польова, гри-
цики звичайні, редька дика, паслін чорний, ромашка 
непахуча, нетреба звичайна та ін.) і однорічні одно-
дольні (плоскуха звичайна, мишій сизий та зелений, 
вівсюг, тонконіг звичайний і ін.). 

У нашій зоні строк сівби сої збігається з пері-
одом швидкого наростання температури повітря, що 
супроводжується посиленням вітрів. У цьому зв'язку 
варто виважено підходити до строків внесення ге-
рбіцидів. Більшість нелетучих ґрунтових гербіцидів 
ефективно спрацьовує лише при наявності вологи 
в ґрунті. Тому технологічною вимогою в цьому ви-
падку є внесення гербіцидів у вологий 3-5 см шар 
ґрунту, з якого відбувається проростання насіння бі-
льшості бур'янів.  

Застосування гербіциду Фронтьєр Оптима, к.е. 
(1,4 л/га) ефективне при будь якому строку внесення, 
практично на 100% убирає однорічні злакові бур’яни, 
паслін чорний, тому використавши цей гербіцид не-
має необхідності по вегетації сої застосовувати 
страхові проти злакові гербіциди. Але для ефектив-
ного захисту зрошуваної сої від бур’янів (однорічних 
дводольних) ми вносили Базагран, в.р. (бентазон, 
480 г/л) (2,5 л/га – у фазу 1– 3-х справжніх листків 
сої). Крім цього варіанту для хімічного захисту сої від 
бур’янів вивчали страховий гербіцид Пульсар 40, р.к. 
(1,0 л/га) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Ефективність дії гербіцидів (сорт Даная, ІЗЗ, 2010-2012рр). 

№ 
п/п 

Варіант, дози гербіцидів, л/га 
Забур’яненість перед зби-

ранням шт./м
2 

Ефективність дії гербіциду, 
% до контролю 

1 Контроль (без хімічного захисту) 40,6 - 

2 
Фронтьєр Оптима, к.е. (1,4 л/га) + Базагран, в.р. 
(бентазон, 480 г/л) (2,5 л/га) 

3,3 91,9 

3 Пульсар 40, р.к. (1,0 л/га) 7,1 82,5 

 
Аналізуючи дію другого і третього варіанту можна 

зробити висновок, що в умовах зрошення необхідно 
обов’язково використовувати ґрунтові гербіциди так, як 
ефективність внесення Фронтьєр Оптима, к.е. (1,4 л/га) 
+ Базагран, в.р. (бентазон, 480 г/л) (2,5 л/га) становить 
91,9%, а в варіанті Пульсар 40, р.к. (1,0 л/га) – 82,5%. 

Щорічне проведення фітосанітарного обсте-
ження посівів сої на зрошуваних землях у колектив-
них і фермерських господарствах південного Степу 
України переконливо свідчить, що йде постійне зрос-
тання площ уражених грибковими (фузаріоз, іржа, 
септоріоз, борошниста роса, сіра гниль, альтернарі-
оз, фомопсис та ін.), бактеріальними (бактеріальний 
опік, бактеріальне в’янення) та вірусними (жовта і 
зморшкувата мозаїки) хворобами, які погіршують ро-

звиток рослин, зменшують врожайність сої та погір-
шують якість зерна. 

За останні роки ураженість хворобами посівів 
зрошуваної сої коливалась від 10,5 до 67%, розвиток 
хвороб від 4,5 до12%. Не дивлячись на це фунгіцид-
ний захист проводять лише окремі господарства. 

Одним із ефективним фунгіцидів з широким 
спектром захисної дії є Абакус СЕ. В ньому поєднані 
дві діючі речовини – піраклостробін та епоксиконазол 
(по 62,5г/л кожного), які успішно контролюють біль-
шість грибкових захворювань зернових, зернобобо-
вих та інших культур. В цьому ми переконались на 
дослідному полі Інституту зрошуваного землеробст-
ва, на полях ДП ДГ «Каховське» та інших госпо-
дарств (табл. 2). 

Таблиця 2 – Ефективність дії фунгіциду Абакус СЕ проти грибкових хвороб сої (сорт Даная, 
ІЗЗ, 2010-2012рр) 

№ 
п/п 

Ефективність захисту, % 

Фузаріоз Антракноз Борошниста роса Септоріоз Іржа 

1 0 0 0 0 0 

2 95,6 85,8 96,9 94,7 96,5 

3 97,0 88,2 94,5 95,6 98,1 

 
За результатами виробничих дослідів на зро-

шуваній сої в ДП ДГ «Каховське», ТОВ «Лана-
Подове 1» Новотроїцького району, ТОВ «Сіна» Чап-
линського району Херсонської області в 2012 році 
одноразове застосування Абакусу СЕ (1,5 л/га) в фа-
зу цвітіння сприяло збереженню від втрат від 0,18 до 
0,3 т/га зерна та надійно захистило його від патоген-
них грибів Fusarium і Alternaria та ін. 

Одержані дані свідчать, що Абакус СЕ має си-
льну лікувальну та профілактичну дію. Ураженість 
насіння збудниками патогенних грибів Fusarium, 
Alternaria не перевищувала 1%. Схожість одержаного 
насіння становила 94,2 – 96,9%. 

Протягом вегетації сою пошкоджують різні види 
шкідників. Для посівів сої загрозу становлять: дротя-
ники, бульбочкові довгоносики (смугастий і щетинис-
тий), саранові, гусениці совок (бавовникової, капус-
тяної, люцернової, полинної), італійський прус, азіат-
ська сарана, совка гамма, лучний метелик, акацієва 
вогнівка, стебловий кукурудзяний метелик, клопи 
сліпняки (звичайний, люцерновий, трав’яний), тютю-
новий трипс, піщаний мідляк, сірий довгоносик, паву-

тинні кліщі (звичайний, туркестанський) та ін. – фіто-
фаги, які ушкоджували посіви сої. Найбільшу небез-
пеку в останні роки становлять павутинні кліщі та ли-
стогризучі совки, масовому розвитку яких сприяють 
метеорологічні умови. 

Серед кліщів домінуючим видом був звичайний 
павутинний кліщ (Tetranichus urticae Koch. – 64,5-

72,3%). Чисельність павутинних кліщів на трійчастий 
лист перед цвітінням сої коливався від 3 до 7 особин, 
що перевищувало ЕПШ (економічний поріг шкодо-
чинності).  

Супутніми шкідниками сої були тютюновий 
трипс (3 – 6 особин на рослину). 

Проведення першої хімічної обробки проти сис-
них шкідників інсектицидом Бі 58 новий, к.е. (1,0 л/га) на 
початку цвітіння сої (разом із фунгіцидом Абакус СЕ, 
1,5 л/га) сприяло оптимізації фітосанітарного стану по-
сіву на два тижні. Після чого чисельність кліщів почала 
швидко зростати. В фазу утворення бобів на трійчастий 
лист нараховували 23-25 особин кліщів, що вимагало 
негайного застосування акарициду (табл. 3). 

Таблиця 3 – Ефективність акарициду Масай р.п. проти павутинних кліщів на сої (ІЗЗ, 2010-
2012 рр.) 

№ 
варіанту 

Чисельність кліщів перед 
хімічною обробкою 

Ефективність захисту, % 

на 3-ю добу на 7-у добу на 14-у добу на 21 добу 

1 23,4 0 0 0 0 

2 25,0 84,5 93,7 96,6 92,3 

3 24,3 82,9 92,8 96,0 93,2 

НІР05  1,97 4,16 3,62 3,94 4,25 
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Чисельність тютюнового трипсу становила 5 – 6 
екземплярів на рослину. 

На третю добу після обприскування дослідних 
ділянок Масай чисельність павутинних кліщів змен-
шилась на 82,9 – 84,5%, на 7-у добу – на 92,8 – 93,7; 
на 14-у і 21-у добу, відповідно, 96,6 і 93,2%. Дещо 
нижча ефективність Масая РП на тютюнового трипса 
(78,5 – 84,7%). Таким чином, акарицид Масай РП на-
дійно захищає посіви сої від павутинних кліщів і тю-
тюнового трипсу протягом трьох тижнів.  

Крім павутинних кліщів, зрошуваним посівам 
сої серйозну небезпеку становлять листогризучі сов-
ки. Створення рослинами сої оптимальних умов роз-
витку, шляхом регулярних поливів, підвищення воло-
гості ґрунту та приземного шару повітря, що сприяє 
масовому розвитку листогризучих совок та інших фі-
тофагів. Домінуючими видами совок були бавовни-
кова (Helicoverpa armigera F.), люцернова (Chloridea 

viriplaca Hfn.) і совка гамма (Autographa gamma L.), 
відповідно, 42,3; 30,6 і 19,7%. Протягом вегетаційно-
го періоду ці шкідники розвиваються в двох – трьох 
генераціях. Гусениці совок скелетують листя сої, 
проїдають в них отвори та грубо об’їдають його, зме-
ншуючи асиміляційну їх здатність та пригнічуючи ро-
звиток рослин. Пізніше, при появі бобів, гусениці со-
вок вигризають в них отвори, через які виїдають на-
сіння. Найбільша шкодочинність їх проявляється в 
другій половині липня – першій декаді серпня на по-
сівах сої з регулярним зрошенням при вологості ґру-
нту вище 70% НВ. 

Хімічний захист сої від листогризучих совок 
проведено при масовому відродженні гусениць. Чи-
сельність їх перед обприскуванням дослідних діля-
нок коливалась від 7,7 до 8,9 екз./м

2 
, які пошкодили 

3 – 4% рослин в слабкому ступені (табл 4). 

Таблиця 4 – Ефективність бакової суміші інсектицидів Бі 58 новий, к.е. і Фастак, к.е. проти 
комплексу листогризучих совок (ІЗЗ НААН, середнє за 2010-2012 рр.) 

№ варіанту 
Чисельність гусениць перед об-

робкою, екз./м
2
 

Ефективність захисту,% 

на 3-ю добу на 7-у добу на 14-у добу 

1 8,2 0 0 0 

2 8,9 86,7 95,4 89,8 

3 7,7 88,2 96,0 90,7 

НІР05 0,78 2,56 3,69 4,12 

 
Результати обліків, проведених на третю добу 

після хімічних обробок показали, що чисельність гу-
сениць совок на цю дату істотно зменшилась (86,7 – 
88,2%). Найвища ефективність бакової суміші Бі 58 
новий, к.е. + Фастак, к.е спостерігалась на 7-у добу 
після обприскування (95,4 – 96,0%). В цілому, ефек-
тивний захист сої від листогризучих совок перевищу-
вав два тижні. Крім того, бакова суміш зазначених ін-
сектицидів попередила заселення сої бобовою вогні-
вкою. Ушкодженість рослин гусеницями листогризу-
чих совок на варіанті без хімічного захисту, через 
два тижні після закладки досліду, зросла до 37,5%, в 

середньому та сильному ступені. У варіанті з засто-

суванням бакової суміші Бі 58 новий, к.е. + Фастак, 
к.е. (1,0 + 0,1 л/га) було ушкоджено 7,2% рослин сої в 
слабкому та середньому ступені. 

Аналіз урожайних даних сорту сої Даная на до-
слідних ділянках показав, що комплексний хімічний 
захист пестицидами фірми Басф сприяв оптимізації 
фітосанітарного стану посівів і забезпечив урожай-
ність в першому варіанті на рівні 4,2 , в другому – 4,1 
т/га, яка перевищила контрольний варіант відповідно 
на 1,0-0,9 т/га (табл. 5). 

Таблиця 5 – Урожайність зерна сорту сої Даная залежно від комплексного хімічного захисту 
рослин (ІЗЗ НААН, середнє за 2010-2012 рр.) 

№ 
п/п 

Варіанти 
Урожайність, 

т/га 
Прибавка, 

т/га 

1 Контроль (без хімічного захисту) 3,2 - 

2 Фронтьєр Оптіма, к.е. (1,4 л/га) + Базагран, в.р. (бентазон, 480 г/л)(2,5 л/га) + 
Бі 58 новий, к.е. + Абакус, СЕ (1,0 л/га + 1,5 л/га);+ Масай, р.п. (0,5 кг/га);+ Бі 
58 новий, к.е. + Фастак к.е. (1,0 л/га + 0,1 л/га). 

4,2 1,0 

3 Пульсар 40, р.к. (1,0 л/га) + Абакус, СЕ + Бі 58 новий, к.е. (1,5 л/га + 1,0 л/га);+ 
Масай, р.п. (0,5 кг/га);+ Бі 58 новий, к.е. + Фастак к.е. (1,0 л/га + 0,1 л/га). 

4,1 0,9 

 НІР05 0,48  

 
Висновки. В умовах зрошення комплексний за-

хист сої (сорт Даная) пестицидами фірми Басф від 
шкідників, хвороб та бур’янів сприяв оптимізації фіто 
санітарного стану посівів протягом всього періоду ве-
гетації культури та забезпечив прибавку врожайності 
0,9-1,0 т/га.  

Використання препаратів фірми Басф у ДП ДГ 
«Каховське» Каховського району Херсонської області 
в 2011-2012 рр. забезпечило надійний контроль чи-
сельності та розвитку шкідливих організмів на посі-
вах сої та отримання 4,0-4,4 т зерна. Кожна гривня, 
затрачена на захист посівів сої окупилась в 1,5-1,7 
рази. 
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ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЗА 
РІЗНИХ УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

Р.М. ВАСИЛЕНКО – кандидат с.-г. наук 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

Постановка проблеми. Для польових культур, 

вирощених на кормові цілі, особливого значення на-
буває збільшення площі листя і фотосинтетичного 
потенціалу, оскільки це збільшує врожай і його 
якість. Основним показником, що характеризує стан 
посівів в моновидових і сумісних посівах з точки зору 
їх фотосинтетичної діяльності є площа листя. Вста-
новлено, що при збільшенні площі листя до 30-40 
тис.м

2
/га відсоток поглиненої енергії пропорційно пі-

двищується. Однак, за надмірного її розвитку в посі-
вах погіршується освітленість середніх і особливо 
нижніх ярусів листя, знижується інтенсивність і чиста 
продуктивність фотосинтезу. При цьому посилений 
ріст листя не завжди супроводжується збільшенням 
загальної маси, а в окремих випадках є причиною її 
зниження [1, 3].  

Стан вивчення проблеми. Високі врожаї од-

норічних кормових агроценозів, як правило, форму-
ються за швидкого наростання оптимальної площі 
листя, які довго зберігаються в активному стані і від-
дають асимілятивні речовини на створення продук-
тивних органів в кінці вегетації. Максимальну ж про-
дуктивність можуть забезпечити посіви, у яких площа 
листя досягає 50-60 тис.м

2
/га. Для оцінки стану посі-

вів використовують фотосинтетичний потенціал 
(ФП), який являє собою суму щоденних показників 
площі листя на гектарі посіву і вимірюється в 
тис.м

2
*діб/га. Його нормування часто обмежує дефі-

цит вологи. В цих випадках навіть із збільшенням 
площі листя процеси обміну сповільнюються і зрос-
тає транспірація [2, 4]. 

Завдання і методика досліджень. Ставилось 

за мету вивчити вплив елементів технології вирощу-
вання на динаміку приросту сухої біомаси, площі ли-
сткової поверхні та продуктивності фотосинтезу в 
моновидових і сумісних посівах чумизи (Setaria italica 
maxima L.) на півдні України.  

Польові досліди проводили впродовж 2008-
2010 рр. на дослідному полі Інституту зрошуваного 
землеробства НААН відповідно до вимог загальноп-
рийнятих методик проведення досліджень (Ушкарен-
ко В.О., 2008; Доспєхов Б.О., 1985; Бабич А.О., 1998) 
за схемою, яка наведена в таблиці 1. Ґрунтовий пок-
рив дослідної ділянки представлений темно-
каштановим, середньо-суглинковим ґрунтом. Перед 
закладкою досліду в шарі ґрунту 0-50 см містилося 

NO3 – 1,2 мг, рухомого фосфору (за Мачигіним) – 3,0 
та обмінного калію – 40 мг на 100 г ґрунту. 

Зрошення проводили дощувальним агрегатом 
ДДА-100 МА зрошувальною нормою 900 м

3
/га, яка 

складалась з двох вегетаційних поливів в основні 
фази розвитку рослин. В досліді висівали чумизу со-
рту Дніпровська як в моновидових, так і в сумісних 
посівах з амарантом кормового призначення сорту 
Атлант, та горошок посівний (вика яра) сорту Поділь-
ський 19. Посівна площа ділянки – 50 м

2
, облікова – 40 

м
2
, повторність чотириразова. Попередник – зернові 

культури. Добрива, у вигляді аміачної селітри, грану-
льованого суперфосфату і 40% калійної солі вносили 
перед посівом культивацією згідно схеми досліду. 
Агротехніка вирощування загальноприйнята для зо-
ни півдня України. 

Результати досліджень. Встановлено, що ма-

ксимальне накопичення сухої речовини досліджува-
ними культурами як в неполивних умовах – 673,0-
1210,3 г/м

2
, так і при зрошенні – 1023,0-1685,7 г/м

2
, 

відбувалося у фазу викидання волоті при внесенні 
мінеральних добрив за розрахунковою нормою. В 
цей період за неполивних умов накопичення сухої 
речовини, порівняно з неудобреним контролем, збі-
льшувалося у чумизи за моновидової сівби на 51,4%, 
сумішки з горошком посівним на 42,3% і сумішки з 
амарантом на 58,2%, а при зрошенні відповідно на 
38,6; 40,3 та 40,1%. Використання рекомендованої 
норми N60P60K60, порівняно з розрахунковою нормою 
в неполивних умовах (N92) та при зрошенні (N143) 
зменшувало збір сухої речовини досліджуваних ку-
льтур у всі фази розвитку культури. 

В умовах зрошення у фазу виходу рослин в 
трубку площа листкової поверхні на фоні внесення 
рекомендованої норми добрив збільшувалася, порі-
вняно з неудобреним контролем, при вирощуванні 
чумизи в моновидових посівах до 63 тис.м

2
/га або на 

28,6%, сумішки її з горошком посівним до 68 тис.м
2
/га 

або на 21,4% і сумішки з амарантом до 71 тис.м
2
/га 

або на 18,3%, а на фоні застосування розрахункової 
норми відповідно до 68, 75 та 78 тис.м

2
/га. Слід за-

значити, що і у фазу викидання волоті цей показник 
також був найбільшим при внесенні розрахункової 
норми добрива. Максимальна ж площа листкової по-
верхні 84 тис.м

2
/га отримана у сумішки чумизи з 

амарантом. 
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В неполивних умовах у фазу викидання волоті 
при внесенні рекомендованої норми добрива площа 
листкової поверхні, порівняно з неудобреним конт-
ролем, збільшувалась при вирощуванні чумизи за 
моновидового посіву до 52 тис.м

2
/га або на 44%, су-

мішки з викою ярою до 54 тис.м
2
/га або на 14,9% і 

сумішки з амарантом до 55 тис.м
2
/га або на 12,2%, а 

на фоні розрахункової норми відповідно до 55, 57 та 
59 тис.м

2
/га. 

У міжфазний період «трубкування-викид воло-
ті» фотосинтетичний потенціал на неудобреному 
фоні без зрошення був більший, порівняно з міжфаз-
ним періодом «кущіння-трубкування», при вирощу-
ванні чумизи за моновидової сівби на 17,9%, сумішки 
з горошком посівним на 24,8% і сумішки з амарантом 
на 24,8%, а при зрошенні відповідно на 31,7; 39,4 та 
37,1% (табл. 1).  

Таблиця 1 – Фотосинтетична діяльність агроценозів чумизи в моновидових і сумісних 
посівах 

Умови 
зволожен-

ня (А) 
Сумішки 

(В) 
Норми добрив 

(С) 

Фотосинтетичний потенціал, 
млн. м

2
/га*діб 

Чиста продуктивність фото-
синтезу, г/м

2
*добу Збір сухої 

речовини, 
т/га 

кущіння-
трубкування 

трубкування-
викид волоті 

кущіння-
трубкування 

трубкування-
викид волоті 

Без зро-
шення 

Чумиза 

Без добрив 0,425 0,501 5,0 6,3 7,4 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,482 0,658 5,5 6,6 8,9 

Розрахункова 
N92 

0,543 0,726 5,8 7,0 9,5 

Чумиза + 
горошок 

Без добрив 0,495 0,618 4,4 6,0 7,5 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,557 0,707 5,1 6,9 9,6 

Розрахункова 
N92 

0,600 0,733 5,5 7,0 10,1 

Чумиза + 
амарант 

Без добрив 0,524 0,654 4,2 5,5 7,6 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,597 0,733 5,1 7,0 10,1 

Розрахункова 
N92 

0,638 0,774 5,5 7,6 11,6 

При зро-
шенні 

Чумиза 

Без добрив 0,586 0,772 7,3 5,9 9,6 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,718 0,948 7,3 5,5 11,8 

Розрахункова 
N143 

0,786 1,052 8,2 5,3 13,7 

Чумиза + 
горошок 

Без добрив 0,664 0,926 6,9 4,9 10,4 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,797 1,044 6,8 5,1 12,5 

Розрахункова 
N143 

0,860 1,177 8,1 4,7 13,3 

Чумиза + 
амарант 

Без добрив 0,708 0,971 7,1 5,4 11,6 

Рекомендована 
N60P60K60 

0,835 1,081 7,4 5,6 15,0 

Розрахункова 
N143 

0,924 1,217 8,2 5,3 15,8 

НІР05 (збір сухої речовини): А – 0,5; В – 0,3; С – 0,3 

 
Виявлено, що у міжфазний період «трубкуван-

ня-викид волоті», порівняно з періодом «кущіння-
трубкування» як в неполивних умовах, так і при зро-
шенні в найбільшій мірі підвищувався фотосинтетич-
ний потенціал за умов вирощування чумизи сумісно з 
горошком. 

В неполивних умовах у міжфазний період «ку-
щіння-трубкування» за внесення рекомендованої но-
рми добрив збільшувався фотосинтетичний потенці-
ал чумизи у моновидових посівах на 13,4%, сумішки 
з горошком на 12,5% і сумішки з амарантом на 
13,9%, а розрахункова відповідно на 27,8; 21,2 та 
21,7%. Аналогічні результати одержано і при зро-
шенні. Цей показник збільшився на фоні внесення 
рекомендованої норми добрив при вирощуванні чу-
мизи в моновидових посівах на 22,5%, сумішки з го-
рошком на 20,0 і сумішки з амарантом на 17,9%, а 
розрахункової норми відповідно на 34,1; 29,5 та 
30,5%. 

Наведені дані свідчать, що у міжфазний період 
«кущіння-трубкування» внесення мінеральних доб-
рив за розрахунковою нормою забезпечувало фор-
мування більшого фотосинтетичного потенціалу ніж 
за рекомендованої. До того ж на фоні як зрошення, 
так і без поливу в найбільшій мірі підвищувався цей 
показник при вирощуванні чумизи у моновидовому 
посіві. 

Аналогічні результати отримано і у міжфазний 
період «трубкування-викид волоті». В неполивних 
умовах при внесенні добрив за рекомендованої нор-
ми збільшувався фотосинтетичний потенціал чумизи 
в моновидових посівах до 0,658 млн.м

2
/га*діб або на 

31,3%, сумішки з горошком посівним до 0,707 
млн.м

2
/га*діб або на 14,4% і сумішки з амарантом до 

0,733 млн.м
2
/га*діб або на 12,1%, а розрахункова ві-

дповідно до 0,726 млн.м
2
/га*діб або на 44,9%, 0,733 

або на 18,6% та 0,774 млн.м
2
/га*діб або на 18,3%. На 

фоні зрошення за внесення добрив рекомендованою 
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нормою збільшувався цей показник при вирощуванні 
чумизи в моновидових посівах на 22,8%, сумішки з 
горошком посівним на 12,7 і сумішки з амарантом на 
11,3%, а розрахункової норми відповідно на 36,3; 
27,1 та 25,3%. При цьому максимальний його показ-
ник 1,217 млн.м

2
/га*діб відмічено у сумішки чумизи з 

амарантом при внесенні розрахункової норми доб-
рив в умовах зрошення. 

У період «трубкування-викид» волоті чиста 
продуктивність фотосинтезу на неудобреному фоні 
без зрошення, порівняно з міжфазним періодом «ку-
щіння-трубкування», збільшувалась при вирощуванні 
чумизи в моновидовому посіві на 26,0%, сумішки з 
горошком посівним на 36,4 і з амарантом – на 30,9%, 
а на фоні зрошення зменшувалась відповідно на 
19,2; 29,0 та 24,0% (табл. 1). 

Зрошення позначилось на чистій продуктивнос-
ті фотосинтезу досліджуваних культур. У міжфазний 
період «кущіння-трубкування» на неудобреному фоні 
цей показник, порівняно з неполивним варіантом, 
збільшувався у чумизи за моновидового посіву до 7,3 
г/м

2
*добу або на 46,0%, сумішки з горошоком посів-

ним до 6,9 або на 56,8% і сумішки з амарантом до 
7,1 г/м

2
*добу або на 69,0%, а у міжфазний період 

трубкування-викидання волоті він зменшувався від-
повідно на 6,4; 18,3 та 1,8%. 

Суттєво змінювалася чиста продуктивність фо-
тосинтезу при внесенні мінеральних добрив. У між-
фазний період «кущіння-трубкування» внесення ре-
комендованої норми добрив в неполивних умовах 
сприяло збільшенню цього показника при вирощу-
ванні чумизи в моновидових посівах до 6,6 г/м

2
*добу 

або на 10,0%, сумішки з горошком посівним до 
5,1 г/м

2
*добу або на 15%, і сумішки з амарантом до 

7,0 г/м
2
*добу або на 21,4%, а розрахункової норми 

відповідно на 16,0; 25,0 та 30,9%. 
Висновки. Внесення мінеральних добрив за 

розрахункової норми максимально сприяє підвищен-
ню врожаю сухої речовини, площі листкової поверхні 
однорічних агроценозів, фотосинтетичний потенціал 
у міжфазні періоди «кущіння-трубкування» та «труб-
кування-викид волоті» як в неполивних умовах, так і 
при зрошенні. При цьому чиста продуктивність фото-
синтезу в міжфазний період «трубкування-викид во-
лоті» збільшується в неполивних умовах, а при зро-
шенні, навпаки, зменшується. 

Найбільший збір сухої речовини, площі листко-
вої поверхні та фотосинтетичного потенціалу дося-
гається при вирощуванні чумизи сумісно з амаран-
том.  
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Постановка проблеми. Фактично в переважній 

більшості господарств вирощують чотири культури: 
пшеницю, ячмінь, соняшник і ріпак, а площі під голо-
вними ґрунтовідтворювальними культурами – бага-
торічними бобовими й злаковими травами та зерно-
бобовими – зведено до мінімуму [4, 7, 8]. Тоді як ви-
рішальну роль у збереженні й підвищенні родючості 
ґрунтів мають відіграти багаторічні трави, зокрема 
люцерна, а також зернобобові культури [11, 12]. Крім 
цього, суцільне багаторічне покриття поверхні ґрунту 
рослинами люцерни запобігає водній та вітровій еро-
зії. Слід зауважити, що вирощування люцерни тільки 
для збереження і підвищення родючості ґрунту ніко-
ли не було самоціллю. Ця культура була й залиша-
ється насамперед високопродуктивною і високоякіс-
ною кормовою культурою. В зв'язку з її довголіттям і 
багатоукісністю люцерна набуває особливого зна-
чення [2, 3]. Вона в період вегетації формує 2-7 уко-
сів, залежно від умов вирощування, використання 
(сінокісного і пасовищного) та сорту, з урожайністю 
сухої речовини 100-200 ц/га [5, 6]. 

Виробники люцерни у всьому світі віддають пе-
ревагу цій культурі внаслідок високої врожайності, 
відмінних кормових цінностей, а також великого аг-
роекологічного значення [1].  

Стан вивчення проблеми. Люцерну назива-

ють «Королевою корму тварин». У перекладі з пер-
сидського люцерна означає – «найкращий корм ко-
ней». Вона одна з найдавніших кормових культур 
світового землеробства та використовується на корм 
тваринам, найчастіше як сіно, сінаж, силос, а також у 
вигляді зневоднених брикетів, і як пасовищна росли-
на. За вмістом поживних речовин і за їх перетравніс-
тю люцерна не має конкурентів серед кормових рос-
лин. Вона може також вважатися початком харчового 
ланцюга, оскільки підтримує не тільки домашніх тва-
рин і людину, а й багато видів диких тварин і птахів 
(понад 700), що дуже важливо для екосистеми Землі. 
Також її можна використовувати як природний 
фільтр очищення і захисту водозбірних площ питної 
води [5, 9, 10]. 

Виходячи з вищенаведеного та враховуючи су-
часні тенденції в напрямку відродження розвитку 
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тваринництва, і як наслідок – необхідність форму-
вання кормової бази, було поставлено завдання ро-
зробити «Електронну інформаційно-довідкову базу 
"Люцерна на корм"».  

Завдання та методика проведення дослі-
джень. Завданням досліджень було розробити 

«Електронно інформаційно-довідковоу базу "Люцер-
на на корм"» при виконанні якого використано про-
грамні пакети Macromedia Dreamweawver 8 Copyright 
©1997-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved; 
Microsoft Office Front Page ©2003 Microsoft 
Corporation. All rights reserved; 
Mindjet.MindManager.Pro.v7.0 Copyright ©2006 
Macrovision Corporation. Mindjet LLC. Перевірка робо-
ти розробки здійснювалась за допомогою найбільш 
відомих інтернет-браузерів: Opera, Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla Firefox. 

Результати досліджень. База налічує 88 те-

матичних довідників, розроблена у вигляді сайту. 
Структура її представлена головним меню (навіга-
ційна панель на початку і наприкінці кожної веб-
сторінки) та п’ятьма тематичними блоками.  

Окремими блоками представлена теоретична 
частина, де надано інформацію про історію похо-
дження та розповсюдження культури, характеристи-
ку агрокліматичних умов Південного Степу (території 
проведення досліджень). Стосовно особливостей те-
хнології вирощування культури в умовах зрошення, 
сортів, найбільш придатних для вирощування на 
зрошуваних землях, то більша частина інформації 
вказаних блоків є результатами досліджень науков-
ців Інституту зрошуваного землеробства НААН [4-7, 
12]. Окремим блоком представлено види техніки, що 
використовується на різних етапах технологічного 
процесу (їх характеристики, класифікації та ін.).  

Дана розробка буде корисною для наукових 
співробітників, викладачів, студентів та фахівців аг-
ропромислового виробництва.  

Для початку роботи з «Електронною інформа-
ційно-довідковою базою "Люцерна на корм"» бажано 
перекопіювати папку Alfalfa_site з оригінального дис-
ку з програмою на жорсткий диск персонального 
комп’ютера. Відкрити папку і знайти файл-ярлик 

Start , для зручності подальшої роботи з «Елек-

тронною інформаційно-довідковою базою "Люцерна 
на корм"» скопіювати його на робочий стіл. З нього і 
рекомендується розпочинати роботу з програмою 
подвійним кліком лівої кнопки миші.  

Активізуючи цей файл відкриється інтерактивна 
титульна веб-сторінка, в форматі встановленого на 
комп’ютер користувача інтернет-браузера, напри-
клад: Opera, Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox 
тощо.  

При роботі з «Електронною інформаційно-
довідковою базою "Люцерна на корм"» можуть вини-
кнути проблеми, які інколи виникають в роботі з інте-
рнет-браузерами: картинка веб-сторінки більша за 
монітор – найчастіше масштаб регулюється у ниж-
ньому правому кутку переглядача, або з панелі ін-
струментів за допомогою вкладки Вид ---> Масштаб. 

Там користувач зможе підібрати масштаб сторінки 
під розмір власного монітору, або користуватися 
стрічками прокрутки.  

Якщо проблем не виникло або все налагоджено 
на моніторі, початкова сторінка буде мати такий ви-
гляд (рис. 1):  

 
 

Рисунок 1. Титульна сторінка «Електронної інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 

При запуску «Електронної інформаційно-довід-
кової бази "Люцерна на зелений корм"» (один клік лі-

вою кнопкою миші на назві програми-сайту) з'явиться 
головне вікно (рис. 2), що складається з п'яти блоків.  
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Рисунок 2. Фрагмент вікна головної сторінки  
«Електронної інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 

1. Блок навігації (верхня частина вікна): тут 
представлено панель інструментів браузера (1а) 
(Opera, Internet explorer, Mozilla Firefox тощо) та па-
нелі навігації програми (1б): головна навігаційна па-
нель та загальні характеристики різновидів люцерни.  

2. Другий інформаційний блок (ліва частина вік-
на) поділено на підрозділи: робота з тематичними 

підрозділами цього блоку організована через перелік 
гіперпосилань. Одним кліком лівої кнопки миші кори-
стувач може вийти на необхідну йому інформацію.  

3. Інформаційний блок (центральна частина ві-
кна): розташована вся вичерпна інформація в текс-
товому або/і табличному форматі з додаванням фо-
томатеріалів (рис. 3, 4, 5).  

 

1 

а 

б 

 
 

Рисунок 3. Фрагмент вікна з наданням інформації в табличному форматі «Електронної 
інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 
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В таблицях наведено перелік видів техніки, за-
собів захисту рослин або добрив, де назва кожного з 
наведених видів є гіперпосиланням (1) на довідник з 
характеристикою і/або рекомендаціями застосуван-

ня: а) – з гіперпосиланнями (курсор має вигляд ); 

б) – без додаткової інформації (курсор має вигляд 

 або )Фрагмент такого довідника наведено на 
рис. 4. 

 

1 

2 

 
 

Рисунок 4. Фрагмент довідника з рекомендаціями застосування (1) і/або характеристикою (2) видів 
ґрунтообробної техніки «Електронної інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 

Для зручності користувача на сторінках з вели-
ким об’ємом інформації, представлено зміст сторінки 
(рис. 5(а)) та передбачена можливість повернення 
до змісту сторінки (рис. 5(б)). Також на багатьох сто-
рінках зустрічаються гіперпосилання в тексті (рис. 

5(в)), що є переходом до сторінок з більш детальною 
характеристикою різновиду культури, сорту, виду те-
хніки або конкретного технічного засобу, процесу або 
явища, тощо. 

 
 

Рисунок 5. Фрагменти сторінок з великим об’ємом інформації «Електронної інформаційно-
довідкової бази "Люцерна на корм"» 

Додаткова панель навігації (рис. 5(г)) по «Елек-
тронній інформаційно-довідковій базі "Люцерна на 
корм"» для зручності користувачів розташована в кі-
нці кожної веб-сторінки. 

При створенні сторінки «Карта сайту» викорис-
тано програмний пакет Mindjet MindManager.Pro.v7.0 

(на випадок відсутності даного програмного забезпе-
чення на комп’ютері користувача, інсталяційний па-
кет додається, на рис. 6. схематично показано поря-
док встановлення Mindjet MindManager.Pro.v7.0 на 
комп’ютер користувача).  
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Рисунок 6. Порядок встановлення Mindjet MindManager.Pro.v7.0 на комп’ютер користувача 

Вказану сторінку можна відкрити з головної 
сторінки, відкритої в інтернет-браузерах Internet 
explorer або Mozilla Firefox (слід зауважити, що ця 
сторінка не відкривається з інтернет-браузера Opera 
(замість схеми відкривається код)). Початковий ви-
гляд сторінки такий як на рисунку 7. Клікнувши лівою 

кнопкою миші по значку , що розташований поряд 
з позначеннями відповідних інформаційних блоків, 
відкриваються складові компоненти інформаційних 

блоків (рис. 7, 8, 9), а значок  перетворюється на 

. 

 
 

Рисунок 7. Початковий вигляд сторінки «Карта сайту» 
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Поряд з назвою кожного інформаційного блоку 

є гіперпосилання у вигляді значка , якщо на 
комп’ютері користувача головним інтернет-баузером 

визначений Mozilla Firefox, тоді замість  буде 

. Одним кліком лівої кнопки миші на вказаному 
значку поряд з вибраним інформаційним блоком ко-
ристувач відкриває веб-сторінку з одноіменною на-
звою.  

 

 
 

Рисунок 8. Склад блоку «Сорти» «Електронної інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 

 
 

Рисунок 9. Склад блоку «Особливості технології вирощування культури»  
«Електронної інформаційно-довідкової бази "Люцерна на корм"» 

Подібно вищенаведеним прикладам відкривають-
ся решта блоків «Електронної інформаційно-довідкової 
бази "Люцерна на корм"», що є ще одним зручним спо-
собом навігації користувачів по «Електронній інформа-
ційно-довідковій базі "Люцерна на корм"». 

Висновки. Розроблена «Електронна інформа-

ційно-довідкова база "Люцерна на корм"» надасть 
можливість оперативного доступу до специфічної ко-
рисної інформації через електронні засоби. В пода-
льшому вона може слугувати основою для створен-
ня розрахункових модулів та програмно-
інформаційних комплексів, що дозволить користува-
чам оптимізувати вибір комплексу заходів з техноло-
гії вирощування люцерни на зелений корм в умовах 
зрошення і буде сприяти підвищенню ефективності 
ведення зрошуваного землеробства в цілому. 
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ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ 
ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

В.Є.МУЗИКА  
А.В. КОЛЧЕНКО 
О.Ю. ТАРАНЕНКО 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

Постановка проблеми. Відомо, щоврожай та 
якість зерна зернових культур напряму залежить від 
технологічних прийомів вирощування. Одним із важ-
ливим прийомом технології вирощування пшениці 
озимої на зрошуваних землях є захист посівів від 
шкідників, хвороб та бур’янів. 

Останнім часом на Півдні України в зв’язку зі 
зміною кліматичних умов значно погіршився фітоса-
нітарний стан посівів озимини. Внаслідок цього пот-
рібно якомога ефективно розробляти систему захис-
ту та вивчати ефективність нових пестицидів. 

З кожним роком якість зерна пшениці змінюється і 
значно залежить від розповсюдження бур’янів, хвороб 
та шкідників, які погіршують фітосанітарний стан посі-
вів, завдають великих втрат врожаю і не дають можли-
вості реалізувати генетичний потенціал культури. Хво-
роби і шкідники пошкоджують рослини та їх органи 
асиміляції, що різко підвищує дихання, знижує продук-
тивність фотосинтезу, урожай і якість зерна. 

Стан вивчення проблеми. У колективних, фе-
рмерських, а також в одноосібних господарствах на 
півдні України внаслідок впливу екологічних та еко-
номічних чинників істотно погіршився фітосанітарний 
стан зрошуваних посівів пшениці озимої.  

Найбільш поширеними хворобами озимини яка 
вирощується на зрошуваних землях є борошниста 
роса, кореневі гнилі, септоріоз, бура листкова іржа. З 
фітофагів на зернових колосових домінують пшенич-
ний трипс, хлібні клопи, хлібні пильщики, злакові му-
хи [1,2,3,4,5]. З кожним роком кількість шкідливих ор-
ганізмів на посівах пшениці озимої збільшується. 

Вирішення проблеми покращення фітосанітар-
ного стану посівівпшениці озимоїна зрошуваних зем-
лях господарств різних форм власності можливе ли-
ше при впровадженні у виробництво зональних інте-
грованих систем захисту. 

Впровадження у виробництво удосконалених 
технологій захисту зернових культур на основі еко-
номічних порогів шкодочинності сприятиме збере-
женню від втрат 25-30% врожаю зерна та покращен-
ню його посівних і технологічних якостей, з ураху-
ванням безпеки навколишнього середовища. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
наших досліджень була розробка економічно доціль-
ної технології оптимізації фітосанітарного стану посі-
вів пшениці озимої на зрошуваних землях. 

Схеми дослідів представлені у таблицях 1, 2 ,3 і 4. 
Польовий дослід проводився на дослідному 

полі Інституту зрошуваного землеробства НААН, 
який розташований в Херсонській області в зоні Інгу-
лецької зрошувальної системи. Ґрунти дослідного 
поля темно-каштанові середньо-суглинкові, слабо 
солонцюваті, на карбонатному лесі. Висота гумусо-
вого горизонту – 30-40 см, вміст гумусу в орному ша-
рі ґрунту 2,15%, загального азоту – 0,17%, валового 
фосфору – 0,09%, рН водяної витяжки 6,8-7,3. 

Польова вологоємкість метрового шару ґрунту скла-
дає 20,5%, вологість в’янення – 9,5%, об’ємна маса 
шару ґрунту 0-100 см становить 1,41 г/см

3
. 

При закладенні і проведенні польових дослідів 
керувались загальноприйнятою методикою 
Б.О. Доспєхова [6] і методичними вказівками по про-
веденню досліджень на зрошуваних землях 
(М.М. Горянський). Повторність у дослідах 4-кратна, 
площа посівної ділянки 30 м

2
, облікової – 10-15 м

2
.  

Висівали сорт пшениці озимої Херсонська без-
оста. Попередник – соя. Агротехніка в досліді зага-
льноприйнята для вирощування пшениці озимої на 
зрошуваних землях.  

Результати досліджень.В передпосівній об-
робці насіння важливим елементом являються про-
труйники фунгіцидної та інсектицидної дії, завдяки 
яким вдається в значній мірі знешкодити насіння від 
збудників хвороб, які передаються через насіннєвий 
матеріал, захистити насіння і проростки від плісня-
віння в ґрунтових умовах, знизити ураження сходів 
кореневими гнилями; послабити негативний вплив 
пошкоджень та травмування на якість посівного ма-
теріалу; стимулювати ріст і розвиток рослин у ре-
зультаті дії препаратів на деякі фізіологічні процеси в 
проростаючому насінні й рослинах, а також покращи-
ти перезимівлю озимих культур. 

Ефективність протруйників 
В досліді застосовували два протруйника фун-

гіцидної дії Скарлет, м.е., та Ламардорт, к.с. еталон. 
Передпосівна обробка насіння пшениці озимої новим 
протруйником Скарлет, м.е. сприяла підвищенню йо-
го схожості, силі росту, дружній появі сходів та істот-
ному зменшенню розвитку грибних хвороб, як восе-
ни, так і у весняно-літній період (табл. 1). 

За даними спостережень ефективність захисту 
пшениці озимої від грибних хвороб на варіантах із 
протруйниками Скарлет та Ламардор практично не 
відрізнялась. Так, ураженість рослин сажковими хво-
робами зменшилась на 100%, фузаріозною гниллю 
на 78,5-79,4%, гельмінтоспоріозною – на 95,8-93,6 %.  

Ефективність фунгіцидів 
Розвиток грибних хвороб на дослідних ділянках 

в осінній період стримувалось, завдяки застосуванню 
протруйника Скарлет. У весняно-літній період з гри-
бних хвороб на пшениці озимій господарське зна-
чення мали борошниста роса (ErysiphegraminisDC), 
септоріоз (SeptoriostriticiRob.) і бура листкова іржа 
(PucciniatriticanaErikss.). Розвиток їх на початку коло-
сіння на контрольних ділянках становив, відповідно, 
2,5; 1,8 і 1,6 %. 

З метою захисту урожаю на дослідних ділянках 
застосували фунгіциди Титул Дуо, к.к.р., Тілт 250 ЕС, 
к.е., Топсін М, з.п. у кінці фази кущіння та Амістар Екст-
ра, к.с. на початку колосіння пшениці озимої. Ефектив-
ність відмічених фунгіцидів наведена в (табл. 2). 
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Таблиця 1 – Ефективність протруйників на зрошуваній пшениці озимій  
(сорт Херсонська безоста в середньому за 2011-2012рр.) 

Протруйник 
Норма витра-
ти препарату, 

л/т 

Сила рос-
ту, % 

Лаборатор-
насхожість, 

% 

Ефективністьдії, % 

Сажковіхвороби Кореневігнилі 

летюча тверда 
фуза-
ріозна 

Гельмінтоспо-
ріозна 

Контроль (безпротруєння) 0 92,4 94,5 0 0 0 0 

Скарлет, м.е. 0,4 94,3 96,6 100,0 100,0 78,5 95,8 

Ламардор, т.к.с. (еталон) 0,15 95,2 98,5 100,0 100,0 79,4 93,6 

 
Спостереження показали, що фунгіциди сприяли 

істотному покращенню фітосанітарного стану посівів 
пшениці озимої. Кращу ефективність проявило подвій-
не застосування фунгіцидівТитул Дуо, к.к.р, Тілт 390, 

к.к.р., Топсін М, з.п. – у кінці кущіння та у фазі колосіння 
культури Амістар Екстрак.с., що зменшило розвиток 
борошнистої роси на 84,1-97,2%, септоріозу – на 87,3-
95,5%, бурої листкової іржі – на 61,4-92,8%. 

Таблиця 2 – Ефективність дії фунгіцидів проти грибних хворобпшениці озимої  
(сорт Херсонська безостав середньому за 2011-2012рр.) 

№ з/п Варіант 
Строк застосування фунгіциду 

(фаза розвитку культури) 

Ефективність фунгіциду, % 

борошниста роса септоріоз бура іржа 

1 Контроль (без фунгіциду) –– –– –– –– 

2 Титул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) кінець кущіння 86,3 87,3 63,9 

3 
Титул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) кінець кущіння 

97,2 95,5 90,6 
Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) колосіння 

4 Тілт 250 ЕС, к.е. (0,5 л/га) кінець кущіння 89,1 87,4 67,9 

5 
Тілт 390, к.к.р. (0,26 л/га) кінець кущіння 

96,4 95,3 92,8 
Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) колосіння 

6 Топсін М, з.п. (1,2 кг/га) кінець кущіння 84,1 88,6 61.4 

7 
Топсін М, з.п. (1,2 кг/га) кінець кущіння 

92,6 90,4 90,7 
Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) колосіння 

 
Ефективність інсектициду 
Спостереження за розвитком фітофагів в осін-

ній період показало, що господарського значення во-
ни не мали. Чисельність весняного покоління злако-
вих мух, клопа-черепашки, що перезимували, та 
пшеничного трипса була нижча ЕПШ. Останні фіто-
фаги являли серйозну небезпеку посівам озимої 

пшениці у фазу молочно-воскової стиглості. Так, чи-
сельність їх личинок у цей період становила, відпові-
дно, 2,9-5,1 екз./м

2
 і 12,7-13,5 екз./колос, що вимага-

ло застосування інсектицидів. Для обприскування 
дослідних ділянок використали Кінфос, к.е. з нормою 
витрати 0,25 л/га, (табл.3). 

Таблиця 3 – Ефективність інсектициду проти сисних шкідників пшениці озимої  
(сорт Херсонська безоста в середньому за 2011-2012рр.) 

№ 
з/п 

Варіант 
Ефективність дії, % 

Клоп черепашка Пшеничний трипс 
1 Контроль (без захисту) - - 

2 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) у налив зерна на фоні Ти-
тул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) в кінці кущіння 

96,2 95,3 

3 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) у налив зерна на фоні Ти-
тул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) в кінці кущіння і Амістар 
Екстра, к.с. (0,7 л/га) на початку колосіння 

97,5 96,6 

4 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) на фоні Тілт 250 ЕС, к.е. 
(0,5 л/га) у кінці кущіння 

98,7 95,4 

5 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) на фоні Тілт 250 ЕС, к.е. 
(0,5 л/га) у кінці кущіння і Амістар Екстра, к.с.  
(0,7 л/га)на початку колосіння 

98,0 96,9 

6 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) на фоні Топсін М, з.п.  
(1,2 кг/га) у кінці кущіння 

96,2 96,7 

7 
Кінфос, к.е. (0,25 л/га) на фоні Топсін М, з.п.  
(1,2 кг/га) у кінці кущіння іАмістар Екстра, к.с.  
(0,7 л/га) на початку колосіння 

98,9 97,5 

 
Таким чином, застосування інсектициду Кін-

фоск.е.сприяло оптимізації фітосанітарного стану 
дослідних ділянок до кінця вегетації пшениці озимої, 
збереженню врожаю від втрат та одержанню зерна 
другого класу (на контрольному варіанті – п’ятий 
клас). Залишків пестицидів у зерні не виявлено. 

Результати врожайності та економічної ефек-
тивності пестицидів в інтегрованій системі захисту 
пшениці озимої, що вирощувалась в умовах зрошен-
ня після сої, наведені в (табл. 4) 
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Таблиця 4 – Господарська і економічна ефективність захисту пшениці озимої від шкідливих 
організмів в умовах зрошення (середня за 2011-2012рр. 

№ 
п/п 

Варіант 
Строк застосу-

вання пестицидів 
Урожай-

ність, т/га 
Збережений 
урожай, т/га 

Умовний чистий 
прибуток, грн./га 

Рентабель-
ність, % 

1 Контроль (без хімічного захисту) - 3,26 - 945 19 

2 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

4,15 0,53 3078 59 + Титул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) кінець кущіння 

+ Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

3 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

4,38 1,12 3302 61 
+ Титул Дуо, к.к.р. (0,26 л/га) кінець кущіння 

+ Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) початок колосіння 

 + Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

4 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

4,12 0,86 2927 55 + Тілт 250 ЕС, к.е. (0,5 л/га) кінець кущіння 

+ Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

5 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

4,43 1,17 2791 46 
+ Тілт 250 ЕС, к.е. (0,5 л/га) кінець кущіння 

+ Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) початок колосіння 

+ Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

6 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

3,76 0,50 2202 41 + Топсін М, з.п. (1,2 кг/га) кінець кущіння 

+ Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

7 

Скарлет, м.е. (0,4 л/т) за 3 дні до сівби 

4,23 0,97 2906 52 
+ Топсін М, з.п. (1,2 кг/га) кінець кущіння 

+ Амістар Екстра, к.с. (0,7 л/га) початок колосіння 

+ Кінфос, к.е. (0,25 л/га) налив зерна 

 НІР05, т/га 0,20  

 
Із таблиці 4 видно, що в умовах зрошення оп-

тимізації фітосанітарногостану пшениці озимої за ра-
хунок застосування захисту рослин сприяла збере-
женню від втрат 0,50-1,12 т/га зерна високої якості (2 
клас за ДСТУ 3868 – 2010). 

Вартість 1 т зерна 2-го класу – 2000 грн 
Затрати на пестициди та їх внесення на 1 га:  
2 вар. – 299,1 грн; 3 вар. – 534,67 грн; 4 вар. – 

390,19 грн; 5 вар. – 1145,95 грн; 6 вар. – 395,50 грн; 7 
вар. – 630,95 грн 

Висновок Таким чином, кращу господарську та 

економічну ефективність отримано на варіанті подвій-
ного застосування фунгіцидів Титул Дуо, (0,26 л/га) у 
кінці кущіння і Амістар Екстра 280 SC, к.с. (0,7 л/га) 
колосіння та інсектициду Кінфос, к.е. (0,20 л/га), де 
врожайність зерна склала 4,38 т/га, умовний чистий 
прибуток 3302 грн./га і рентабельність 61 %. 
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РЕАКЦІЯ РІЗНИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СОРГО  
НА ЗМІНИ КЛІМАТУ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ 

П.С. КІЗУБ 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

Постановка проблеми. Глобальне потепління 

клімату призвело до зниження врожайності головних 
ярих сільськогосподарських культур, яке в окремі ро-
ки може досягати 50-60%, а то й спричиняти повну 
загибель їх посівів. Тривалі посухи є найбільш сер-
йозною проблемою сільського господарства, як на 
регіональному, так і на світовому рівні. Тому стає за-
вдання розширення площ посіву досить посухостій-
ких культур і в першу чергу – сорго [1]. 

Сорго володіє високою пластичністю та невиба-
гливістю, проявляє високі потенційні можливості та, 
за умови дотримання технології вирощування, за-
безпечує високі та сталі врожаї. 

Необхідність та доцільність вирощування сорго 
зумовлюється винятковою посухостійкістю, високою 
продуктивністю, різноманіттям отриманої продукції 
та кормів: зерно, гранули, монокорм, спирт, крупа, 
крохмаль, а також у нинішній час актуальним стає 
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використання сорго для виробництва біоетанолу. У 
зерні сорго міститься 10-12% сирого білку, до 3,5% 
сирого жиру і 83-85% крохмалю. За рівнем урожай-
ності в неполивних умовах сорго зернове перевищує 
усі ярі зернові культури [2]. 

Стан вивченості проблеми. В умовах посуш-

ливих років важливого значення набуває питання 
стабілізації валових зборів зерна. Одним із шляхів 
вирішення цієї проблеми є добір культур, які б в жор-
стких умовах гарантували отримання економічно ви-
правданих сталих врожаїв [3]. 

Перспективним є споживання зерна сорго на 
внутрішньому ринку, бо за кормовою цінністю воно 
близьке до зерна ячменю і кукурудзи, перевищуючи 
останнє за якістю амінокислотного складу та цукрис-

тістю, а вихід спирту з 1 т сорго на 25-30% більший, 
ніж у кукурудзи та пшениці. 

Сорго дуже динамічно завойовує сільськогос-
подарський ринок: із 2002 по 2008 року його посівні 
площі в Україні розширилися з 6 000 до 180 000 га. 
Але у 2009 році сорго висіяли значно менше, головна 
причина такого спаду – невпевненість та нестабіль-
ність українського ринку збуту зерна товарного сорго. 
Внутрішній ринок ще не готовий був використати ви-
рощені обсяги зернового сорго. Найбільший потенці-
ал продажу – експорт. Але з 2010 року посіви сорго 
стали поступово розширюватись, особливо в півден-
ному регіоні (табл. 1). Це пов’язано з тим, що ці роки 
(2010, 2012, 2013) були дуже посушливими, в тому 
числі і у весняний період, що обмежувало площі по-
сіву ранніх ярих зернових культур. 

Таблиця 1 – Вирощування сорго в господарствах південного Степу 

Рік 
Миколаївська обл. Херсонська обл. Одеська обл. 

Площа, га Урожайність, т/га Площа, га Урожайність, т/га Площа, га Урожайність, т/га 

2009 2,2 2,9 0,7 1,7 3,0 1,7 

2010 4,2 2,8 2,5 2,0 4,7 2,4 

2011 11,3 2,2 6,2 1,9 9,9 2,3 

2012 41,0 1,1 30,5 11,5 30,3 - 

2013 36,1 2,1 16,1 2,2 - - 

 
Вирощування зернового сорго є економічно до-

цільним та агрономічно-обґрунтованим [4]. 
Завдання і методи досліджень. Завданням 

наших досліджень було вивчення реакції сортів і гіб-
ридів сорго зернового різного походження на посуш-
ливі умови південного Степу України. На дослідному 
полі Інституту зрошуваного землеробства в демон-
страційних дослідах висівались сорти і гібриди сорго 
зернового селекції наукових установ НААН України, 
а також іноземної селекції – фірми Richardson Seeds 
(США) та RAGT (Франція). Дослідження в цьому на-
прямку проводились згідно "Методики спостережень 
в системі сортовипробувань України" (1996 р.) [5]. 
Площа посівної ділянки – 95 м

2
, облікової – 50 м

2
. 

Результати досліджень. На демонстраційно-

му полі Інституту зрошуваного землеробства в 2012 
р. найвищу врожайність зерна – 3,0 т/га сформував 

гібрид Чудовий ВМР при вологості 15,9% (табл. 2). 
Також досить високу врожайність забезпечили гібри-
ди Спринт ІІ та Прайм – 2,8 т/га, але їхнє зерно мало 
підвищену вологість – 19,3% та 19,4% відповідно і 
потребувало досушування. 

В дослідах Асканійської дослідної станції най-
вищу врожайність мали гібриди Бургго – 2,3 т/га та 
Прайм – 2,2 т/га. При цьому слід враховувати, що в 
умовах Асканійської дослідної станції склались більш 
жорсткі посушливі умови, ніж на території дослідного 
поля Інституту зрошуваного землеробства. 

Враховуючи таку реакцію гібридів сорго різного 
походження і різної тривалості вегетаційного періоду 
було зроблено попередній висновок, що незважаючи 
на надходження тепла в регіоні, найбільш адаптова-
ними до природно-кліматичних умов південного Сте-
пу є сорти і гібриди раннього строку дозрівання. 

Таблиця 2 – Урожайність і вологість зерна сорго на демонстраційних посівах (2012р.) 

Гібрид 
Інститут зрошуваного землеробства Асканійська ДСГ ДС 

вологість, % урожайність, т/га вологість, % урожайність, т/га 

Свіфт - - 24,4 0,7 

Бурго 13,7 2,3 20,8 2,3 

Даш Е 14,3 2,1 18,8 1,7 

Чудовий ВМР 15,9 3,0 - - 

Прайм 19,4 2,8 20,6 2,2 

Спринт W 20,7 1,8 20,2 1,4 

Спринт ІІ 19,3 2,8 20,6 1,3 

Гранд - - 20,2 1,5 

Колор - - 22,2 1,3 

Вінець - - 21,4 0,7 

Ерітрея - - 20,0 0,6 

 
Тому у 2013 році був закладений демонстра-

ційний полігон, де були висіяні лише ранньостиглі 
сорти і гібриди американської (Даш – Е, Спринт – W, 
Свіфт), французької (Таргга, Фрігго, Оггана, Брігго) 
та вітчизняної селекції (Колор, Гранд, Вінець, Еріт-
рея, Сармат) (табл. 3). Ці дослідження також показа-
ли, що ранньостиглі гібриди мають істотну перевагу 

порівняно з гібридами з більш тривалим періодом ве-
гетації. Серед них кращими виявились гібриди 
Спринт W (селекції Richardson Seeds) – урожайність 
якого була 3,68 т/га, Свіфт (Richardson Seeds) – 
3,47 т/га та Таргга (RAGT), який сформував врожай-
ність 3,42 т/га. Серед сортів вітчизняної селекції най-
краще себе показав сорт Вінець з урожайністю 
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3,65 т/га. Урожайність ячменю ярого не перевищува-
ла в умовах 2013 року 1,3 т/га. 

Слід також зазначити, що в посушливих умовах 
другої половини літа на час збирання в першій дека-

ді вересня вологість зерна всіх гібридів, які вивча-
лись була в межах 9-12% і не потребувала досушу-
вання.  

Таблиця 3 – Урожайність і вологість зерна сорго на демонстраційних посівах ІЗЗ (2013р.) 

Гібрид, сорт Вологість, % Урожайність, т/га 

Колор 9 2,12 

Гранд 9,5 1,16 

Вінець 9 3,65 

Ерітрея 12 2,15 

Самаран 10 1,05 

Даш-Е 11 2,90 

Спринт-W 12 3,68 

Свіфт 11 3,47 

Тарга 10,5 3,42 

Фрігго 10,5 2,24 

Огана 9,5 2,74 

Бріго 10,0 2,20 

 
Висновок. Доведено, що сорго в районах не-

достатнього зволоження є потужною страховою ку-
льтурою, що здатна в умовах жаркого та посушливо-
го клімату формувати високий врожай зерна. Але 
для цього необхідно розробити сортову агротехніку 
сучасних гібридів сорго і виявити серед них найбільш 
адаптовані до посушливих умов. З результатів про-
ведених нами досліджень такими є гібриди амери-
канської селекції: Спринт W та Свіфт з урожайністю 
3,68 т/га та 3,47 т/га відповідно, гібрид французької 
селекції – Таргга, який сформував врожайність 
3,42 т/га та сорт Вінець з урожайністю 3,65 ц/га. 
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Постановка проблеми. Продуктивність фото-
синтезу рослин визначається двома головними пока-
зниками – сумарною площею листя за вегетацію та 
інтенсивністю фотосинтетичних процесів на одиницю 
площі листя [1]. Тобто для отримання високого вро-
жаю необхідно, щоб не тільки площа листя посіву 
була оптимальною, а щоб і в листках процеси фото-
синтезу проходили як можна довше. Забезпеченість 
доступними формами поживних речовин при достат-
ньому вологозабезпеченні ґрунту є основним факто-
ром, що визначає формування фотосинтетичної по-
тужності посіву соняшнику [2-4]. 

Стан вивчення проблеми. В наукових устано-
вах України накопичено достатній досвід з дослі-
дження питання впливу погодних умов та агротехніч-
них прийомів вирощування на особливості фотосин-
тетичної діяльності соняшнику [5-7]. Але ще не до-
сить повно вивчено вплив фотосинтетичної діяльно-
сті посіву соняшнику на урожайність нових гібридів 
соняшнику. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
наших досліджень було виявити вплив фону жив-
лення та строку сівби на фотосинтетичну діяльність 
посівів соняшнику. 

Дослідження проводили у 2007-2009 рр. на до-
слідному полі Інституту рослинництва ім. В. Я. 
Юр’єва НААН за багатофакторною схемою методом 
систематичних повторень з дотриманням вимог ме-
тодики дослідної справи за Доспєховим Б. А. [8].  

Ґрунтовий покрив ділянок, на яких були закла-
дені досліди, представлений чорноземами типовими 
потужними середньогумусними на лесах. У дослідах 
висівали гібриди соняшнику селекції Інституту рос-
линництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України. 

Чергування культур в сівозміні наступне:  
1. – горох на зерно; 2. – пшениця озима; 3. – 

буряки цукрові; 4. – ячмінь ярий; 5. – соняшник.  
Сівбу проводили в три строки: ранній – при 

стійкому прогріванні ґрунту на глибині 6-8 см до 6-8 
°С; рекомендований – при стійкому прогріванні ґрун-
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ту на глибині 6-8 см до 8-10 °С; пізній – при стійкому 
прогріванні ґрунту на глибині 6-8 см до 10-12 °С. 

Досліди було закладено на двох фонах жив-
лення: без добрив та основне внесення N30Р30К30. 
Агротехніка вирощування гібридів соняшнику відпо-
відала загальноприйнятим вимогам, за винятком фа-
кторів, що досліджували. 

Площу листя визначали за Осіпової Л.С. [7], 
фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП) визначали 
за Ничипоровичем А.А. [6].  

Результати досліджень. Як свідчать резуль-
тати наших досліджень 2007-2009 рр., рівень уро-

жайності гібридів соняшнику змінювався залежно як 
від фону живлення, так і від строку сівби. Так, на фо-
ні без добрив як гібриди ранньостиглої групи Оскіл та 
Ант, так і гібриди середньоранньої групи Ясон, Кап-
рал та Дарій найбільшу урожайність забезпечили за 
раннього строку сівби в межах 2,21-2,73 т/га (табл. 
1). Сівба при прогріванні ґрунту на глибині заробки 
насіння до 10-12 ºС негативно позначилася на уро-
жайності, зменшивши її з 2,22 т/га за рекомендовано-
го строку сівби до 1,96 т/га за пізнього строку сівби. 

Таблиця 1 – Урожайність гібридів соняшнику залежно від фону живлення та строку сівби, 
т/га, 2007-2009 рр. 

Гібрид (С) 

Фон живлення (А), строк сівби (В) 

без добрив N30P30K30 

ранній рекомен-дований пізній ранній 
рекомен-
дований 

пізній 

Оскіл 2,73 2,22 1,96 2,86 2,39 2,12 

Ант 2,38 2,27 2,27 2,48 2,33 2,47 

Ясон 2,72 2,20 2,48 2,83 2,31 2,71 

Богун 2,21 2,29 2,30 2,52 2,54 2,65 

Капрал 2,31 2,24 1,84 2,55 2,49 2,12 

Дарій 2,39 2,09 2,33 2,62 2,32 2,57 

НІР05 А – 0,01; В – 0,02; С – 0,01; АВ – 0,04; АС – 0,03; ВС – 0,04; АВС – 0,08 

 
Запізнення із сівбою сприяло збільшенню уро-

жайності на 0,13 т/га порівняно з урожайністю за ран-
нього та на 0,11 т/га за рекомендованого строків сівби. 
Порівнюючи урожайність гібрида Богун на фоні без до-
брив та на фоні із внесенням N30P30K30 встановлено 
досить високу ефективність мінеральних добрив, і це, в 
свою чергу, забезпечило істотне збільшення урожайно-
сті за раннього, рекомендованого та пізнього строків сі-
вби на – 0,31; 0,25; 0,35 т/га. Взагалі, серед досліджу-
ваних гібридів саме гібрид Богун вирізняється найбіль-
шим приростом урожайності на удобреному фоні порі-
вняно з фоном без добрив.  

Гібрид Капрал був досить чутливим до умов 
вирощування за пізнього строку сівби, внаслідок чого 
урожайність зменшилася на 0,40 т/га порівняно з ре-
комендованим та на 0,47 т/га порівняно з раннім 

строком сівби, або на 17,9% та 20,3% відповідно. 
Добрива мали позитивний вплив на урожайність, збі-
льшивши її у ранній, рекомендований та пізній стро-
ки сівби на 0,24; 0,25; 0,28 т/га відповідно порівняно 
із фоном без добрив. 

Нашими дослідженнями встановлено, що пло-
ща листкової поверхні гібридів ранньостиглої групи 
Оскіл та Ант найкраще збереглася за раннього стро-
ку сівби і знаходилася в межах 7,9-8,8 тис. м

2
/га, що 

більше на 2,6-3,0 тис. м
2
/га (рис. 1). Слід відмітити, 

що урожайність цих гібридів була найбільшою саме 
за раннього строку сівби. Між урожайністю та пло-
щею листкової поверхні у фазі утворення кошиків та 
цвітіння встановлено середню кореляційну залеж-
ність r = 0,53 ± 0,30 та r = 0,48 ± 0,31 відповідно. 
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Рисунок 1. Площа листя соняшнику залежно від строку сівби, тис. м
2
/га  

(в середньому по фонах живлення) 

Нашими дослідженнями встановлено, що у гіб-
ридів ранньостиглої групи на обох фонах живлення 
найбільший ФПП був за раннього та рекомендовано-
го строків сівби. Так, на фоні без добрив у гібрида 
Оскіл значення цього показника коливалося від 1,29 
до 1,38 млн. м

2
 добу/га, а у гібрида Ант – від 1,50 до 

1,67 млн. м
2
 добу/га (табл. 2). Нами встановлено, що 

на фоні N30P30K30 ФПП становив у гібрида Оскіл 1,34-
1,46, у гібрида Ант – 1,50-1,56 млн. м

2
 добу/га. Най-

менший фотосинтетичний потенціал посіву відмічали 
за пізнього строку сівби, що можна пояснити змен-
шенням площі листкової поверхні гібридів порівняно 
з рекомендованим та раннім строками сівби.  
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Таблиця 2 – Фотосинтетичний потенціал посіву залежно від фону живлення та строку сівби, 
млн. м

2
 добу/га, 2007-2009 рр. 

Гібрид (С) Строк сівби (В) 
Фон живлення (А) 

без добрив N30P30K30 

Оскіл  

ранній 1,38 1,46 

рекомендований 1,29 1,34 

пізній 1,06 1,11 

Ант  

ранній 1,67 1,56 

рекомендований 1,50 1,50 

пізній 1,15 1,24 

Ясон  

ранній 1,53 1,55 

рекомендований 1,37 1,65 

пізній 1,59 1,53 

Богун 

ранній 1,56 1,38 

рекомендований 1,45 1,46 

пізній 1,44 1,49 

Капрал 

ранній 1,32 1,37 

рекомендований 1,49 1,60 

пізній 1,36 1,48 

Дарій  

ранній 1,35 1,58 

рекомендований 1,01 1,54 

пізній 1,69 1,63 

НІР05 А – 0,02; В – 0,03; С – 0,03; АВ – 0,05; АС – 0,05; ВС – 0,08; АВС – 0,11  

 
У гібридів середньоранньої групи на фоні із 

основним внесенням добрив у дозі N30P30K30 значен-
ня ФПП, як і урожайність, не мали значних коливань 
за строками сівби, як у групи ранньостиглих гібридів. 
Це означає, що середньоранні гібриди виявилися 
більш пластичними до умов навколишнього середо-
вища. Виключенням є гібрид Капрал, у якого відміча-
ли тенденцію до зменшення урожайності за пізнього 
строку сівби. Між урожайністю та ФПП встановлено 
середню кореляційну залежність r = 0,44 ± 0,31. 

Висновки та пропозиції. Найбільший рівень 
урожайності гібриди ранньостиглої групи забезпечи-
ли за раннього строку сівби за температури ґрунту 6-
8 °С – від 2,38 до 2,86 т/га. Урожайність середньо-
раннього гібрида Дарій збільшувалася за пізнього 
строку сівби на фоні без добрив на 0,24 т/га, на фоні 
із основним внесенням добрив у дозі N30Р30К30 – на 
0,25 т/га порівняно з рекомендованим строком сівби. 
Між урожайністю та фотосинтетичним потенціалом 
посіву встановлено середню кореляційну залежність 
r = 0,44 ± 0,31. 

Перспектива подальших досліджень. Перс-
пектива подальших досліджень полягає у необхідно-
сті дослідження впливу агротехнічних прийомів ви-
рощування на продуктивність посівів соняшнику в ці-

лому, що дозволить у повній мірі зрозуміти характер 
формування урожайності та якості насіння. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ПРОЕКТУВАННЯ  
РИСОВИХ СІВОЗМІН, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

А.В. ПОЛЄНОК  
С.Г. ВОЖЕГОВ – кандидат с.-г. наук, с.н.с.  

Інституту рису НААН 

Однією з важливих умов отримання високих і 
сталих врожаїв рису є введення і дотримання прави-
льних сівозмін. Рисові сівозміни є системою органі-
заційно-господарських, економічних та агротехнічних 
заходів, спрямованих на раціональне використання 
землі, розміщення і чергування культур, підвищення 
родючості ґрунтів і на цій основі одержання високих 

урожаїв як рису, так і супутніх культур. Рисові сіво-
зміни дозволяють більш раціонально використовува-
ти зрошувальні землі та збільшувати вихід продукції 
з одиниці площі, підвищувати ефективність добрив. 

Правильне чергування культур в сівозміні в су-
купності з агротехнічними і меліоративними захода-
ми прискорює окультурення земель, забезпечує мо-
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білізацію їх родючості та підвищення врожайності 
рису при зниженні витрат на одиницю отриманої 
продукції. 

Рисові сівозміни повинн будуватись таким чи-
ном, щоб забезпечувати достатню маневреність в 
зміні співвідношення культур та їх чергування без 
перебудови рисової зрошувальної системи. 

Вибір сівозміни залежить, в першу чергу, від спе-
ціалізації господарства та меліоративних умов його те-
риторії. В рисосійних господарствах рис, як провідна 
культура, повинен займати найбільшу площу [1, 2, 6, 7, 
13, 18]. В той же час в більшості зон рисосіяння госпо-
дарства багатогалузеві, з інтенсивним тваринництвом. 
Тому в сівозміні, окрім рису, необхідно вирощувати ко-
рмові бобові культури, в тому числі люцерну і конюши-
ну, котрі до того ж є найкращими попередниками рису, 
а також збагачують ґрунт органічними речовинами, по-
кращують його фізичні властивості, сприяють посилен-
ню мікробіологічних процесів. 

Порядок чергування культур в рисовій сівозміні 
тісно пов'язаний з біологією рису, а також специфіч-
ними умовами, в яких він вирощується – затоплен-
ням поля відповідним шаром води [23]. Правильно 
складена сівозміна повинна задовольняти вимоги 
культури рису та сприяти проведенню всіх агротехні-
чних і меліоративних заходів його вирощування. 

Через свою специфіку рисові сівозміни мають 
вузьку спеціалізацію, що пов’язано, в першу чергу, з 
територіальним обмеженням районів рисосіяння та 
великими капітальними вкладеннями на побудову 
зрошувальних систем [2, 9, 15]. 

Рисові сівозміни виконують свої функції тільки в 
тому випадку, якщо вони покладені на систему, з чіт-
ко працюючою дренажно-скидною мережею, яка за-
безпечує необхідний режим зрошення, та достатню 
автономність кожного окремого поля [3, 10, 20]. 

Дослідження і практика показують, що таким 
вимогам в більшій мірі відповідають багатопільні ри-
сові сівозміни, і, в тому числі, восьмипільні сівозміни, 
а в деяких зонах шести-, семи- і дев'ятипільні. 

Сівозміни з короткою ротацією виправдовують 
себе на масивах з погіршеними гідрологічними умо-
вами, де вирощування багаторічних трав практично 
неможливе через вимокання [4, 23]. 

В рекомендаціях 2011 року Інститут рису про-
понує три види сівозмін: шести-, семи- і восьмипільні 
[12]. 

Шестипільні сівозміни передбачають наступне 
чергування культур: 

1. Люцерна під покрив зернових 
2. Люцерна 
3. Рис 
4. Рис 
5. Зайнятий пар (ярі на зерно чи зелений корм 

+ обробіток пару + сидерати) 
6. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 50 %, люцерною – 

33,3 %, зайнятим паром 16,7 %. 
Семипільні сівозміни:  
1. Ярі зернові на зелений корм + літній посів 

люцерни 
2. Люцерна 
3. Люцерна 
4. Рис 
5. Рис 
6. Зайнятий пар 
7. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 42,8%, люцерною 

– 42,8%, зайнятим паром – 14,4 %. 
Восьмипільні сівозміни: 
1. Люцерна під покрив зернових 
2. Люцерна 
3. Рис 

4. Рис 
5. Зайнятий пар (ярі на зерно чи зелений корм 

+ обробіток пару + сидерати) 
6. Рис 
7. Зайнятий пар ( ярі на зерно чи зелений корм 

чи обробіток пару + посів сидератів) 
8. Рис 
Ступінь насиченості рисом – 50 %, люцерною – 

25 %, зайнятим паром – 25 %. 
Рекомендоване насичення сівозмін рисом, як ос-

новною культурою, дозволяє стабілізувати загальне 
водоспоживання на оптимальному рівні, забезпечує пі-
двищення родючості ґрунту за рахунок використання 
кращих попередників і застосування органічних і сиде-
ральних добрив, а також дозволяє своєчасно звільнити 
поля від супутніх культур для проведення агротехніч-
них заходів для підтримання належного фітосанітарно-
го та меліоративного стану систем. 

Важливою умовою стабільного виробництва 
продукції на землях рисових зрошуваних систем без 
порушення їх екологічної рівноваги є дотримання на-
уково-обґрунтованих рисових сівозмін і коротким пе-
ріодом ротації основної культури з обов’язковим 
приорюванням в ґрунт рослинних решток продукції 
рослинництва, введення до сівозмін полів, де виро-
щуються зернобобові культури (соя, горох), які не 
тільки тимчасово поповнюють ґрунт біологічно 
зв’язаним азотом, але й підвищують валове вироб-
ництво зерна, прибутковість і рентабельність рисів-
ництва, створюють кращі умови для розширення ви-
робництва. Крім того обов’язковим є періодичне ви-
сівання сидеральних культур, серед яких перевагу 
слід надавати бобовим озимим культурам, таким як 
озима вика, зимуючий горох [12, 15, 16, 23]. 

Сидеральні культури, відрізняючись від рису 
своєю біологією та агротехнікою, суттєво покращу-
ють фітосанітарний стан в рисових полях і послаб-
люють негативні наслідки несприятливого поперед-
ника в полях із тривалими повторними посівами ри-
су. Заорювання зеленої маси у поєднанні з внесен-
ням мінеральних добрив забезпечує одержання уро-
жаю рису на рівні 70 – 80 ц/га, що прирівнюється до 
його продуктивності по пласту люцерни. 

Особливе значення має використання проміж-
ного сидерату – озиме жита в агромеліоративному 
полі. Посів озимого жита на зелене добриво прово-
дять у вересні – жовтні. До сівби рису наростає до 9 
– 12 т/га зеленої маси, після заробки якої залиша-
ється достатньо часу для підготовки ґрунту під рис. 
Це дозволяє поповнити запаси органічних речовин у 
ґрунті, а також зменшити норму внесення мінераль-
них добрив. 

Для зони рисосіяння слід рекомендувати в яко-
сті проміжних культур на зелений корм та зелене до-
бриво в зайнятих та сидеральних парах зернобобові 
культури та однорічні трави.: 

1) для посіву в зайнятих та сидеральних парах 
– озима пшениця, ярий ячмінь, вико-вівсяна суміші; 

2) в якості проміжних культур на зелений корм 
та добриво: 

- для літніх посівів в парових полях: горох, вика 
яра + овес; 

- для осінніх (озимих) посівів в парових та рисо-
вих полях: озиме жито, озима вика, озимий ріпак в 
чистих та змішаних посівав [22]. 

Проміжні культури змінюють агроценоз та ство-
рюють перерву в повторних посівах рису, збагачують 
ґрунт органічними речовинами високої біологічної 
цінності, в результаті чого посилюється мікробіологі-
чна діяльність та створюється сприятливий окисно-
відновлювальний потенціал в затопленому ґрунті ри-
сового поля [5, 19]. 
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Порівняно високий рівень теплозабезпечення і 
тривалий безморозний період дають можливість ши-
роко використовувати поєднання основної та промі-
жних культур у рисових сівозмінах. 

Люцерна – кращий попередник рису, урожай 
якого в значній мірі залежить від стану посівів люце-
рни. Тому її вирощуванню слід приділяти належну 
увагу. В ранньому посіві вона висівається під покрив 
ярого ячменю на зерно. Літні безпокривні (чисті) по-
сіви люцерни покращують фітосанітарний стан і до-
зволяють ефективно боротися зі злаковими та боло-
тними бур’янами, а також суттєво впливають на під-
вищення родючості ґрунту. 

Рисові зрошувальні системи на півдні України 
розташовані на малопродуктивних каштанових і луч-
но-каштанових ґрунтах різного ступеню солонцюва-
тості. Вміст гумусу в них не перевищує 2,5%. Остан-
нім часом відмічається тенденція зниження вмісту 
гумусу, тому одним з основних факторів підтримання 
родючості рисових ґрунтів та припинення їх деграда-
ції є вирощування супутніх культур, здатних макси-
мально збагатити ґрунт органічними речовинами. 

Рівень врожайності біомаси люцерни. як основно-
го попередника рису, в значній мірі впливає на гумусо-
вий стан ґрунтів. Люцерна здатна використовувати азот 
повітря, тому її продуктивність несуттєво залежить від 
внесення азотних добрив та вмісту азоту в ґрунті. Не-
обхідно також відмітити роль глибоко-проникаючої ко-
реневої системи люцерни у вилученні зольних елемен-
тів з глибоких шарів ґрунту [14, 22, 24]. 

Як альтернативу багаторічним травам в насін-
ницьких посівах рису з метою зменшення засмічено-
сті їх червонозерними формами, можна застосувати 
дворічне агромеліоративне поле з посівами ярих і 
озимих зернових та інших культур у комплексі з ме-
ліоративними, ремонтно-відновлювальними і відпо-
відними агротехнічними роботами. 

В агромеліоративному полі вирощують в першу 
чергу культури, які максимально використовують ве-
сняні запаси вологи, а тому менше потребують по-
ливів, швидко нарощують зелену масу і пригнічують 
розвиток бур’янів. До таких культур відносяться ярі 
та озимі зернові культури, зернобобові, гречка, одно-
річні трави, бобові та хрестоцвіті культури: буркун, 
ярий ріпак і гірчиця, які показали добрі результати у 
випробуванні на полях Інституту рису [11,12]. 

Рисова сівозміна вважається засвоєною, якщо 
всі культури займають відведену їм кількість полів, 
висіваються після попередників, прийнятих даною 
схемою, та дотримується встановлена технологія їх 
вирощування. 

Для необхідного засвоєння сівозмін в кожному 
господарстві необхідно [4, 21]: 

– скласти план переходу до рекомендованих 
сівозмін, в якому передбачити агротехнічні прийоми 
на кожен рік, а також меліоративні заходи що попе-
реджують заболочування та вторинне засолення 
зрошувальних земель; 

– скласти ротаційну таблицю, де вказати склад, 
чергування та агротехніку культур по полях на рік за-
своєння та на період першої ротації; 

– розміщувати всі культури на полях рисової сі-
возміни в повній відповідності з прийнятими планами 
переходу, а в засвоєних сівозмінах – по затвердже-
ній ротації. Відхилення від них можуть бути допущені 
лише тимчасово, у випадку загибелі культур в період 
їх вегетації; 

– висівати люцерну на сильно засолених ґрун-
тах лише після декількох років культури рису, коли 

буде досягнуто достатнє розсолення метрової товщі, 
що встановлюється хімічними аналізами; 

– для попередження підтоплення та вторинного 
засолення межу кожного поля сівозміни слід розмі-
щувати згідно проекту по глибокій дренажно-скидній 
мережі. 

Порушення сівозмін недопустиме, а перехід на 
незмінне вирощування рису призводить до зниження 
врожаю, збільшення засміченості, погіршенню фіто-
санітарного та меліоративного стану системи [8,17].  
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Постановка проблеми. Селекція сортів і гіб-

ридів сільськогосподарських культур з високим рів-
нем продуктивності, якості продукції, адаптивності до 
умов вирощування базується на ефективному вико-
ристанні генетичного різноманіття культурних рослин 
та диких споріднених видів. Формування колекцій рі-
зного напрямку та виду, всебічне вивчення генофон-
ду дає можливість прискорити виділення і викорис-
тання джерел господарсько-цінних ознак і значно по-
легшує процес селекції [1]. 

Томат – найбільш поширена овочева культура, 
яка у Південному регіоні щорічно займає до 40 тис. 
га, що становить близько 50% від загальної площі її 
посівів в Україні. 

В сучасних економічних умовах одним з найваж-
ливіших факторів, що сприяють підвищенню врожайно-
сті томата, є наявність високопродуктивних сортів і гіб-
ридів, які поєднують в одному генотипі комплекс гос-
подарсько-цінних ознак (ранньостиглість, високу 
врожайність, продуктивність, високі смакові якості, 
стійкість проти хвороб та ін.). Сорт – швидкий і еко-
номічно вигідний засіб підвищення продуктивності 
рослин [2]. Його частка у збільшенні збору продукції 
складає 30-50 %. Правильно підібраний сортимент 
дає змогу не тільки збільшити врожайність, а й по-
ліпшити якість продукції, подовжити строки її надхо-
дження споживачу і роботи переробної промислово-
сті, підвищити вихід готової продукції [3]. 

Створення нових сортів потребує проведення 
оцінки біологічних особливостей колекційного мате-
ріалу, його мінливості та реакції на умови зовнішньо-
го середовища з метою виділення джерел та донорів 
господарсько-цінних ознак для успішного ведення 
селекційної роботи. Це є одним з найвідповідальні-
ших моментів в селекційному процесі [4, 5]. 

Стан вивчення проблеми. Селекцією томата 

займаються компанії Enza Zaden, Bejo Zaden, Nunhems, 
Syngenta Seeds, Nicherson-Zwaan (Нідерланди), United 
Genetics, Seminis Vegetable Seeds, Harris Moran Seed 
Company, Heinz Seed, Lark Seeds (США), SEMO (Чехія), 
фірми Villemorin, Clause VS (Франція), Всеросійський 
НДІ зрошуваного овочівництва і баштанництва РАСГН, 
Всеросійський НДІ селекції і насінництва овочевих ку-
льтур РАСГН (Росія), Придністровський науково-
дослідний інститут сільського господарства, Інститут 
генетики АНРМ (Молдова) та інші. Створені ними сорти 
не завжди адаптовані до умов півдня України – основ-
ної зони вирощування томата.  

Серед вітчизняних наукових установ селекційну 
робота з культурою томата проводить Інститут ово-
чівництва і баштанництва НААН та його дослідні 

станції,Інститут зрошуваного землеробства НААН, 
Інститут сільського господарства Причорномор’я 
НААН, Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробс-
тва НААН», Південна ДСГДС ІВПіМ НААН, агрофір-
ма «Наско». 

Сучасна аграрна політика України спрямована 
на зростання виробництва якісної продукції, зокрема 
овочевої, та потужностей переробних підприємств. 
Не викликає сумніву той факт, що томатна продукція, 
вироблена в Україні, особливо з плодів, вирощених в 
Південному регіоні, має великий попит на зовніш-
ньому ринку завдяки високій якості. Для переробки 
переважно вирощують сорти і гібриди зарубіжної се-
лекції, оскільки вітчизняні ще не повною мірою задо-
вольняють потреби виробників. 

Результати багаторічних досліджень свідчать 
про недостатню кількість сортів і гібридів томата віт-
чизняної селекції, які могли б конкурувати із зарубіж-
ними аналогами. Тому створення нових сортів тома-
та, придатних для механізованого збирання, зі стабі-
льно високою товарною продукцією і якістю плодів, 
адаптованих до умов півдня України, є актуальним.  

Завдання і методика досліджень. Завданням 

досліджень було вивчення колекційного матеріалу 
томата, виділення джерел господарсько-цінних ознак 
для селекції сортів промислового типу для умов пів-
дня України. Ці дослідження є складовою частиною 
ПНД НААН 17 „Овочеві і баштанні культури”, яка ви-
конується у співробітництві з Інститутом овочівницт-
ва та баштанництва НААН.  

Дослідження проводили на зрошуваних землях 
дослідного поля лабораторії овочівництва ІЗЗНААН. 
Ґрунти – темно-каштанові слабосолонцюваті серед-
ньосуглинкові з умістом гумусу в шарі ґрунту0-30 см- 
2,5%, гідролізуємого азоту – 5,5%,рухомого фосфору 
60 мг, обмінного калію 320 мг на 1 кг абсолютно су-
хого ґрунту(за Мачигіним).     

Досліди закладали відповідно до методики «Де-
лянки и схемы посева в селекции, сортоиспытании и 
первичном семеноводстве овощных культур» [6], «Ме-
тодики опытного дела в овощеводстве и бахчеводст-
ве» [7], «Методики полевого опыта в овощеводстве и 
бахчеводстве» [8], «Методики дослідної справи в ово-
чівництві і баштанництві»[9]. Оцінку сортозразків колек-
ції за біологічними та морфологічними ознаками прово-
дили згідно з методичними вказівками [10-12], «Мето-
дикою проведення експертизи сортів на відмінність, од-
норідність та стабільність (ВОС)» [13]. 

Вихідним матеріалом для проведення дослі-
джень слугували сорти і гібриди вітчизняної та зако-
рдонної селекції, отримані з генетичних центрів і на-
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укових установ України, Росії (Всеросійський НДІ 
зрошуваного овочівництва і баштанництва, Всеро-
сійський НДІ селекції і насінництва овочевих культур 
РАСГН), Молдови (Інститут генетики АНР Молдова), 
фірм «Nunhems» (Голландія), «Semo» (Чехія) та 
власної селекції. 

Стандарти – районовані сорти Наддніпрянський 
1, Лагідний, гібрид ПеріусF1 розміщували через кожні 
10 зразків. Ділянки колекційного розсадника – дворя-
дкові по 30 рослин кожного зразка. Агротехніка в до-
слідах – загальноприйнята для зони. 

Протягом вегетаційного періоду проводили фе-
нологічні спостереження за фазами розвитку рослин: 
початок і масові сходи; початок і масове цвітіння; по-
чаток плодоутворення; початок і масове достигання 
плодів (дні). Здійснювали виміри: висота і ширина 
рослин (см); кількість бокових пагонів (шт.); кількість 
плодів на рослині (шт.) і розподіл їх по фракціях; ви-
сота і діаметр плода (см); товщина перикарпію (см); 
кількість камер у плодах (шт.). Визначали: продукти-
вність однієї рослини (кг), товарність плодів (%), 
дружність достигання (%), масу одного плода (г). 

Біохімічний аналіз плодів томата проводили в 
лабораторії масових аналізів Інституту зрошуваного 
землеробства НААН, свідоцтво атестації № РЧ-
062/2012. 

Достовірність отриманих результатів оцінювали 
математично-статистичним методом за методикою 
Б.А.Доспехова [14]. 

Результати досліджень. За період 2010-2012 

рр. була проведена оцінка 114 колекційних зразків 
томата і виділено кращі з високим рівнем прояву ос-
новних господарсько-цінних ознак (табл.1). 

Фенологічні спостереження показали, що веге-
таційний період зразків колекційного розсадника ко-
ливався в межах 95 – 115днів 

Були виділені скоростиглі форми: Ляна, Загад-
ка, Чайка, Надежда, Рановик, Форвард, Майський, 
Підсніжник, Альонка,Кібіс, Лагуна, Шанс, Катюша F1, 
КуманьокF1, БріксолF1 та інші з вегетаційним періо-
дом 95 – 100 днів. 

За абсолютними показниками продуктивності 
однієї рослини кращими за стандарти були сорти 
Малинове Віканте (2,86 кг), Юр'євський (2,54 кг), Мо-
ряна (2,62 кг), Чижик (2,84 кг), Алекс (3,46 кг), Супер-
гол (2,58 кг), Шанс (3,26 кг), Лагуна (2,80 кг), Легінь 
(2,89 кг), гібриди КлассікF1 (3,63 кг),ЕдвейтF1 
(3,78 кг), Куманьок F1 (2,94 кг), Лампо F1 (3,42 кг), 
УноРоссо F1 (3,68 кг), Семапрім F1 (3,12 кг), РедСкай 
F1 (3,37 кг), Бріксол F1 (3,45 кг) при дружності дости-
гання 75-90 % і товарності  плодів 80-95 %.  

Таблиця 1 – Господарсько-цінні ознаки кращих зразків колекційного розсадника (2010-2012 рр.) 

Назва зразка 
Вегетаційний 
 період, дні  

Число 
плодів, 

шт. 

Маса од-
ного пло-

да, г 

Продуктивність 
1 рослини, кг 

Дружність 
достигання, 

% 

Товарність, 
% 

Севен (sp) 110 18 165 2,47 78 80 

Русская тройка (sp, u) 114 17 160 2,45 75 82 

Малинове Віканте (sp, y, u, f) 108 24 178 2,86 76 80 

Петровський (sp, u, o, j-2) 107 39 62 2,41 80 82 

Трансновинка (sp, u, o, j-2) 110 37 64 2,36 82 90 

Форвард (sp, u, o, j-2) 100 33 65 2,15 80 76 

Моряна (sp, u, o, j-2) 103 32 67 2,62 88 83 

Супергол (sp,o, j-2) 113 38 68 2,58 76 85 

Юр’євський (sp, d) 110 21 126 2,54 78 88 

Чижик (sp,o,) 105 55 52 2,84 88 90 

Алекс(sp, o, j-2) 112 54 71 3,46 78 88 

Шанс (sp,u, o) 100 29 144 3,26 86 88 

Куманьок F1  (sp) 100 36 107 2,94 78 82 

Катюша F1  (sp) 95 33 108 2,81 84 85 

Ерколь F1  (sp, u, o, j-2) 105 43 64 2,80 90 95 

Голда F1  (sp, u, o, j-2) 115 37 80 2,85 72 84 

Ролікс F1  (sp, u, o, j-2) 109 49 60 2,82 90 92 

Кібіс (sp, u, o, j-2) 98 50 52 2,25 85 87 

Лагуна (sp, u, o, j-2) 100 49 63 2,80 88 87 

Семапрім F1(sp, u, o) 104 45 108 3,12 84 85 

Вулкан F1  (sp, u, o, j-2) 110 40 74 2,59 77 87 

Ред Скай F1  (sp, u, o, j-2) 108 49 88 3,37 80 93 

Легінь (sp, u, o, j-2) 112 46 71 2,89 63 80 

Кумач (sp, u, o, j-2) 113 24 78 1,92 75 84 

Бріксол F1 (sp, u, o, j-2) 100 60 62 3,45 80 85 

Лампо F1 (sp, u, o, j-2) 108 58 60 3,42 86 90 

Уно Россо F1 (sp, u, o, j-2) 108 65 50 3,68 82 88 

Классік F1 (sp, u, o, j-2) 104 49 82 3,63 85 92 

Едвейт F1 (sp, u, o, j-2) 110 47 90 3,78 83 89 

Наддніпрянський 1 (st) (sp, u, o, j-2)  109 40 64 2,50 87 93 

Лагідний (st) (sp, u, o, j-2)  110 36 58 2,13 84 88 

Періус F1 (st) (sp, u, o, j-2) 105 49 63 2,97 89 92 

 
За кількістю плодів на одній рослині виділилися 

сорти Алекс (54 шт.), Чижик (55 шт.), Лагуна (49 шт.), 
Кібіс (50 шт.), Легінь (46 шт.), гібриди Бріксол F1 
(60 шт.), Лампо F1 (58 шт.), Уно Россо F1 (65 шт.), 
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Классік F1 (49 шт.), Ред Скай F1 (49 шт.) та інші при 
середній масі плода 52 – 88 г. 

За масою плода виділились сорти Севен (165 г), 
Малинове Віканте (178 г), Русская тройка (160 г), 
Юр’євський (126 г), Шанс (144 г), гібриди Куманьок F1 
(107 г), Катюша F1 (108 г), Семапрім F1 (108 г), Голда F1 
(80 г), Ред Скай F1(88 г), Едвейт F1 (90 г). 

Для залучення в подальшу гібридизацію були ві-
дібрані колекційні зразки з генами, що відповідають за 
ознаки, які повинні бути притаманні сортам і гібридам 
промислового типу, а саме: носії генів sp, d – для під-
вищення компактності рослин, більшої облистненості, 
стійкості до сонячних опіків, механічних ушкоджень, 
ураження різними патогенами; з геном о – для отри-
мання овальних і грушовидних плодів, які краще ви-
тримують удари, менше ушкоджуються при збиранні і 
транспортуванні; з геном u – для одержання плодів з 
рівномірним забарвленням, без зеленої плями біля 
плодоніжки; з геном j-2 – безколінчасте зчленування 
плодоніжки дозволить підвищити якість сировини і ме-
ханізоване збирання; з геном alc – для покращення то-
варності, лежкості, транспортабельності.  

Оптимальна модель сучасних інтенсивних сор-
тів томата передбачає поєднання високої продуктив-
ності і якості плодів, стійкості проти несприятливих 
умов і хвороб. Одним із шляхів покращення якості 
плодів єзалучення в селекційний процес мутантних 
форм. 

За літературними даними [15-17] значну селек-
ційну цінність для покращення біохімічних показників 
плодів томата представляють гени серії High-Pigment 
(hp, hp-2, dg), які підвищують в плодах вміст лікопіну, 

- каротину, аскорбінової кислоти, сухої речовини, 

антоціану і хлорофілу. 
В результаті вивчення колекційного матеріалу  

для покращення якості плодів томата були відібрані 
сорти DarkGreen (dg) з вмістом в плодах розчинної 
сухої речовини – 6,20%, цукру – 4,28%, аскорбінової 
кислоти – 31,42 мг-%, -каротину – 0,88 мг-%; Mori-

oka 15 (hp, sp, u) з вмістом в плодах розчинної сухої 
речовини – 6,00%, цукру – 4,20%, аскорбінової кис-
лоти – 30,10 мг-%, -каротину – 0,70 мг-%; Morioka 

17 (hp, sp, o, j-2) з вмістом в плодах розчинної сухої 
речовини – 5,80%, цукру – 3,45%, аскорбінової кис-
лоти – 29,14 мг-%, -каротину – 0,72 мг-%; Morioka 

20 (hp,B
og

,sp, br, u, o, j-2) з вмістом в плодах розчин-
ної сухої речовини – 6,00%, цукру – 4,16%, аскорбі-
нової кислоти – 33,12 мг-%, -каротину – 0,79 мг-%. 

Вивченняфітосанітарного стану посівів  колекцій-
ного розсадника показало, що відібрані зразки характе-
ризувалися відносною стійкістю проти основних гриб-
них (альтернаріоз, фітофтороз) та вірусних хвороб. 

Висновки. Виділено кращі колекційні зразки 

томата: 
– за абсолютними показниками продуктивності 

однієї рослини:сорти Малинове Віканте (2,86 кг), 
Юр'євський (2,54 кг), Моряна (2,62 кг), Чижик 
(2,84 кг), Алекс (3,46 кг), Супергол (2,58 кг), Шанс 
(3,26 кг), Лагуна (2,80 кг), Легінь (2,89 кг), гібриди 
Классік F1 (3,63 кг), Едвейт F1 (3,78 кг), Куманьок F1 
(2,94 кг), Лампо F1 (3,42 кг), Уно Россо F1 (3,68 кг), 
Семапрім F1 (3,12 кг), Ред Скай F1 (3,37 кг), Брік-
сол F1 (3,45 кг) при дружності достигання 75-90 % і 
товарності  плодів 80-95%; 

– за кількістю плодів на одній рослині: сорти 
Алекс (54 шт.), Чижик (55 шт.), Лагуна (49 шт.), Кібіс 
(50 шт.), Легінь (46 шт.), гібриди Бріксол F1 (60 шт.), 
Лампо F1 (58 шт.), Уно Россо F1 (65 шт.), Классік F1 
(49 шт.), Ред Скай F1(49 шт.) та інші при середній 
масі плода 52 – 88 г;  

– за масою плода: сорти Севен (165 г), Мали-
нове Віканте (178 г), Русская тройка  (160 г), 
Юр’євський (126 г), Шанс (144 г), гібриди Куманьок F1 
(107 г), Катюша F1 (108 г), Семапрім F1 (108 г), Голда 
F1 (80 г), Ред Скай F1(88 г), Едвейт F1 (90 г); 

– за біохімічними показниками плодів: сорти 
Dark Green, Morioka 15, Morioka 17, Morioka 20, які 
можуть бути використані в подальшому селекційно-
му процесі як донори господарсько-цінних ознак.  
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ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРФОГЕННОСТІ 
КАЛУСІВ КУКУРУДЗИ ЗА ТРИВАЛОГО КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO  

К.В.  ДЕРКАЧ  
О.Є. АБРАІМОВА  
Т.М. САТАРОВА – доктор біол. наук, професор  

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН 

Постановка проблеми. Використання калус-

них тканин сільськогосподарських рослин, в тому чи-
слі кукурудзи, має широкі можливості у селекційній 
науці і практиці. Калусні тканини використовують у 
генетичній трансформації, клітинній селекції, отри-
манні сомаклональних варіантів тощо.  

При застосуванні системи in vitro у кукурудзи 
важливим є пошук чутливих до калусогенезу ліній, а 
також збереження їх морфогенного потенціалу і про-
ліферативної активності in vitro з метою отримання 
рослин-регенерантів. Морфогенний потенціал ліній 
кукурудзи змінюється з року в рік і залежить від низки 
факторів: стану донорної рослини, типу, розміру, 
стадії розвитку і генотипу експланту [1-3]. Загалом, 
стрімке зниження морфогенності калусів, отриманих 
з незрілих зародків кукурудзи, спостерігається вже 
впродовж 30-60 діб культивування in vitro [4]. Проте 

відомо про калусну тканину, отриману з незрілих за-
родків кукурудзи, яка підтримувалась в культурі in 
vitro протягом п’яти років зі збереженням морфоген-
ного потенціалу і проліферативної здатності [5].  

Введення незрілих зародків кукурудзи в культу-
ру in vitro припадає на липень-серпень. Індукція ка-
лусогенезу зазвичай триває приблизно 30 діб, в ре-
зультаті чого формується калусна тканина. Індукція 
регенерації триває зазвичай 15-30 діб, в результаті 
чого утворюються рослини-регенеранти. Тривалість 
регенерації становить приблизно 1-4 місяці залежно 
від генотипу і складу регенераційного середовища. 
Тривале збереження (120 і більше діб) морфогенно-
сті субкультивованих калусів дозволяє отримувати 
рослини-регенеранти не у вересні-жовтні, а у люто-
му-березні, які після дорощування у біологічних 
склянках можуть бути висаджені у ґрунт в умови 
природних освітлення та температури. Це дозволить 
відмовитися від коштовного штучного клімату та 
убезпечить від негативних наслідків його викорис-
тання (утворення частково чи повністю стерильних 
рослин-регенерантів, карликовість тощо). 

Стан вивчення проблеми. Відомо, що викори-

стання антибіотику цефотаксиму (напівсинтетичного 
аналогу цефалоспорину) здатне стимулювати мор-
фогенез, прискорювати диференціювання калусу, що 
дозволяє отримувати максимальну кількість рослин-
регенерантів у короткий строк, проте не впливає на 
частоту індукції та активність росту ембріогенного 
калусу [6-7]. Манітол здатен збільшувати загальну 
частоту калусогенезу і ефективність субкультивуван-
ня [8], сприяти утворенню морфогенної калусної тка-
нини І типу в культурі незрілих зародків кукурудзи, 
проте негативно впливати на приріст сирої маси 
морфогенних калусів [9]. Вивчення впливу цих речо-
вин (манітолу та цефотаксиму) проводилося на ста-
дії індукції калусогенезу у обмеженого кола генотипів 
кукурудзи. Вплив на тривале (до 120 діб і більше) 
збереження морфогенності калусів ліній кукурудзи не 
проводилося. 

Завдання і методика досліджень. Мета даної 

роботи – оцінка впливу фізіологічно активних речо-
вин (манітолу та цефотаксиму) на збереження мор-
фогенності калусів кукурудзи за тривалого субкуль-
тивування in vitro.  

Об’єктом дослідження виступала калусна тка-
нина комерційних ліній кукурудзи зародкової плазми 
Ланкастер ДК633/266, ДК633/325, ДК212, ДК298 та 
модельних ліній PLS61, A188, Chi31. Експлантатами 
для отримання калусної тканини виступали незрілі 
зародки кукурудзи, довжиною 1-1,5 мм, отримані на 
10-12-у добу після штучного запилення. 

Для визначення впливу манітолу на субкульти-
вування калусів 60-добова калусна тканина ліній 
ДК633/266 та Chi31 (табл. 1), отримана на модифіко-
ваному середовищі N6 [4] (середовище К), висаджу-
валася на середовище такого ж складу, але з замі-
ною 30 г/л сахарози в ньому на 20 г/л сахарози та 
додаванням 30 г/л манітолу (середовище М). Вплив 
манітолу на стан культивованих калусів досліджува-
ли протягом 60–90-а діб культивування з пересадкою 
на свіжі живильні середовища відповідного складу 
через кожні 15 діб. Для оцінки калусної культури ви-
користовували показник частоти збереження морфо-
генних калусів. На середовище з манітолом початко-
во були висаджені лише неморфогенні калуси лінії 
Chi31. 

Для визначення впливу цефотаксиму (Цт) на 
індукцію калусогенезу та подальше збереження 
морфогенності калусів індукцію калусогенезу прово-
дили на середовищах з певним вмістом цієї речови-
ни (150 чи 300 мг/л). Починаючи з 31-ї доби культи-
вування in vitro цефотаксим виключали з живильного 
середовища. Вплив цефотаксиму середовища індук-
ції калусогенезу на формування морфогенних калу-
сів оцінювали на 30-у добу культивування in vitro. 
Для цього використовували показники частоти утво-
рення морфогенних калусів, частоти утворення калу-
сів І типу та ІІ типу. Подальше збереження морфо-
генності калусів оцінювали на 60-, 90- та 120-у добу 
культивування in vitro із застосуванням показника ча-
стоти збереження морфогенних калусів. 

Як контрольне в обох випадках використовува-
ли модифіковане середовище N6 [4] (середовище К). 

Культивування проводили у темряві при 25-27° . 

Частоту утворення морфогенних калусів, калу-
сів І (компактні, швидко переходять до регенерації, 
нездатні до тривалого культивування in vitro) та ІІ 
(пухкі, здатні до тривалого підтримання в культурі in 
vitro) типів визначали як процентне відношення кіль-
кості зародків з певним типом реакції до загальної кіль-
кості культивованих зародків. Частоту збереження 
морфогенних калусів визначали як процентне відно-
шення кількості морфогенних калусів до загальної кі-
лькості культивованих калусів. Статистичну обробку 
даних проводили згідно з [10]. Дані в таблицях представ-

лені у вигляді х ± mt0,05, де х  – середнє арифметичне 
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значення показника, m – похибка середнього арифмети-
чного, t0,05 – критерій Ст’юдента за рівня значущості 0,05.  

Результати досліджень. Вплив манітолу на суб-

культивування калусів представлено в таблиці 1. Впро-
довж культивування частота збереження морфоген-
них калусів у контролі знижувалася у обох досліджу-
ваних ліній. Калуси темнішали, ставали обводнени-
ми і перетворювалися на суцільні аморфні структури 
без виділення будь-яких морфогенних структур. Час-

тота збереження морфогенних калусів, культивова-
них на середовищі з манітолом зростала за рахунок 
вторинного росту калусів. Вторинний ріст проявлявся 
у вигляді формування проліферуючих морфогенних 
структур на поверхні аморфних калусів. У лінії 
ДК633/266 частота збереження морфогенних калусів 
зросла з 13,89 до 88,89%, а у лінії Chi31 – з 0 до 
46,34%.  

Таблиця 1 – Вплив манітолу на субкультивування калусів ліній кукурудзи 

Лінія DIC* 
Тривалість культивуван-
ня на середовищі з мані-

толом, діб 

Середовище су-
бкуль-тивування 

Кількість куль-
тивованих ка-

лусів, шт. 

Частота збереження 
морфогенних калусів, 

% 

ДК633/266 

60 - К 135 81,48 ± 6,71 

0 М 180 13,89 ± 5,17 

75 - К 135 74,07 ± 7,58 

15 М 180 43,89 ± 7,42 

90 - К 135 58,52 ± 8,51 

30 М 180 88,89 ± 4,70 

Chi31 

60 - К 125 58,40 ± 8,85 

0 М 82 0 

75 - К 125 50,40 ± 8,98 

15 М 82 0 

90 - К 125 44,80 ± 8,93 

30 М 82 46,34 ± 11,08 
* – загальноприйняте позначення для показника «кількість діб культивування в культурі in vitro» (days in culture in vitro). 
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Рисунок. Вплив вмісту манітолу у середовищі індукції на морфогенність калусів лінії ДК633/266:  
1 – неморфогенний калус перед посадкою на середовище з манітолом (60 DIC);  

2 – вторинний ріст калусу після 15 діб на середовищі з манітолом (75 DIC);  
3 – калус ІІ типу, який утворився після 30 діб культивування на середовищі з манітолом (90 DIC);  

4 – калуси, які протягом 60-90 DIC культивувались на середовищах з манітолом;  
5 – калуси, які протягом 60-90 DIC культивувались на середовищах без манітолу. 

Вплив вмісту манітолу середовища субкульти-
вування на морфогенність калусів лінії ДК633/266 
представлено на рис. Присутність манітолу у сере-
довищі культивування провокувало вторинний ріст 
неморфогенних калусів, стримуючи їх проліферацію.  

Таким чином, додавання манітолу до середовища 
культивування стимулювало вторинний ріст морфоген-
них структур на поверхні аморфних калусів. Манітол пі-
двищував ефективність субкультивування, сприяв за-

тримці старіння калусів, підтримував їх морфогенний 
потенціал. Разом з тим калуси, культивовані на сере-
довищах з манітолом, відрізнялися меншими розміра-
ми, у порівнянні з калусами, отриманими у контролі.  

Цефотаксим впливав на частоту утворення 
морфогенних калусів залежно від генотипу (табл. 2). 
Підвищення значень частоти утворення морфоген-
них калусів під впливом 150 мг/л цефотаксиму сере-
довища індукції калусогенезу спостерігалося лише у 
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лінії ДК633/325. У лінії ДК212 концентрація 150 мг/л 
цефотаксиму значно інгібувала утворення морфо-
генних калусів. Інші досліджені лінії характеризува-
лися відсутністю помітної реакції на даний антибіотик 
у концентрації 150 мг/л. Концентрація 300 мг/л цефо-

таксиму суттєво не збільшувала частоту утворення 
морфогенних калусів у жодної з ліній. Цефотаксим 
середовища культивування сприяв утворенню пухкої 
морфогенної тканини ІІ типу. 

Таблиця 2 – Вплив цефотаксиму на індукцію калусогенезу ліній кукурудзи (у 30- добовій 
культурі) 

Лінія 

Вміст Цт у сере-
довищі індукції 
калусоге-незу, 

мг/л 

Кількість ку-
льтиво-

ваних зарод-
ків, шт. 

Частота утворення 
морфогенних калу-

сів, % 

Частота утворення 
калусів І типу, % 

Частота утворення 
калусів ІІ типу, % 

ДК212 

0 120 92,50 ± 4,83 0,83 ± 1,67 91,67 ± 5,07 

150 175 32,57 ± 7,11 0 32,57 ± 7,11 

300 150 78,00 ± 6,79 0 78,00 ± 6,79 

ДК298 

0 252 87,70 ± 4,15 50,79 ± 6,31 36,90 ± 6,09 

150 197 81,73 ± 5,52 26,40 ± 6,30 55,33 ± 7,10 

300 201 84,08 ± 5,17 41,29 ± 6,96 42,79 ± 7,00 

ДК633/325 

0 203 48,28 ± 7,03 33,50 ± 6,64 14,78 ± 4,99 

150 113 69,03 ± 8,74 8,85 ± 5,37 60,18 ± 9,25 

300 121 59,50 ± 8,96 13,22 ± 6,18 46,28 ± 9,10 

PLS61 

0 309 95,15 ± 2,45 94,17 ± 2,67 0,97 ± 2,67 

150 73 97,26 ± 3,85 30,14 ± 10,82 67,12 ± 11,07 

300 75 93,33 ± 5,80 49,33 ± 11,62 44,00 ± 11,54 

А188 

0 173 91,91 ± 4,16 43,93 ± 7,57 47,98 ± 7,62 

150 105 93,33 ± 4,89 25,71 ± 8,57 67,62 ± 9,18 

300 105 92,38 ± 5,20 22,86 ± 8,24 69,52 ± 9,03 

 
Таким чином, для підвищення частоти утворен-

ня морфогенних калусів лінії ДК633/325 цефотаксим 
рекомендовано додавати до середовища індукції у 
концентрації 150 мг/л. 

При подальшому культивуванні калусів, індукова-
них на середовищі з цефотаксимом, на середовищі без 
цієї речовини у деяких ліній ефект від цефотаксиму 
спостерігався у вигляді збереження морфогенності ка-
лусів (табл. 3). Тенденція до падіння значень частоти 
утворення морфогенних калусів спостерігалася як у ко-
нтролі, так і на середовищах з цефотаксимом. Позити-
вний вплив цефотаксиму на субкультивування калусів 
відзначався у ліній ДК298, PLS61 та А188. У лінії PLS61 
цефотаксим впливав на підтримання калусів І типу 
впродовж тривалого періоду культивування.  

Згідно з [6], при культивуванні ліній А188 та R91 
цефотаксим суттєво не впливав на долю незрілих 
зародків, які утворювали ембріогенний калус, а також 
на інтенсивність калусоутворення. Відзначалася від-
сутність позитивного впливу цефотаксиму на ріст ка-
лусів протягом шести досліджуваних пасажів. 

Механізм дії цефотаксиму на калусну тканину 
остаточно не визначено. Найбільш вірогідним є роз-
кладання цефотаксиму в процесі клітинного метабо-
лізму на речовини, які володіють фітогормональною 
активністю [7]. 

Таким чином, вплив цефотаксиму на індукцію 
калусогенезу і субкультивування залежить від гено-
типових особливостей ліній. Для підвищення значень 
індукції морфогенного калусу на 30-у добу культиву-
вання додавання цефотаксиму у концентрації 150 
мг/л до живильного середовища рекомендовано для 
лінії ДК633/325. З метою тривалого збереження 
морфогенності калусів індукцію калусогенезу реко-
мендовано проводити з додаванням цефотаксиму 
для ліній ДК298, А188 та PLS61. 

Висновки та пропозиції. Здатність калусної 

тканини кукурудзи, отриманої з незрілих зародків, до 

тривалого збереження морфогенного потенціалу в 
умовах in vitro генетично зумовлена і може в певній 
мірі контролюватися компонентами живильного се-
редовища. Манітол провокував вторинний ріст мор-
фогенної калусної тканини на неморфогенних амор-
фних калусах, хоча дещо стримував проліферативну 
активність калусів. Для підтримання морфогенності 
калусної тканини ліній кукурудзи ДК633/266 та Chi31 
рекомендовано використання манітолу. Цефотаксим 
у концентрації 150 чи 300 мг/л (залежно від генотипу 
лінії) позитивно впливав на індукцію морфогенних 
калусів та подальше збереження її при тривалому 
культивуванні in vitro. Для підвищення частоти індук-
ції морфогенних калусів лінії ДК633/325 рекомендо-
вано використовувати 150 мг/л цефотаксиму у сере-
довищі індукції калусогенезу. Для підвищення часто-
ти збереження морфогенних калусів ліній ДК298 та 
А188 рекомендовано використовувати 300 мг/л це-
фотаксиму у середовищі індукції калусогенезу. Для 
лінії PLS61 150 мг/л цефотаксиму забезпечують ви-
сокі показники як частоти утворення, так і частоти 
збереження морфогенних калусів. 

Перспектива подальших досліджень. Можна 

зазначити, що використання манітолу та цефотакси-
му як фізіологічно активних речовин повинно розши-
рити коло генотипів кукурудзи, здатних до тривалого 
культивування in vitro. 
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Таблиця 3 – Динаміка калусогенезу під впливом цефотаксиму 

Лінія 
Вміст Цт у середовищі  

індукції калусогенезу, мг/л 
Тривалість культиву-

вання, діб 

Кількість куль-
тивованих калу-

сів, шт. 

Частота збереження 
морфогенних калусів, 

% 

ДК212 

0 60 36 38,89 ± 16,48 

150 60 50 0 

300 60 50 0 

ДК298 

0 

60 175 19,43 ± 6,00 

90 175 9,14 ± 4,37 

120 175 8,57 ± 4,24 

150 

60 197 8,63 ± 4,01 

90 197 3,55 ± 2,64 

120 197 3,55 ± 2,64 

300 

60 201 15,92 ± 5,17 

90 201 14,93 ± 5,04 

120 201 13,43 ± 4,82 

ДК633/325 

0 

60 50 16,00 ± 10,47 

90 50 14,00 ± 9,91 

120 50 8,00 ± 7,75 

150 

60 113 7,08 ± 4,85 

90 113 4,42 ± 3,89 

120 113 4,42 ± 3,89 

300 

60 121 11,57 ± 5,84 

90 121 7,44 ± 4,79 

120 - - 

PLS61 

0 

60 183 20,22 ± 5,95 

90 183 18,03 ± 5,70 

120 183 18,03 ± 5,70 

150 

60 73 68,49 ± 10,95 

90 73 68,49 ± 10,95 

120 73 68,49 ± 10,95 

300 

60 75 66,67 ± 10,96 

90 75 65,33 ± 11,06 

120 75 65,33 ± 11,06 

А188 

0 

60 75 34,67 ± 11,06 

90 75 16,00 ± 8,52 

120 75 16,00 ± 8,52 

150 

60 105 50,48 ± 9,81 

90 105 32,38 ± 9,18 

120 105 26,67 ± 8,67 

300 

60 105 37,14 ± 9,48 

90 105 31,43 ± 9,10 

120 105 31,43 ± 9,10 
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Постановка і стан вивчення проблеми. 
Якість насіння зернових культур значним чином 
впливає на його посівні та врожайні властивості [1–
3]. Численні досліди, які проводили в різних агроклі-
матичних зонах показали, що приріст врожаю залеж-
но від рівня якості посівного матеріалу може склада-
ти від 10 до 50%, а середнє значення знаходиться у 
межах 20% [4–6]. За рахунок якісного насіння забез-
печується прямий ефект у вигляді оптимальної гус-
тоти, інтенсивного росту і розвитку рослин, та не-
прямий – за рахунок кращої віддачі від засобів захи-
сту рослин, добрив, механізованих обробок [5].  

Доведено, що якість насіння значним чином 
формується під впливом технологій, способів і ре-
жимів післязбиральної і передпосівної обробки. Од-
ним із таких важливих прийомів є оптимізована сис-
тема зберігання насіння зернових культур. 

Зберігання насіння є тривалим технологічним 
процесом, протягом якого діють різні біотично-абіотичні 
фактори, а саме вологість, температура, доступ кисню, 
життєдіяльність комірних шкідників, розвиток хвороб. 
Залежно від цих факторів застосовують різні способи 
та режими зберігання насіння зернових культур, які по-
винні забезпечувати його стійкість та якість.  

Завдання і методика досліджень. Метою ро-
боти було проаналізувати систему методів зберіган-
ня насіння та встановити їх ефективність залежно від 
наукових принципів збереження продукції.  

Методика роботи включала аналіз фундамента-
льних робіт у галузі збереження зернових мас, а також 
результати власних досліджень способів і режимів збе-
рігання насіння та впливу різного обладнання на якість і 
тривалість зберігання різних культур [7–10]. 

Результати досліджень. Визначаючи принци-
пи зберігання насіння, необхідно, насамперед, вста-
новити структуру зернової маси. Зернова маса, як 
показує аналіз, містить суміш різних компонентів (зе-
рно, мікроорганізми, кліщі, комахи) більшість з яких 
має живу природу з властивими їм фізіологічними 
функціями (табл. 1). Наслідками життєдіяльності цих 
компонентів є як позитивні так і негативні процеси – 
дозрівання, дихання і проростання основного зерна, 
його пліснявіння, зігрівання, забруднення і поїдення. 
Інші домішки, такі як зернова і смітна, є неживими 
компонентами, але вони чинять фізичний вплив і 
призводять до посилення життєдіяльності зерна ос-
новного, мікроорганізмів, комах і кліщів. 

Таблиця 1 – Характеристика компонентів зернової маси та їх прояв в процесі зберігання 

Компоненти Фактори прояву 

Зерно основне 

Життєдіяльність зерна: 
   а) післязбиральне дозрівання; 
   б) дихання; 
   в) проростання. 

Мікроорганізми 
Життєдіяльність мікроорганізмів:  
   а) пліснявіння зерна; 
   б) зігрівання. 

Кліщі і комахи 
Життєдіяльність комах і кліщів: 
   а) забруднення зерна; 
   б) поїдення зерна. 

Домішки (зернова, смітна) Посилення життєдіяльності зерна, мікроорганізмів, комах, кліщів.    

Повітря міжзернових прошарків 

Зміна параметрів повітря: 
   а) газовий склад; 
   б) температура; 
   в) барометричний тиск; 
   г) відносна вологість.  

 
Повітря міжзернових прошарків є особливим 

компонентом зернової маси, яке значно відрізняєть-
ся за фізико-хімічними параметрами від атмосфер-
ного. Таке повітря, внаслідок фізіологічних процесів у 
зерновій масі, має інший газовий склад, температу-
ру, відносну вологість, барометричний тиск. Як пра-
вило, повітря міжзернових прошарків має вищу тем-
пературу і відносну вологість, більший вміст діоксиду 
вуглецю при звичайних умовах зберігання. Але в 
умовах охолодження чи герметизації співвідношення 
окремих параметрів може змінюватись. 

Отже, багатокомпонентна структура зернової 
маси повинна враховуватись при встановленні ре-

жимів зберігання насіннєвих мас. Виходячи із зна-
чення різних компонентів, ефективний режим має 
зводити до мінімуму фізіологічні процеси та життєді-
яльність зернової маси. До таких режимів слід відно-
сити режими сухого стану, охолодження і герметиза-
ції зерна (табл. 2). 

Режим сухого стану базується на принципі ксеро-
анабіозу, тобто доведення зерна до такої вологості, при 
якій припиняються або ж значно уповільнюються фізіо-
логічні процеси живих компонентів зернової маси, в пе-
ршу чергу процес дихання. Для цього вологість має бу-
ти значно нижче того критичного рівня, який встановле-
но для кожної конкретної культури. 
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Таблиця 2 – Характеристика основних режимів зберігання зернових мас 

Режим зберігання (принципи) 
Характеристика режиму 

фактори параметри фактора 

Режим сухого стану (ксероанабіоз) Вологість, % 

13–15% – хлібні злаки 
12–14% – кукурудза, просо, сорго 
14–16% – зернобобові  культури 
7–9% – олійні культури 

Режим охолодження (термоанабіоз) Температура, 
о
С 

0 
о
С і нижче – довгострокове зберігання 

0–5 
о
С – тривале зберігання 

5–10 
о
С – короткочасне зберігання 

Режим герметизації (аноксианобіоз) Вміст О2, % 
3–5% – модифіковане середовище  
1–3% – контрольоване середовище 

 
Режим охолодження базується на принципі 

термоанобіозу, який спрямований більшою мірою на 
призупинення життєдіяльності температурозалежних 
компонентів зернової маси – мікроорганізмів, комах і 
кліщів. Встановлено такі наслідки охолодження: при 
температурі 15 

о
С знижується активність комах; 10 

о
С – більшість з них впадає в стан спокою; 5 

о
С – 

уповільнюється розвиток цвілі; 0 
о
С – відмирає біль-

шість видів комах. При цьому дія температури пря-
мопропорційна вологості середовища: посилюється 
по мірі зниження вологості насіння і навпаки. 

Режим герметизації базується на принципі ано-
ксианобіозу, а саме створення такого газового сере-
довища, у якому знижується вміст оксигену, а нато-
мість підвищується вміст діоксиду вуглецю. Таке се-
редовище досягається як природним так і штучним 
шляхом. У першому випадку зміна газового складу 
відбувається за рахунок двох видів дихання – аероб-
ного і анаеробного, в результаті створюється так 
зване модифіковане газове середовище із вмістом 
О2 на рівні 3–5%. У другому випадку зміна газів від-

бувається примусово шляхом заповнення сховища 
діоксидом вуглецю, або іншим інертним газом, вміст 
О2 не перевищує 1–3%. В усіх випадках зернова ма-
са має бути загерметизована повністю або частково, 
а також мати вологість значно нижчу за критичний 
рівень. Якщо насіння при герметизації буде мати бі-
льшу вологість, то наступає ефект хімічного консер-
вування, тобто окрім зміни газового складу у зерно-
вій масі накопичуються природні органічні консерва-
нти – етиловий спирт, молочна кислота, різні ефіри, 
тощо. Такі речовини згубно діють на зародок насіни-
ни, призводять до повної втрати схожості, тому при 
герметизації вологість насіння має бути низькою за-
лежно від особливостей певної культури.  

В процесі зберігання різні режими можуть поєд-
нуватись. Наприклад, сухе насіння можна охолоджу-
вати, герметизувати, все це значно підвищує його 
стійкість і подовжує тривалість зберігання.  

Зберігання може тривати різний період залежно 
від стану і призначення насіння (табл. 3). 

Таблиця 3 – Періоди зберігання зернових мас залежно від стану і призначення 

Період Призначення Тривалість 

Тимчасовий Розміщення і доробка свіжозібраного насіння до 30 діб  

Тривалий Концентрація партій насіння більше 30 діб 

Довгостроковий Резервні і страхові фонди, запаси більше 1 року 

 
Тимчасовий період становить до 30 діб, протя-

гом якого свіжозібране насіння має бути оброблене і 
доведене до норм готової продукції. Тривалому збе-
ріганні більше 30 діб підлягає насіння до моменту йо-
го сівби, як це трапляється на прикладі озимих куль-
тур у поточному році та на прикладі ярих культур у 
наступному році. У довгостроковому зберіганні з те-
рміном більше 1 року знаходяться резервні і страхові 
фонди та всі інші запаси. 

Отже, виходячи з наукових принципів збере-
ження зернових мас, можна виділити такі основні те-
хнології, які мають найбільший рівень промислового 
використання: зберігання насіння у сухому стані; у 
режимі охолодження; в умовах герметизації (на ос-
нові обмеження волого-газообміну). Ефективність 
технологій слід оцінювати показниками тривалості і 
надійності зберігання насіння, його якістю, рівнем 
енерго-ресурсовитрат. 

На процес зберігання зернових мас впливає та-
кож такий техніко-технологічний показник як стійкість 
насіння. Цей показник розподіляється на дві групи: 
основні та додаткові. До першої групи відноситься 
вологість і температура насіння, а також доступ кис-
ню, до другої – стиглість насіння при збиранні, круп-
ність насіння і вміст дрібної фракції, чистота насіння, 

цілісність насіння і характер травмованості, заселе-
ність мікроорганізмами, ураженість шкідниками. 

При зберіганні зернової маси (зерно чи насіння) 
слід звертати увагу також на фізіолого-біохімічні 
процеси, які в ній відбуваються. Так, при зберіганні 
зерна урівноважується вологість і температура за-
лежно від навколишнього середовища, змінюється 
співвідношення у газовому складі О2 = СО2, відбува-
ється зміна білково-вуглеводного і жирокислотного 
складу (вміст білка, клейковини, активність фермен-
тів і вітамінів, кислотність),  проявляється життєдія-
льність мікроорганізмів і шкідників запасів зерна. При 
зберіганні насіннєвого матеріалу змінюється схожість 
і сила росту насіння, змінюються врожайні властиво-
сті насіння і продуктивність рослин. 

Більш детально методи збереження зернової 
маси було досліджено при зберіганні насіння  куку-
рудзи. В процесі тривалого зберігання (2006–
2012 рр.) вивчали вплив вологості, температури та 
ступеня герметизації насіння гібридів кукурудзи Дніп-
ровський 181 СВ, Кадр 267 МВ, Любава 279 МВ, Бі-
лозірський 295 СВ, Дніпровський 310 МВ, Дніпровсь-
кий 337 МВ. Насіння доводили до вологості 9, 12 та 
15%, пакували у матеріал із різним ступенем доступу 
кисню – папір і поліетилен, зберігали в умовах насін-
нєсховища (контроль) та при температурі 3–5 і 8–
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10
о
С. У процесі зберігання визначали посівні якості і 

врожайні властивості насіння за загальноприйнятими 
методиками [11, 12].  

В процесі досліджень виявлено, що температу-
ра та вологість насіння при зберіганні змінювались 
залежно від способу пакування та умов навколиш-
нього середовища. Особливим чином впливали умо-
ви навколишнього середовища на насіння, яке було 
герметично запаковане. Так, при розміщенні пакетів 
назовні насіннєсховища і коливанні температури ат-
мосферного повітря протягом доби в межах 12–18

о
С 

на внутрішніх стінках поліетиленових пакетів виникав 
конденсат, від чого насіння зволожувалось і погіршу-
валась його якість. 

При зберіганні в умовах насіннєсховища, де 
температура була більш стабільною, конденсат у 
поліетиленових пакетах не створювався. Динаміка 
була такою: вологість майже не змінювалась при ге-
рметичному зберіганні та значно коливалась при від-
критому, діапазон коливання становив 2,8–6,2% за-

лежно від початкової вологості зерна та сезону збе-
рігання. Причиною такого коливання був вільний во-
лого-газообмін між насінням і оточуючим середови-
щем, внаслідок чого насіння зволожувалось за зимо-
во-весняний період та підсихало за літньо-осінній, 
наближаючись до стану рівноваги із зовнішнім сере-
довищем. При цьому зволоження та підсихання на-
сіння відбувалось при пакуванні у різні матеріали – 
паперовий, поліпропіленовий, тканинний, всі вони 
мали приблизно однаковий ступінь проникності.  

Постійне коливання вологості є небажаним для 
насіння, оскільки дестабілізує його фізіолого-біохі-
мічний склад, прискорює процеси старіння і погір-
шення якості. Одночасно із процесами, які стосують-
ся суто насінини, підвищується активність інших ком-
понентів зернової маси – грибів і бактерій, комах і 
кліщів.  

Різний стан насіння, зумовлений способами 
зберігання, вплинув на його схожість (рис. 1). 
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Рисунок 1. Вплив способу зберігання на схожість насіння зернових к-р 

В стандартних умовах (вологість 12–13%, паку-
вання у папір) насіння зберігало кондиційну схожість 
протягом 2–х років, а при зниженні вологості до 9–
10% – протягом 3–х років. Герметичне пакування на-
сіння при вказаних рівнях вологості збільшувало те-
рмін зберігання до 4–х і 5–ти років відповідно. За-
кладка кукурудзи з вологістю 15% знижувала вже в 
перший рік схожість насіння, запакованого в папір на 
4–7%, в поліетилен – на 10–12% порівняно з сухим. 

Отже, зберігання насіння з такою вологістю може бу-
ти допущено лише як короткочасний захід (4–5 міся-
ців), з його пакуванням лише у папір. 

Іншим показником, який впливав на зберігання 
насіння, є його температура. У наших дослідах вста-
новлено, що за умови зниження температури, стій-
кість насіння при зберіганні, а отже і схожість підви-
щується. При цьому ефект від зниження температу-
ри залежав також від вологості насіння (рис. 2).  
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Рисунок 2. Схожість насіння кукурудзи залежно від вологості і температури зберігання,% 

Так, після 5–ти років зберігання при температу-
рі 3–5

о
С і вологості 9% схожість насіння складала 

96%, а при температурі 8–10
о
С – 92%. При вологості 

12% і тих же температурах схожість становила 94 і 
91% відповідно. Особливо ефективним виявилось 
охолодження насіння з підвищеною вологістю – до 
15%, воно залишалось кондиційним за схожістю про-
тягом 3–х років зберігання.  

В середньому, внаслідок впливу низької темпе-
ратури і вологості зерна, метод охолодження підви-
щував схожість насіння після першого року зберіган-
ня на 5–6%, другого – 7–10%, третього – 8–10%, чет-
вертого – 21–23%, п’ятого – 23–32% порівняно із 
зберіганням в умовах насіннєсховища (без охоло-
дження).  

Відомо, що зберігання тісно пов’язане з перед-
посівною підготовкою насіння, зокрема з хімічною 
обробкою – протруєнням, для чого використовуються 
різні речовини-пестициди, регулятори росту, мікрое-

лементи тощо. В Інституті, разом із Дніпропетровсь-
ким хіміко-технологічним університетом, створено 
новий регулятор росту з групи фумарів, який сумісно 
з фунгіцидом вітавакс 200 ФФ підвищував польову 
схожість насіння і врожайність гібридів кукурудзи. 
Перевагою нового комплексу речовин було те, що він 
діяв ефективно протягом всього періоду зберігання 
(табл. 4).  

Так, польова схожість насіння, що зберігалось 
обробленим протягом двох років, коливалась в ме-
жах 81–84%, а врожайність зерна – 7,19–7,44 т/га, 
що було в межах похибки досліду. У необробленого 
насіння на контролі схожість і врожайність суттєво 
знижувалась після першого року зберігання та порів-
няно із обробленим. Крім того, доза протруйника у 
комплексі речовин зменшувалась на 20%, що знизи-
ло негативне навантаження на зародок насіння, 
сприяло високій лабораторній схожості у процесі 
зберігання порівняно з повною дозою протруйника. 
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Таблиця 4 – Вплив обробки-протруєння при зберіганні на схожість і врожайність насіння 
гібридів кукурудзи 

Обробка Термін зберігання 
Схожість, % Урожайність зерна, 

т/га лабораторна польова 

Контроль (без обробки) 
на початку 

1 рік 
2 роки 

96 
95 
92 

82 
78 
75 

7,26 
6,83 
6,68 

Протруйник + стимулятор + 
плівкоутворювач 

на початку 
1 рік 

2 роки 

96 
96 
95 

84 
83 
81 

7,44 
7,23 
7,19 

НІР05 3,8-3,1 0,25-0,27 

 
Висновки та пропозиції. Визначено фактори, 

які впливають на зберігання насіння зернових куль-
тур. До основних факторів, від яких залежить стан 
зернової маси, відносяться вологість і температура 
зерна та доступ кисню до нього. До складу зернової 
маси входять також різні компоненти (основна куль-
тура, домішки, мікроорганізми, комахи і кліщі, повіт-
ря), які суттєво впливають на стійкість і якість зерна.  

Встановлено ефективність та особливості 
методу герметизації з метою тривалого зберігання 
насіння. Метод включає такі параметри: вологості 
насіння нижчу на 3–5% порівняно з критичною; па-
кувальний матеріал при якому обмежується воло-
гообмін між насінням і оточуючим середовищем; 
розміщення насіння в закритих приміщеннях-
насіннєсховищах. Розміщення насіння назовні не 
допускається, у протилежному випадку у його масі 
може виникати конденсат вологи, ушкодження за-
родку і значне погіршення якості. З метою покра-
щення якості насіння кукурудзи рекомендується 
обробляти його перед сівбою комплексом речовин, 
до складу якого входить протруйник вітавакс 200 
ФФ та новий регулятор росту з групи фумарів (па-
тент на корисну модель № 41088).  
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ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН ЯК ФОН ДЛЯ ДОБОРУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕЛЕМЕНТИ 
СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ У ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ (ZEA MAIZE L.) 

М.М. ФЕДЬКО – кандидат с.-г. наук 

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвит-

ку агропромислового комплексу та зміни клімату ста-
влять перед сучасною селекцією кукурудзи задачі 
створення високопродуктивних гібридів кукурудзи 
спроможних реалізовувати свій потенціал в різних 
умовах вирощування.  

В світі лише 10 % посівних площ, де рослинам 
не загрожують стресові фактори, а на близько 26 % 
територій має місце посуха [1]. У степовій зоні Украї-
ни у період 1994-2007 рр. посуха у тій чи іншій мірі 
спостерігалась практично кожного другого року [2]. 
Причому, навіть у відносно сприятливі роки вона теж 
мала місце, але меншої інтенсивності. Тому основ-

ним визначальним фактором екологічної стабільнос-
ті гібридів, які вирощують в Степу, є стійкість до по-
сухи. 

Посуха негативно впливає на елементи струк-
тури врожаю (зменшується кількість качанів на рос-
лині, розмір качана, вихід зерна), а також морфо-
біологічні ознаки (висота рослин, розмір листя, три-
валість періоду цвітіння) [3]. Селекція посухостійких 
генотипів ускладнюється неможливістю передбачити 
та контролювати погодні умови вегетаційного періо-
ду. A. F. Troyer після тридцятирічних пошуків прово-
каційного фону для добору посухостійких форм при-
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йшов до висновку, що найбільш прийнятними є під-
вищена густота стояння рослин [4].  

При загущенні посіву формується особливий 
агрофітоценоз, в якому змінюються екологічні зв’язки 
індивідів, конкурентоспроможність складових ценозу 
кукурудзяного поля, що призводить до зміни габітусу 
рослин, морфологічних та господарських ознак [3]. 
Умовам загущених посівів найбільш відповідають 
рослини з еректоїдним розташуванням листя, міцним 
стійким стеблом, середнім за величиною качаном, 
вузьким листом, тощо. Вони хоч і характеризуються 
низькою індивідуальною продуктивністю, але мають 
високу функціональну організацію фітоценозу. Густо-
та стояння рослин є одним з головних чинників, що 
визначають ступінь конкуренції між рослинами. Уро-
жай з рослини зменшується при підвищенні густоти 
посіву, що є відповіддю на зниження освітленості та 
інших екологічних ресурсів, доступних для кожної ро-
слини [5]. Він також залежить від родючості ґрунту, 
строку сівби, рівня наявної вологи та генотипу [6-7].  

Елементи структури врожаю є складовими 
частинами урожайності зерна кукурудзи. Їх реалі-
зація генотипом грає вагому роль при детермінації 
продуктивності всього організму. Стабільність 
прояву складових елементів залежить як від спад-
кових характеристик, так і у великій мірі від умов 
навколишнього середовища. Досягнення екологіч-
ної стабільності продуктивності, як інтегральної 
ознаки, необов’язково пов’язано зі стабільністю 
окремих компонентів урожайності або інших мор-
фо-біологічних ознак. Навпаки, здебільшого при 
стабільності інтегральної ознаки проявляється не-
стабільність компонентів врожайності [8]. 

Методика досліджень. Дослідження проводи-

лися у ДП Дослідне господарство „Дніпро” Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України 
у 2005-2006 рр. Вихідним матеріалом були елітні ін-
бредні лінії кукурудзи середньостиглої та середньо-
пізньої групи стиглості різних генетичних плазм, та-
ких як – BSSS (ДК507, ДК377, ДК146/527); Lancaster 
C103 (ДК633, ДК633/503, ДК3070); Lancaster OН43 
(ДК427, ДК421, ДК416); Iodent (ДК411, ДК205/710, 
ДК277-10). Облік елементів структури врожаю вико-

нували в лабораторних умовах з ділянок площею 
4,9 м

2
, повторність – дворазова.  Густота стояння ро-

слин формувалась у фазі 4-5 листків у контрольному 
розсаднику 40 та 60 тисяч рослин/га.  

Досліди проводились згідно з “Методикою дер-
жавного сортовипробування сільськогосподарських 
культур” (2001) та “Методическими рекомендациями 
по проведению полевых опытов с кукурузой” (1980). 
Визначали статистичну достовірність експеримента-
льних даних (Б.А. Доспехов, 1985) та параметри ва-
ріювання і коефіцієнт кореляції (Г.Ф. Лакин, 1990). 

Погодні умови 2005 р. були в цілому сприятливі 
для кукурудзи і відзначалися помірною температу-
рою повітря та нерівномірним розподілом опадів на 
протязі вегетації кукурудзи. Проте, період інтенсив-
ного водоспоживання характеризувався підвищеною 
кількістю опадів. Більш стресовим був 2006 р., з по-
сушливими умовами в період наливу зерна. З сере-
дини липня бездощовий період тривав майже 50 
днів. При цьому випало лише 1,3 % середньобагато-
річної норми опадів. 

Результати досліджень. У табл. 1 наведені 

результати вивчення структурних елементів урожай-
ності самозапилених ліній кукурудзи в різних агрок-
ліматичних умовах. 

Найбільш мінливими як за роками, так і при 
різних густотах стояння рослин виявились показ-
ники „маса качана” та „довжина качана”, коливання 
яких складали 14,5 % і 5,8 % та 11,6 % і 4,1 % від-
повідно у 2005 та 2006 рр. Досить істотно умови 
вирощування впливали і на масу 1000 зерен, яка зі 
збільшенням густоти стояння до 60 тис./га у 
2005 р. була меншою в середньому на 14,8 г 
(4,9 %), а у більш стресовому 2006 р. – на 10 г 
(3,7 %). Причому, у 2006 р. при обох густотах сто-
яння вона знизилась на 10,8 і 9,7 % у порівнянні з 
2005 р. Перш за все, це пов’язано з посиленням 
дефіциту вологи у ґрунті при збільшенні густоти 
стояння рослин, що, в свою чергу, не дає можли-
вості всім рослинам формувати повноцінні качани, 
які бувають дрібні, з поганою виповненістю та ни-
зькою масою 1000 зерен. 

Таблиця 1 – Варіювання елементів структури урожаю самозапилених ліній кукурудзи при 
різних умовах вирощування 

Показники  
Густота  
рослин, 
тис./га 

2005 р. 2006 р. Lim (min-max) 

 s   s  2005 р. 2006 р. 

Маса качана, г 
40 134,8 8,4 107,4 6,0 84,3-170,0 72,4-133,8 

60 115,2 5,7 94,9 6,4 71,4-136,3 58,2-130,1 

Вихід зерна, % 
40 82,7 1,5 79,1 1,8 68,8-87,4 65,0-86,9 

60 83,0 1,3 81,0 1,1 70,6-87,9 74,8-85,3 

Довжина качана, см 
40 15,5 0,6 14,7 0,5 11,2-18,7 11,5-17,5 

60 14,6 0,5 14,1 0,5 10,4-17,8 10,2-16,1 

Діаметр качана, мм 
40 44,3 1,0 42,6 0,8 38,3-50,1 37,6-48,0 

60 42,1 0,9 42,3 1,1 36,3-45,9 35,7-48,4 

Кількість рядів зерен, шт. 
40 14,9 0,7 14,6 0,5 8,9-17,4 9,5-16,2 

60 14,7 0,6 14,5 0,6 9,1-17,1 9,6-16,7 

Кількість зерен в ряду, шт. 
40 28,5 1,1 29,0 1,2 21,8-33,6 22,7-35,7 

60 28,5 1,1 29,0 1,3 20,6-35,4 22,1-36,3 

Маса 1000 зерен, г 
40 302,4 10,5 269,8 10,5 244,0-340,0 220,7-338,3 

60 287,6 10,4 259,8 12,0 239,7-336,0 206,3-336,7 

Натура зерна, г/л 
40 760,3 6,9 743,1 8,9 723,0-800,0 695,0-790,0 

60 759,1 7,9 740,3 9,4 715,0-805,0 700,0-795,0 
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Стабільними ознаками виявились „кількість ря-
дів зерен”, „кількість зерен в ряду” і „натура зерна”.  
Коливання їхніх значень за всіх умов вирощування 
були в середньому у межах 0-2,6 %. Такий показник 
як „кількість рядів зерен” у селекційній практиці при-
йнято вважати характерною сортовою ознакою, яка 
визначається спадковістю і у меншій мірі залежить 
від навколишніх умов.  

За час проведення досліджень було оцінено 
самозапилені лінії кукурудзи у чотирьох екоградієн-
тах. Найкращі умови для розвитку рослин склалися у 

2005 р. при густоті стояння рослин 40 тис./га. Решта, 
у тій чи іншій мірі, були стресовими і погіршувалися зі 
збільшенням густоти стояння та погодними умовами 
2006 р. Елементи структури урожаю по-різному про-
являлись зі зміною умов вирощування (рис. 1). 

При стресових умовах найістотніше змінюва-
лись значення ознак „маса качана” та „маса 1000 зе-
рен”, які зменшувались у 2006 р. в середньому на 
29,6 і 14,1 % відповідно. Мінімальний спад відзначе-
но щодо ознак „вихід зерна з качана” і „натура зер-
на”, відповідно 2,1 та 2,6 %. 

 
 

Рисунок 1. Динаміка змін елементів структури урожаю самозапилених ліній  
кукурудзи порівняно з умовами 2005 р. 40 тис. рослин/га, % 

При селекції на високу та стабільну урожай-
ність необхідно добирати вихідний матеріал, який 
був би толерантним до загущення. При цьому доці-
льно намагатися досягти максимального прояву ко-
жного з елементів структури врожаю.  

Серед самозапилених ліній, що досліджува-
лись, найвищі середньопопуляційні значення ознаки 
„маса качана” притаманні представникам гетерозис-
ної групи Iodent (в середньому по групі за два роки 
133,0 г) (табл. 2).  

Лінії плазми Lancaster С103 мали мінімальні 
(100,4 г) середні значення цього показника по групі, 
особливо у зразка ДК633/503, в якого маса качана не 
перевищувала 86,9 г. Стабільним проявом відзначи-
лись лінії групи Lancaster Oh43, в яких при збільшен-
ні густоти стояння рослин коливання маси качана 
залежало від генотипу і було стабільне за роками. 
Мінімальним воно було у лінії ДК421 – 1,4 та 6,5% ві-
дповідно у 2005 і 2006 рр. 

Найбільш адаптованими до стресових умов за 
цим показником можна вважати лінії плазми Iodent, 
які при збільшенні щільності посіву у посушливому 
2006 р. зменшили в середньому масу качана лише 
на 3,2 %. 

Лінії генплазми Lancaster С103 характеризува-
лись максимальним значеннями маси 1000 зерен – 
299,9 г, але водночас у них спостерігалась найістот-
ніше її зменшення при збільшенні щільності посіву у 
2006 р. (в середньому на 12,8 %). При цьому лінія 
ДК633/503 мала найменші зміни цієї ознаки за два 
роки (до 10,3 г), а ДК3070 найбільші – 24,0 та 54,7 г 
відповідно в 2005 і 2006 рр. 

Найбільш посухостійкими та стабільними у 
прояві маси 1000 зерен при збільшенні густоти сто-
яння рослин до 60 тис./га були представники гетеро-
зисної групи BSSS (коливання до 5,3 %), особливо 
лінія ДК146/527, в якої незалежно від умов року дос-
ліджень цей показник коливався в межах 2 %.  

Зразки зародкової плазми Lancaster Oh43 хара-
ктеризувались найменшим середньопопуляційним 
значенням ознак „маса 1000 зерен” та „діаметр 
стрижня” 243,2 г та 18,8 мм, відповідно. Проте, „вихід 
зерна з качана” у цих ліній у середньому був найви-
щий – 85,8 %, а у лінії ДК421 він становив 86,3 %, що 
є максимальним серед усіх ліній, що вивчались. 

„Натура зерна” є технологічним показником і він 
в Україні для кукурудзи не нормується, але широко 
використовується у США при торгівлі зерном та у ви-
робництві. Для натури зерна кукурудзи в США є ста-
ндарти, які визначають масу одиниці об’єму зерна 
певної категорії. Зокрема, для класу № 2 встановле-
на мінімальна маса 1 бушеля – 56 фунтів (720,83 
г/л). Поняття „натура зерна” („Test weight”) було при-
йнято в США, як засіб обліку мінливої щільності зер-
на, спричиненої різними технологіями виробництва 
або погодними умовами. У випадку, коли натура зер-
на нижче за стандартну, необхідно передбачити бі-
льший об’єм складських приміщень для зберігання, 
переробки та транспортування зерна, що, в свою 
чергу, збільшує витрати. Здебільшого натура зерна 
зменшується в період наливу зерна під дією стресо-
вих умов: посухи, надмірної вологості ґрунту, нестачі 
елементів живлення та сонячного світла, морозу, 
граду, пошкодження шкідниками тощо. 
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Таблиця 2 – Прояв елементів структури врожаю самозапилених ліній кукурудзи 

Генетична 
плазма 

Лінія 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис./га 

Маса качана, г 
Кількість рядів 

зерен, шт 
Натура зерна, г/л 

Маса 1000  
зерен, г 

2005р. 2006р. 2005р. 2006р. 2005р. 2006р. 2005р. 2006р. 

BSSS 

ДК507 
40 130,7 103,3 13,5 13,8 780,0 737,0 300,3 272,7 

60 115,7 95,6 15,0 15,1 775,0 725,0 284,3 267,0 

ДК377 
40 137,0 103,6 13,9 13,8 725,0 713,5 312,0 258,7 

60 120,3 91,4 14,0 14,2 725,0 710,0 298,0 249,0 

ДК146/527 
40 163,1 92,2 17,4 16,5 800,0 790,0 340,0 338,3 

60 135,0 83,6 16,2 16,7 805,0 795,0 332,7 336,7 

Lancaster 
С103 

ДК633 
40 125,0 119,6 8,9 9,1 785,0 767,5 333,3 292,3 

60 113,2 81,3 9,5 9,6 785,0 760,0 322,0 248,0 

ДК633/503 
40 84,3 86,2 15,0 13,6 760,0 755,0 325,7 315,3 

60 86,9 77,4 14,8 14,2 775,0 755,0 336,0 306,3 

ДК3070 
40 137,9 101,1 13,3 12,9 755,0 735,0 330,0 269,3 

60 112,8 79,5 12,5 12,4 747,0 710,0 306,0 214,7 

Lancaster 
Oh43 

ДК427 
40 88,2 72,4 15,8 15,9 760,0 755,0 244,0 220,7 

60 71,4 58,2 15,9 15,9 754,0 753,0 239,7 206,3 

ДК421 
40 110,4 125,4 16,4 17,1 785,0 788,5 266,3 257,7 

60 108,8 117,2 15,8 16,3 790,0 725,0 252,7 244,7 

ДК416 
40 140,7 132,5 15,9 15,6 750,0 795,0 246,7 262,0 

60 116,2 114,2 15,5 15,6 755,0 742,5 240,0 238,0 

Iodent 

ДК411 
40 167,4 86,7 15,5 15,5 740,0 695,0 329,3 225,3 

60 136,3 84,6 14,8 14,7 735,0 700,0 309,0 211,2 

ДК205/710 
40 170,0 133,8 16,7 16,5 723,0 710,0 334,3 316,0 

60 135,1 130,1 16,0 15,4 715,0 698,5 287,7 302,3 

ДК277-10 
40 162,9 132,1 16,7 16,0 760,0 740,0 267,3 255,3 

60 130,5 126,2 14,9 14,2 748,0 745,0 243,3 247,3 

НІР 05 18,3 22,2 0,6 0,6 7,5 12,1 10,1 10,8 

 
У наших дослідженнях максимальне значення 

натури зерна зафіксовано в лінії ДК146/527 (BSSS) – 
800-805 г/л (у 2005 р.) та 790-795 г/л (у 2006 р.) від-
повідно при густоті 40 і 60 тис.рослин/га. Мінімальні 
значення цього показника були в 2005 р. у лінії 
ДК205/710 – 715 г/л, а в 2006 р. у лінії ДК411 – 695 
г/л, які належать до генетичної плазми Iodent. 

Дослідження ознаки ”натура зерна” інбредних 
ліній показало, що збільшення щільності посіву не 
призводить до її достовірних змін. У більшості ліній 
вона залишається стабільною, проте найбільш стій-
кими і адаптованими до стресових умов за цим пока-
зником можна вважати зразки геноплазми BSSS, а 
лінії ДК421 та ДК416 групи Lancaster Oh43 є най-
менш толерантними до посухи, в яких при підвищен-
ні щільності посіву зменшення цього показника сяга-
ло 63,5 і 52,5 г/л відповідно. 

Встановити найбільш важливі ознаки, на які не-
обхідно звертати особливу увагу в процесі добору на 
врожайність зерна, дає можливість кореляційний 
аналіз. Найбільш цінні ті кореляції, в основі яких ле-
жить біологічний зв’язок між ознаками рослин, через 
те що вони є більш постійні. Але з іншого боку, коре-
ляції динамічні і залежать від впливу навколишнього 
середовища.  

„Збиральна вологість зерна”, як одна з основ-
них господарськоцінних ознак, мала в наших дослі-
дах від’ємний зв’язок з „виходом зерна з качана” (r=-
0,35-0,60) та позитивну залежність з „масою 1000 зе-
рен”, особливо в 2006 р. (r=0,49-0,69). Виявлено ряд 
показників, які мали стабільні кореляційні зв’язки з 
важливими господарськоцінними ознаками. В першу 
чергу, це „діаметр стрижня”, який мав достовірні (при 
Р=0,05) високі коефіцієнти кореляції з ознаками „ма-
са качана” (r=0,53-0,73), „вихід зерна з качана” (r=0,4-
0,73), „натура зерна” (r =-0,45-0,64). 

Висновки. Отримані результати вивчення еле-

ментів структури врожаю самозапилених ліній кукуру-
дзи дають можливість зробити наступні висновки: 

– найбільш мінливими при різних густотах сто-
яння рослин є ознаки „маса качана”, „довжина кача-
на” та „маса 1000 зерен”. Відзначено стабільність 
ознак „кількість рядів зерен”, „кількість зерен в ряду” і 
„натура зерна”. 

– виявлено, що максимальними значеннями 
ознаки „маса качана” відзначились лінії Iodent, які є і 
найбільш посухостійкими за цим показником. Лінії 
генплазми Lancaster С103 мали максимальні значен-
ня „маси 1000 зерен”, а генотипи плазми BSSS були 
за нею найбільш посухостійкими та стабільними; 

– збільшення щільності посіву в більшості ліній 
не призводило до достовірних змін ознаки ”натура 
зерна”. Максимальне значення її зафіксовано у лінії 
ДК146/527 (BSSS), а найнижчі у ліній генплазми 
Iodent – ДК205/710 та ДК411. 
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Постановка проблеми. У селекції ячменю яро-

го важливим є наявність і одержання нового вихідно-
го матеріалу з необхідними цінними господарськими 
ознаками. Необхідно визначати генетичні особливос-
ті кількісних ознак для прогнозу прояву їх у створю-
ваних ліній.  

Стан вивчення проблеми. Генетичні досліджен-

ня в такому плані раніше проводили на колекційному 
матеріалі, який зараз не використовується в селекції [2, 
4]. У зв’язку з цим актуальними є дослідження ефекти-
вності доборів залежно від генетичних особливостей у 
сортів ячменю ярого, які занесені до Державного реєст-
ру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, і 
використовуються у виробництві [1]. 

Завдання і методика досліджень. Метою до-

сліджень було встановлення ефективності доборів 
цінних ліній гібридів на етапах селекційного процесу 
залежно від селекційно-генетичних особливостей 
сортів ячменю ярого в системі топкросів. 

Для досягнення даної мети вирішували наступ-
ні задачі: 

– визначити ефективність доборів цінних ліній 
гібридів у системі топкросів; 

– установити селекційно-генетичні особливості 
сортів ячменю ярого за комбінаційною здатністю. 

Дослідження проведено в одному селекційному 
циклі 2004–2013 рр. в лабораторії селекції і генетики 
ячменю Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН.  

Дослідження проведено на сортах вітчизняної 
(Джерело, Бадьорий, Фенікс, Пафос, Едем, Ефект, 
Екзотик, Звершення, Гама, Етикет) та іноземної се-
лекції (Annabelle, Scarlett, Ceylon, Tolar, Pasadena, 
Philadelphia, Danuta, Jersey, Barke, Marnie, Astoria, 
NS-1, NS-2, NS-3, Adajio, Linus). 

Дослідження загальної комбінаційної здатності 
(ЗКЗ) за кількісними ознаками сортів проводили в рі-
зних умовах сприятливого 2004 р., з весняною посу-
хою 2005 р. і посушливого в другій половині вегетації 
2006 р. за методикою М.А. Федина та ін. [4]. Визна-
чення ефективності доборів цінних ліній гібридів топ-
кросів здійснено в 2007 – 2013 рр. поетапно в селек-
ційному розсаднику ІІ року, контрольному розсаднику 
та конкурсному сортовипробуванні за загально при-
йнятою методикою [5]. Площа ділянок селекційного 
розсадника 2 м

2
, контрольного розсадника і сортови-

пробування – 10 м
2
. 

Результати досліджень. У селекції ячменю 

ярого методом гібридизації кожного року одержували 
по кілька сотень гібридних комбінацій від схрещуван-
ня  між собою різних сортів і ліній. Але нові сорти, 
передані до державного сортовипробування і зане-
сені до Державного реєстру сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні, створено лише за до-
борами в популяціях поодиноких гібридів. 

Тому важливо визначити ефективність доборів 
цінних ліній на етапах селекційного процесу в залеж-
ності від генотипу батьківських сортів. 

Дослідження проведено в 2007-2013 рр. за 
ефективністю доборів цінних ліній у 2009 р. в СР2 
(селекційному розсаднику ІІ року), 2010 р. в КР (кон-
трольному розсаднику), 2011-2012 рр. в СВ (сорто-
випробуванні). 

Лінії було одержано в комбінаціях схрещування 
за системою повних топкросів в першій шеститесте-
рній схемі з використанням 11 материнських і шести 
батьківських сортів-тестерів, а в другій тритестерній 
схемі – 27 материнських і трьох батьківських сортів-
тестерів, з яких усього 10 сортів вітчизняної та 17 за-
кордонної селекції. 

У шеститестерній схемі досліду (табл. 1) всього 
по 66 (11 х 6) гібридних комбінаціях відібрано 113 
(4,42 % від первинно відібраних 2555 рослин F3) цін-
них ліній в СР2 у 2009 р., 20 (0,78 %) – у КР в 2010 р., 
12 (0,47 %) – у СВ в 2011 р., 7 (0,27 %) у СВ в 2012 р. 
З використанням в схрещуваннях материнських сор-
тів Ефект в сортовипробуванні на протязі 2011-2012 
рр. були відповідно 2 і 2 дібрані лінії, Звершення – 2 і 
2, Гама – 2 і 2, Annabelle – 2 і 1, батьківських сортів 
Scarlett – 2 і 0, Tolar – 2 і 2, Annabelle – 1 і 0, Бадьорий 
– 1 і 0, Едем – 2 і 1, Adajio – 4 і 4. 

Основною є оцінка ефективності добору в сор-
товипробуванні на заключних етапах селекційного 
процесу. У сортовипробування 2011 р. було оцінено 
лінії, одержані в комбінаціях схрещування Бадьорий / 
Scarlett (0,65 %), Фенікс / Annabelle (0,67 %), Парнас / 
Едем (0,27 %), Едем / Бадьорий (0,69 %), Ефект / 
Едем (0,20 %) і Ефект / Adajio (0,21 %), Звершення / 
Tolar (1,59 %), Гама / Adajio (1,45 %), Annabelle / 
Scarlett (0,47 %) і Annabelle / Adajio (0,46 %), у сорто-
випробуванні 2012 р. – лише Ефект / Едем (0,20 %) і 
Ефект / Adajio (0,21 %), Звершення / Tolar (1,59 %), 
Гама / Adajio (1,45 %), Annabelle / Adajio (0,46%).  
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Таблиця 1 – Добір ліній гібридів на етапах селекційного процесу в СР2, КР і КСВ в 2009-
2012 рр. в залежності використання в шеститестерних схрещуваннях кращих 
материнських сортів за схемою топкросів, шт. і % 

Сорт 

Scarlett Tolar Annabele Бадьорий 

F3 СР2 КР КСВ F3 СР2 КР КСВ F3 СР2 КР КСВ F3 СР2 КР КСВ 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

Едем 30 2 0 0 0 18 0 0 0 0 24 2 0 0 0 24 2 1 1 0 

Ефект 96 3 0 0 0 96 2 0 0 0 144 6 0 0 0 54 1 0 0 0 

Звершення 30 3 0 0 0 36 4 2 2 2 30 3 0 0 0 - - - - - 

Гама 72 3 0 0 0 - - - - - 12 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

Annabele 66 4 1 1 0 - - - - - - - - - - 48 3 0 0 0 

Усього шт. 
% 

534 23 4 2 0 312 20 3 2 2 391 21 1 1 0 512 16 1 1 0 

100 4,31 0,75 0,37 0 100 6,41 0,96 0,64 0,64 100 5,37 0,26 0,26 0 100 3,13 0,20 0,20 0 

 

Сорт 

Едем Adajio Усього 

F3 СР2 КР КСВ F3 СР2 КР КСВ F3 СР2 КР КСВ 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

2
0
0

7
 р

. 

2
0
0

9
 р

. 

2
0
1

0
 р

. 

2
0
1

1
 р

. 

2
0
1

2
 р

. 

Едем - - - - - 48 0 0 0 0 144 6 1 1 0 

% - - - - - - - - - - 100 4,17 0,69 0,69 0 

Ефект 48 3 2 1 1 54 2 1 1 1 492 17 3 2 2 

% - - - - - - - - - - 100 3,46 0,61 0,41 0,41 

Звершення 30 2 1 0 0 - - - - - 126 12 4 2 2 

% - - - - - - - - - - 100 9,52 3,17  1,59 % 1,59 % 

Гама - - - - - 6 2 2 2 2 138 5 2 2 2 

% - - - - - - - - - - 100 3,52 1,45  1,45 % 1,45 % 

Annabele 18 1 0 0 0 84 2 1 1 1 216 10 2 2 1 

% - - - - - - - - - - 100 4,83 0,93  0,93 % 0,46 % 

Усього шт. 372 19 6 2 1 434 14 5 4 4 2555 113 20 12 7 

% 100 5,11 1,61 0,54 0,27 100 3,23 1,15 0,92 0,92 100 4,42 0,72  0,47 % 0,27 % 

 
У тритестерній схемі досліду (табл. 2) по 81 (27 

х 3) гібридній комбінації відібрано 180 (5,18 % від пе-
рвинно відібраних 3478 рослин F3) цінних ліній в СР2 
у 2009 р., 22 (0,63 %) – в КР у 2010 р., 14 (0,40 %) – у 
СВ в 2011 р. і 3 (0,09 %) – у СВ в 2012 р. 

У сортовипробуванні 2011 р. і 2012 р. було оціне-
но відібрані лінії, одержані в гібридних комбінаціях 
схрещування з використанням материнських сортів Ба-
дьорий – відповідно рокам 1 (0,88 %) і 0, Фенікс – 1 
(1,15 %) і 0 ліній, Звершення – 2 (2,08 %) і 2 (2,08 %), 
Annabelle – 1 (1,52 %) і 0, Pasadena – 4 (1,59 %) і 0, 
Philadelphia – 1 (0,55 %) і 0, Danuta – 1 (0,58 %) і 0, 
Astoria – 1 (0,54 %) і 0, Josephina – 1 (0,67 %) і 0, Adajio 
– 1 (1,28 %) і 0 ліній, а з використанням батьківських 
сортів-тестерів Scarlett – 3 (0,22 %) і 0, Tolar – 4 (0,41 %) 
і 3 (0,31 %), Annabelle – 7 (0,62 %) і 0. 

Таким чином, серед ліній сортовипробування 
2012 р. відібрано найбільш цінні лінії для оцінки в 
2013 р. в комбінаціях тритестерного схрещування з 
використанням материнських сортів Звершення і 
Pasadena та батьківського сорту-тестера Tolar, а та-
кож у шеститестерній схемі материнських сортів 
Ефект, Гама, Annabelle і Звершення та батьківських 
сортів-тестерів Едем, Adajio і Tolar. 

У сортів Звершення, Pasadena, Tolar, Ефект, 
Гама та Едем були високі ефекти загальної комбіна-
ційної здатності за ознакою продуктивність рослини 
(табл. 3), тобто у них було найбільше факторів, які 
позитивно визначають рівень цієї ознаки. 

Виділені сорти з високою ЗКЗ за ознакою про-
дуктивності рослин, від якої залежить можливість 

одержання в потомстві гібридів продуктивних рослин 
і на їх основі високоврожайних ліній, є цінним вихід-
ним матеріалом для комбінаційної селекції. 

Високі рівні продуктивності (маса зерна рослин) 
у ліній були при комбінації генів поєднаних геномів 
сортів у наступних комбінаціях схрещування: Ефект / 
Едем, Ефект / Adajio, Звершення / Tolar, Гама / 
Adajio, Annabelle / Adajio, Pasadena / Tolar. 

Лінії, одержані в таких гібридних комбінаціях, 
мали високу в порівнянні зі стандартом урожайність 
у конкурсному сортовипробуванні 2011 р., 2012 р. та 
2013 р. (табл. 4): 08-73 (родовід Pasadena / Tolar), 
08-2321 (Звершення / Tolar), 08-2322 (Звершення / 
Tolar), 08-2455 (Гама / Adajio),09-932 (Гама / Adajio), 
09-837 (Annabelle / Adajio), 09-1133 (Ефект / Едем), 
09-1286 (Ефект / Adajio). Лінію 08-73 передано в 2012 
р. до Державного сортовипробування з 2013 р. як 
сорт під назвою Мальовничий. Сортовипробування 
інших ліній продовжено в 2013 р. Лінії 08-2455, 09-
837 і 09-932 розмножуються для можливої передачі 
до Державного сортовипробування. 

Висновки та пропозиції подальших дослід-
жень: 

1. Високі (достовірно позитивні) ефекти ЗКЗ за 
основною кількісною ознакою, якою є продуктивність 
(маса зерна) рослин, виявлено у материнських сор-
тів Джерело, Едем, Ефект, Звершення, Гама, Ceylon, 
Tolar, Pasadena, Danuta і NS 1, у яких є найбільша кі-
лькість факторів, що позитивно визначають рівень 
ознаки. Це необхідно враховувати при використанні 
сортів у селекції методом гібридизації. 
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Таблиця 3 – Ефекти ЗКЗ в F1 за ознаками материнських сортів в 3-тестерних схрещуваннях 

Сорт Рік 
Продук-
тивність 
рослини 

Продук-
тивна 
кущис-
тість 

Маса  
1000 
зерен 

Кіль-
кість  
зерен 

Кіль-
кість 

колосків  
в колосі 

Маса 
зерна 
колосу 

Щіль-
ність 

колосу 

Довжи-
на ко-
лосу 

Висота  
рослини 

Вміст 
білка  

в зерні 

Едем 

2004 0,72* 0,17* 1,57* 1,74* 2,75* 0,16* 0,44* 0,10* 5,10* 1,20* 

2005 0,19* 0,16* -0,26 -0,51* 0,30 -0,14* -0,61* 0,10 1,94* -0,12* 

2006 0,10* 0,37* 1,30* -0,87* -1,55* 0,17* -0,39* -0,06 -2,03* 0,33* 

Ефект 

2004 0,24* 0,18* 1,57* -0,36* 0,75 0,00 -0,09 1,07* 9,27* 0,30* 

2005 0,22 0,27* 2,07* 2,22* 2,30* 0,22* -0,87* 1,60* 6,61* 0,72* 

2006 -0,99* 0,45* -0,20 -0,22 -0,38 0,00 -0,44* 0,47* 4,47* 0,36* 

Звершення 

2004 0,22* -0,03 1,57* -2,06* -1,25* -0,07* 0,24* -1,06* -5,90* 0,01 

2005 0,15* 0,15* 1,41* -0,08 0,30 0,13* 0,79* -0,90* -0,44 0,03 

2006 0,38* -0,37* 0,53* 1,54* 0,79* -0,05* 0,16* -0,14* -4,70* 0,10* 

Гама 

2004 0,15* -0,43* 1,57* -0,56* 0,08 0,30* 0,14* 0,50* 5,77* -0,04 

2005 0,32* -0,20* 1,07* -0,01 -0,04 0,29* -0,01 0,33* 9,94* 0,30* 

2006 0,36* -0,70 0,14 -0,49* -0,38 -0,08* 0,46* -0,71* 4,64* -0,37* 

Tolar 
2004 0,09 0,03 -3,76* 2,14* 2,41* 0,13* -0,21* 0,64* 4,10* -0,13* 

2005 0,15* -0,24* -3,26* -0,11* -0,87* 0,09* 0,03 -0,67* -4,22* -0,65* 

Pasadena 
2004 0,55* 0,33* -1,09* 0,09* 0,41 0,06* 0,42* -0,86* -4,90* -0,64* 

2005 0,30* 0,53* -1,93* -0,56* -1,54* 0,14* 0,29* -0,82* -3,72* -0,22* 

Таблиця 4 – Характеристика ліній ячменю ярого, одержаних від схрещування за схемою 
топкросів, у сортовипробуванні 

Лінії Родовід 
Урожайність, т/га Вегетаційний період, діб 

2011 р. 2012 р. 2013 р. Х 2011 р. 2012 р. 2013 р. Х 

Стандарт (сорт Взірець) 4,61 4,35 2,23 3,73 78 77 75 77 

08-73 Pasadena / Tolar 5,55* 4,63* 2,24 4,14 80* 79* 76 78 

08-2321 Звершення / Tolar 4,84* 4,57* 2,24 3,88 81* 79* 77* 79 

02-2322 Звершення / Tolar 4,75* 4,50* 2,31 3,85 81* 80* 76 79 

08-2455 Гама / Adajio 5,49* 4,83* 2,59* 4,30 79 77 76 77 

09-932 Гама / Adajio 5,26* 4,72* 2,77* 4,25 79 78 76 78 

09-837 Annabelle / Adajio 5,62* 4,75* 3,16* 4,51 81* 79* 76 79 

09-1133 Ефект / Едем 5,12* 4,47 3,07* 4,22 78 46 74 76 

09-1287 Ефект / Adajio 5,49* 4,43 2,47* 4,13 79 78 74 77 

НІР05 0,13 0,14 -0,19 – 1,4 1,2 1,5 – 
Примітка. * – достовірність різниці з стандартом.  

 
2. Показано ефективність створення ліній гіб-

ридів і їх добору на етапах селекційного процесу в 6-
тестерній схемі досліду з використанням 11 мате-
ринських і шести батьківських сортів-тестерів, а та-
кож у тритестерній схемі з використанням 27 мате-
ринських і трьох батьківських сортів-тестерів, з яких 
10 вітчизняної та 17 зарубіжної селекції. 

3. У сортовипробуванні в 2011–2013 рр. найбільш 
цінні лінії відібрано в гібридних комбінаціях шеститес-
терних схрещувань з використанням материнських со-
ртів Ефект, Гама, Звершення і Annabelle та батьківсь-
ких сортів-тестерів Едем, Adajio і Tolar, а також у трьох-
тестерній схемі – материнських сортів Звершення і 
Pasadena та батьківського сорту-тестера Tolar. 

Необхідно відзначити, що це узгоджується з висо-
кими ефектами ЗКЗ за ознакою продуктивність рослин 
сортів Звершення, Pasadena, Tolar, Ефект, Гама і Едем. 

4. Висока продуктивність рослин і висока уро-
жайність у сортовипробуванні в 2011-2013 рр. була у 
ліній 08-73 (Pasadena / Tolar), 08-2321 і 08-2322 
(Звершення / Tolar), 08-2455 і 08-932 (Гама / Adajio), 
09-837 (Annabelle / Adajio), 09-1133 (Ефект / Едем) і 
09-1286 (Ефект / Adajio) на рівні 4,75 – 5,62 т/га в 
2011 р., 4,43 – 4,83 т/га в 2012 р. і 2,04 – 3,16 т/га в 
дуже посушливому 2013 р. 

5. Лінію 08-73 під назвою сорт Мальовничий у 
2012 р. передано до Державного сортовипробування 
з 2013 р.  

6. Сортовипробування інших цінних перспекти-
вних ліній буде продовжено в Інституті рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва НААН у 2014 р. 
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Постановка проблеми. Кукурудза – одна з 

найбільш поширених зернових культур, за рівнем 
врожайності та валовими зборами вона посідає пер-
ше місце в світі та має широке застосування. Останні 
п’ять років в Україні збільшуються площі під кукуру-
дзою і за цей час Україна ввійшла до трійки світових 
лідерів з експорту культури.   

Значним резервом отримання високих і стабі-
льних урожаїв цієї культури є інтегрований захист її 
від хвороб, які в умовах інтенсифікації виробництва 
стають особливо шкідливими. В умовах ведення ін-
тенсивного землеробства, при порушеннях сформо-
ваного балансу мікроорганізмів в рослинних агробіо-
ценозах, створюються сприятливі умови для розвит-
ку фітопатогенних організмів [1]. 

Згідно останнім тенденціям сучасного аграрно-
го виробництва, існує потреба в обмеженні викорис-
тання хімічних препаратів проти шкідливих організ-
мів на культурних рослинах задля задоволення пот-
реби світового ринку в органічній сільськогосподар-
ській продукції. Застосування хімізації в інтенсивних 
технологіях спричинило нагромадження залишків пе-
стицидів в ґрунті та ґрунтових водах. 

Завдяки постійній селекційній роботі існує мож-
ливість вирощування сільськогосподарських рослин, 
включаючи й кукурудзу, без використання пестицидів 
шляхом підбору селекційного матеріалу і створення 
стійких проти шкідливих організмів генотипів [2]. 

Стан вивчення проблеми. Гібриди кукурудзи 

піддаються ураженню збудникам багатьох інфекцій-
них захворювань, особливо в Південному Степу 
України при зрошенні, де для їх розвитку складають-
ся оптимальні умови. Тому  параметри нових моде-
лей гібридів кукурудзи повинні включати в себе ряд 
адаптивних ознак,  які забезпечать стійкість рослини 
проти найнебезпечніших хвороб в умовах певної 
еколого-географічної зони.  

Кожен із збудників хвороб має свої біологічні 
особливості, певний цикл розвитку і спричиняє хара-
ктерні симптоми захворювання.  

Пухирчаста сажка кукурудзи. Збудник цієї 
хвороби – гриб Ustilago zeae. Хвороба поширена 
повсюдно, але найбільшої шкоди завдає у напів-
посушливих центральних областях степової зони, 
особливо при вирощуванні сприйнятливих гібри-
дів, уражаючи 10-25% рослин. Шкідливість пухир-
частої сажки залежить від місця і часу ураження, 
інтенсивності поширення [3]. 

 Гинуть від захворювання, головним чином, 
рослини, заражені на початку вегетації. Рослини 
кукурудзи найбільш сприйнятливі до зараження 
сажкою від фази 4-6 листків до початку молочної 
стиглості, оскільки гриб – збудник хвороби – здат-
ний уражувати тільки молоді меристематичні тка-
нини. Найчастіше він уражує зону стеблового ко-

нусу наростання, внаслідок чого уражуються стеб-
ла, листки, волоті,  а також молоді качани та їх ру-
дименти, що знаходяться в листкових піхвах та 
стебла, потім – волоті, на початку цвітіння – кача-
ни. Здуття особливо великі на стеблах і качанах. 
Вони являють собою ділянки тканин рослин, що 
розрослися і вкриті білуватою оболонкою. Почат-
ковий вміст здуттів білий, потім чорніє від маси 
хламідоспор (сажкових спор), що утворюються [2].  

Встановлено, що стійкість кукурудзи до збудни-
ка пухирчастої сажки обумовлена структурними осо-
бливостями рослин. Для запобігання ураження рос-
лин пухирчастою сажкою велике значення має 
польова стійкість (механічний імунітет), яка визнача-
ється структурними особливостями рослини, від яких 
залежить доступність молодих тканин для інфекції: 
щільність листкової  спіралі, ступінь укриття конусу 
наростання сприйнятливої меристематичної тканини, 
щільність прилягання листкових піхв [4]. 

Найбільш сприятливими для розвитку пухирча-
стої сажки є висока температура і періодичні посухи, 
а також пошкодження рослин шведською мухою, хлі-
бними блішками, стебловим кукурудзяним метели-
ком та іншими комахами, механічне травмування при 
обробці ґрунту. 

Фузаріозні стеблові та кореневі гнилі. Фузарі-
оз – одна з найскладніших проблем етіології куку-
рудзи, оскільки існують численні види Fusarium, 
що викликають хворобу. Збудник – гриб Fusarium 
moniliforme, F.moniliforme var. subglutinans, F. gib-
bosum, F. Oxysporum та ін. Фузаріозна гниль най-
більш поширена і небезпечна хвороба в умовах 
зрошення півдня України. 

Фузаріозна коренева гниль уражує корені та 
нижні міжвузля стебел. Ознаки її можуть проявляти-
ся впродовж усього періоду вегетації, починаючи зі 
сходів. На корені з’являються бурі штрихи і плями, 
які з часом темніють і загнивають. Корені і підземні 
міжвузля дорослих рослин при загниванні можуть 
набувати червоно-бурого чи червоного забарвлення.  

Зовнішні ознаки ураження  міжвузль – це пе-
редчасне пожовтіння і утворення на них білих плям. 
З часом тканини уражених вузлів і міжвузлів загни-
вають, трухлявіють, висихають, в них утворюються 
порожнечі. Всередині стебла часто помітно білува-
тий наліт гриба.  

Розвитку захворювання сприяють часті дощі, по-
ливи, висока відносна вологість і висока температура 
повітря. Шкідливість фузаріозної кореневої і стеблової 
гнилі виявляється у зрідженні посівів, зменшенні стеб-
лостою, зниженні продуктивності хворих рослин. Рос-
лини часто вилягають, переломлюються в ураженому 
місці або в’януть і засихають. Сильне ураження кукуру-
дзи стебловими гнилями призводить до зменшення до-
вжини качанів, їх кількості та маси зерна [5]. 
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Стійкість до вилягання рослин  відноситься до 
одних із  важливих  господарсько-цінних показників. 
Причиною вилягання стебла кукурудзи є фузаріозна 
стеблова гниль, яка є широко розповсюдженою хво-
робою у зонах з нестійким зволоженням, до яких від-
носиться зона південного Степу. Фузаріозні стеблові 
гнилі призводять до значних втрат урожаю зерна та 
його якості [1]. 

Вивчення ознак стійкості до захворювань є до-
сить важливим питанням при розробці моделі нового 
генотипу, адже створення гібридів кукурудзи  на ос-
нові побудованої моделі,  повинно включати в себе 
адаптивні ознаки, що впливають на технологічні, 
урожайні показники та якість продукції. 

Завдання і методика досліджень. Значної 

шкоди кукурудзі в степовому регіоні завдають пу-
хирчаста сажка, фузаріозні стеблові та кореневі 
гнилі, на вивчення яких і були направлені наші до-
слідження.  

Польові дослідження проводилися протягом 
2008-2013рр. на зрошуваних масивах Інституту зро-
шуваного землеробства НААН. 

Метою досліджень було виявлення стійкості гі-
бридів кукурудзи різних груп стиглості вітчизняної 
селекції до основних хвороб в зрошуваних умовах і 
під впливом різних, за роками досліджень, погодних 
умов на природному інфекційному фоні.     

Кукурудзу вирощували на темно-каштанових 
середньосуглинкових слабосолонцюватих ґрунтах в 
селекційній сівозміні після сої. Агротехніка в досліді 
загальноприйнята для умов півдня України. Гібриди 
висівали в контрольному розсаднику в першій поло-
вині травня. Площа ділянок складала 9,8 м

2
, повто-

рення чотириразове. Густота стояння – 80 тис. рос-
лин на га. Погодні умови в роки досліджень виявили-
ся не однотипними. Зокрема, 2008-2009рр. та 2012-
2013рр. характеризувались, як сприятливі за темпе-
ратурним режимом та кількістю опадів для розвитку 
хвороб. Облік зараженості хворобами проводили в 
період вегетації по всіх основних фазах росту і роз-
витку рослин. 

Результати досліджень. Застосування в селе-

кційних програмах достовірного за стійкістю до хво-
роб нового вихідного матеріалу стало основою впро-
вадження у виробництво стійких гібридів вітчизняної 
селекції.  

Дослідженнями встановлено, що на поширення 
і ступінь враження рослин пухирчастою сажкою куку-
рудзи істотно впливали погодні умови, зрошення та 
період вегетації гібридів. 

За період досліджень спостерігався висхідний 
тренд до приросту відсотку захворювання із подов-
женням періоду вегетації: в ранньостиглої групи мак-
симальний відсоток ураження складав – 8,5%, в се-
редньоранньої – 11,4%, середньостиглої – 18,6%, 
середньопізньої групи – 25,7%, максимальна ураже-
ність спостерігалась в групі пізньостиглих гібридів – 
28,6%. Пізньостиглі генотипи за абсолютним макси-
мальним значенням мали найбільший відсоток ура-
ження пухирчастою сажкою до 28,6%, однак серед-
ньогруповий показник досліджуваної ознаки залиша-

вся на досить низькому рівні ( Х =3,41%). Це свідчить 
про високу результативність добору генотипів на 
стійкість рослини до інфекційних захворювань 
(табл.1). 

Таблиця 1 – Ураженість генотипів кукурудзи пухирчастою сажкою, %  
(середнє за 2008-2013 рр.) 

Група стиглості 
Статистичні показники 

Х ,% S х ,% min max 

Ранньостигла (ФАО до 199) 1,44 0,08 1,0 8,5 

Середньорання (ФАО 200-299) 1,64 0,08 1,0 11,4 

Середньостигла (ФАО 300-399) 1,66 0,12 1,0 18,6 

Середньопізня (ФАО 400-499) 2,57 0,38 1,0 25,7 

Пізньостигла (ФАО>500) 3,41 0,38 1,0 28,6 

Усі групи 1,53 0,08 1,0 28,6 

 
Ураженню пухирчастою сажкою сприяла висока 

температура повітря в період вегетації рослин куку-
рудзи, що відзначали абсолютними максимальними 
показниками у 2012, 2013 рр. Сприятливим для роз-
витку збудника виявилось штучне зволоження, яке 
підвищило відсоток його швидкого поширення. 

Гібриди ранньостиглої групи показали найвищу 
стійкість до збудника пухирчастої сажки.  

Наявність високого відсотку рослин, уражених 
хворобою, вказує на те, що треба покращувати вихі-
дний матеріал селекційними методами у напряму 
стійкості проти хвороб, проводити постійний пошук 
джерел стійкості. 

Важливим господарсько-цінним показником, що 
вивчався в дослідженнях, є стійкість до вилягання 
рослин. Головною причиною вилягання стебла куку-
рудзи є фузаріозна стеблова гниль, яка є широко 
розповсюдженою хворобою у Південному Степу.  

У наших дослідах із збільшенням групи ФАО 
зростало і середнє значення досліджуваної ознаки 

майже на 2% у кожній групі за винятком пізньости-

глої групи, де Х = 83,60%, що було й найменшим 
значенням по досліджуваним групам. Найвищий 
відсоток стійкості був зафіксований у середньопіз-
ніх генотипів кукурудзи з відповідним показником 

Х =98,58 % (табл.2). 
Рівень генотипової мінливості був різний, зале-

жно від періоду вегетації. На низькому рівні вона 
знаходилася у гібридів середньопізньої та середньо-

стиглих груп Х =3,50 та Х =7,57 відповідно. Серед-
ній рівень генотипової мінливості був зафіксований у 
генотипів середньоранніх та ранньостиглих груп 
ФАО, про що свідчать показники генотипового кое-
фіцієнту Vg=13,18% та Vg,=14,11% відповідно. Най-
більш мінливою є група  пізньостиглих гібридів з від-
повідним показником Vg=20,48%. Наведені дані свід-
чать про більше генотипове різноманіття серед гіб-
ридів пізньостиглої групи ФАО. 
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Таблиця 2 – Параметри мінливості ознаки «стійкість до вилягання» гібридів кукурудзи 
залежно від групи стиглості, % (середнє за 2008-2013рр.) 

Група стиглості 
Статистичні показники 

Х , % S х ,% Vg,% Sv,% min max 

Ранньостигла (ФАО до 199) 90,74 0,93 14,11 0,72 40,0 100,0 

Середньорання (ФАО 200-299) 94,61 0,57 13,18 0,43 10,0 100,0 

Середньостигла (ФАО 300-399) 96,71 0,47 7,57 0,34 10,0 100,0 

Середньопізня (ФАО 400-499) 98,58 0,34 3,50 0,24 10,0 100,0 

Пізньостигла (ФАО>500) 83,60 1,63 20,48 1,37 10,0 100,0 

Усі групи 94,42 0,30 10,58 0,22 40,0 100,0 

 
Важливим аспектом у моделюванні нових гіб-

ридів кукурудзи, генетично стійких до шкодочинних 
організмів, є вивчення кореляційних взаємозв’язків 
між головними кількісними господарсько-цінними 
ознаками рослин кукурудзи. 

Стійкість рослини до вилягання не визначалася 
сильною корелятивною залежністю ні з однією з дослі-
джуваних ознак. Невисоку, проте стабільну зворотну 
кореляцію зі стійкістю до вилягання мала вологість зер-
на. Середньопізні та пізньостиглі генотипи гібридів ку-
курудзи мали однакове значення коефіцієнту кореляції 
(r = + 0,3), також близькими за значеннями були зага-

льна, середньостигла та середньорання  група гібридів 
з відповідними показниками (r = + 0,21, r = + 0,25, r = + 
0,27). Між стійкістю до вилягання та такими кількісними 

ознаками як діаметр качана та стрижню був відмічений 
взаємозв’язок хоч і на низькому рівні, але стабільні зна-
чення у генотипах ранньостиглих та пізньостиглих груп 
ФАО (r = + 0,29) (рис.1). 

Зворотній зв'язок був відмічений з висотою ро-
слини та висотою прикріплення качана, майже у всіх 
групах стиглості, тільки пізньостигла група ФАО мала 
показники коефіцієнту кореляції r = + 0,18. Такий по-

зитивний зв'язок можна пояснити тим, що підвищен-
ня висоти рослини, та розташування продуктивних 
качанів призводить до збільшення можливості зламу 
стебла внаслідок хвороб та пошкоджень. Отже, ви-
сота рослини та висота розташування качана повин-
на мати оптимальні параметри. 

Урожай

ність

Воло-

гість 
зерна

Довжин

а качана

Довжин

а качана 
повна

Діаметр 

качана

Кількість 

рядів 
зерен

Кількість 

зерен в 
ряді

Діаметр 

стрижня

Висота 

рослини

Висота 

кріпле-н
ня 

качана

Вага з 

одного 
качана

Маса 

1000 
насінин

Вихід 

зерна

Ранньостигла -0,01 0,08 -0,04 -0,04 0,29 0,01 -0,15 0,29 -0,08 -0,22 0,29 0,29 -0,17

Середньорання 0,09 0,27 -0,10 0,01 0,04 0,12 -0,02 0,04 -0,07 0,01 0,15 0,03 -0,10

Середньостигла 0,10 0,25 0,12 0,05 0,17 0,13 0,16 0,17 -0,02 -0,31 0,19 0,09 -0,10

Середньопізня 0,10 0,30 0,15 0,10 0,14 0,02 0,15 0,14 -0,08 0,01 -0,01 0,09 0,10

Пізньостигла -0,30 0,30 0,17 0,13 0,16 0,04 0,22 0,16 0,18 0,18 -0,01 -0,13 0,10

Усі групи 0,21 0,21 0,11 0,10 0,03 0,05 0,09 0,03 -0,15 -0,07 0,07 0,02 -0,05

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

К
о
е
ф

іц
іє

н
ти

 к
о
р
е
л

я
ц

ії

Рисунок 1. Кореляційна залежність стійкості рослин до вилягання  
з кількісними ознаками гібридів кукурудзи 

У проведених дослідах нами були відмічені до-
стовірні та стабільні зв’язки середньої сили виявлені 
між стійкістю до вилягання та періодом сходи-
цвітіння  у пізньостиглих генотипів r = +0,44. 

Проведений кореляційний аналіз між ураженіс-
тю хворобами та рештою господарсько-цінних ознак 
не мали суттєвого значення. 

Висновки та пропозиції. Вивчення досліджу-

ваних ознак сприяє встановленню оптимальних па-
раметрів морфобіологічних моделей гібридів кукуру-

дзи різних груп стиглості, адаптованих до зрошува-
них умов. 

Отримані дані з високим відсотком рослин, 
уражених хворобою, вказують на те, вихідний мате-
ріал потрібно  покращувати селекційними методами, 
проводити постійний пошук джерел стійкості рослин 
до хвороб. 

Проведена оцінка гібридів на стійкість до хво-
роб визначає їх придатність до подальшого викорис-
тання у зрошуваному землеробстві. Гібриди ранньо-
стиглої групи відзначилися як більш стійкі. 
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Встановлені кореляційні зв’язки вказують на те, 
що жорсткий контроль за стійкістю до грибних хвороб 
необхідно проводити серед генотипів з великою масою 
качана та масою 1000 зерен, а також серед високорос-
лих рослин, особливо в групах стиглості середньостиг-
лих, середньопізніх та пізньостиглих гібридів. 

Перспектива подальших досліджень. Ви-

вчення біологічних і технологічних особливостей ро-
звитку і поширення хвороб дає об’єктивну оцінку 
стійкості груп стиглості гібридів кукурудзи і на основі 
якої встановлення оптимальних параметрів морфо-
біологічної моделі гібридів, адаптованих до зрошу-
ваних умов. Перспектива подальшого вивчення стій-
кості проти хвороб полягає у проведенні оцінки гіб-
ридів і ліній на природному, провокаційному (без-
змінне вирощування) та штучному фоні (штучне за-
раження рослин хворобами), що дасть можливість 
виявити стійкі генотипи для селекційної роботи і ви-
користання у виробництві. 
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ВИВЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ´ЯЗКІВ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У РОСЛИН РИСУ  

Д.В. ШПАК – кандидат с-г. наук 

Інститут рису НААН України 

Постановка проблеми. В практичній селекції 

вчення про кореляцію кількісних ознак є однією з ос-
нов цілеспрямованого добору, тому питанню про 
зв’язки кількісних ознак у науковій літературі приді-
ляється велика увага [1-3]. Вивчення кореляційних 
залежностей дає можливість визначити ознаки, які 
можуть бути факторіальними і слугувати критеріями 
для добору.  

Стан вивчення проблеми. За допомогою 

коефіцієнтів кореляції вивчають взаємозв’язки тої 
чи іншої ознаки з факторами навколишнього сере-
довища, розроблюються параметри модельного 
типу рослин, вивчають закономірності ознак від 
батьків до нащадків. 

Завдання та методика досліджень. Завдан-

ням наших досліджень є вивчення основних законо-
мірностей кореляції кількісних ознак у зв’язку із селе-
кцією у напрямі підвищення продуктивності.  

Дослідження проводилися протягом 2010-
2012 рр. в Інституті рису НААН України. Технологія ви-
рощування рису загальноприйнята для умов півдня 
України [4, 5]. Узагальнення коефіцієнтів кореляції кіль-
кісних ознак здійснено за Дж. У. Снедекором методом 
Z–перетворень [6]. Статистична обробка даних прово-
дилася із використанням ЕОМ. Для експерименту було 
відібрано 10 сортозразків із різноманітними морфологі-
чними ознаками. Вивчення кореляційних взаємозв’язків 
урожайності проводилося на базі конкурсного сортови-
пробування.  

Результати досліджень. Найбільш важли-

вою ознакою з точки зору ефективного викорис-
тання сортових ресурсів безумовно є урожайність. 
Тому знання кореляційних відносин даної ознаки 
дуже важливе з точки зору встановлення оптима-
льної морфологічної моделі рослини рису. Нами 
вивчені зв’язки згаданої ознаки з іншими кількіс-
ними ознаками рису (рис. 1). 

Виявлено, що урожайність стабільно позити-
вно корелює з тривалістю вегетаційного періоду, 

довжиною головної волоті та її багатозеністю 
(r=0,563…0,836). 

З іншого боку, встановлено, що на рівні сорту 
(тобто системи, що є менш пластичною у порівнянні 
з популяціями) кореляційні модулі можуть істотно 
змінюватися під впливом умов вирощування. 

Наприклад, у відносно сприятливий за умовами 
2010 рік середня урожайність сортів рису у конкурс-
ному сортовипробуванні склала 7,97 т/га, тоді, як у 
2012 році (несприятливий рік) вказаний показник до-
рівнював 6,87 т/га. Спостерігаються певні відмінності 
у значеннях кореляційних коефіцієнтів окремих ознак 
з урожайністю. Зокрема, для 2010 року характерним 
є наявність більшого числа істотних коефіцієнтів ко-
реляції, яка виявилася за ознаками тривалості веге-
таційного періоду, висоти рослини, довжини головної 
волоті, числа зерен у волоті, маси 1000 зерен, дов-
жини прапорцевого листка, його площі та співвідно-
шення параметрів (r=-0,528…0,828). З іншого боку, у 
несприятливий рік частина згаданих ознак істотно на 
урожайність не впливали. Достовірний вплив показа-
ли лише ознаки тривалості вегетаційного періоду, 
довжини головної волоті, її продуктивності та числа 
зерен у ній, а також куту нахилу прапорцевого листка 
(r=0,569…0,836). 

На нашу думку, це пов’язано з тим, що в опти-
мальних агроекологічних умовах рослини рису мо-
жуть максимально реалізувати свій продуктивний по-
тенціал за рахунок збільшення показників окремих 
ознак, тоді як погіршення умов вирощування зали-
шає рівень виявлення окремих ознак у певних ме-
жах, що визначає зменшення їх мінливості та вплив 
на урожайність. 

На ранніх етапах селекції часто виникає ситуа-
ція зі складністю оцінки матеріалу за урожайністю 
через невелику кількість рослин у ділянці. Тому при 
плануванні селекційних доборів за результуючу 
ознаку слугують показники, пов’язані з продуктивніс-
тю рослин рису.  
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Рисунок 1. Кореляційні взаємозв’язки урожайності з кількісними ознаками рослин рису (2010, 2012 рр.)* 
1 – тривалість вегетаційного періоду; 2 – продуктивна кущистість; 3 – висота рослини; 4 – 

довжина головної волоті; 5 – число зерен у волоті; 6 – маса 1000 зерен; 7 – продуктивність волоті; 
8 – пустозерність; 9 – довжина прапорцевого листка; 10 – ширина прапорцевого листка; 11 – площа 

прапорцевого листка; 12 – співвідношення параметрів; 13 – кут нахилу прапорцевого листка.  
* – Кореляція дійсна при r>=|0,528|         

Таблиця – Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознаку рослин рису (2010-2012 р.) 

Кореляційний модуль 
r 

2010р. 2012р. 

Висота рослини × довжина волоті 0,173 0,016 

Висота рослини × число зерен у волоті 0,066 0,047 

Висота рослини × продуктивність волоті 0,091 0,088 

Висота рослини × пустозерність волоті 0,017 -0,118 

Висота рослини × щільність волоті 0,051 0,065 

Висота рослини × маса 1000 зерен 0,035 0,037 

Довжина волоті × число зерен у волоті 0,205 0,289 

Довжина волоті × продуктивність волоті 0,197 0,344 

Довжина волоті × пустозерність волоті 0,058 -0,006 

Довжина волоті × щільність волоті -0,176 -0,084 

Довжина волоті × маса 1000 зерен 0,098 0,087 

Число зерен у волоті × продуктивність волоті 0,776 0,761 

Число зерен у волоті × пустозерність волоті 0,096 0,230 

Число зерен у волоті × щільність волоті 0,870 0,887 

Число зерен у волоті × маса 1000 зерен -0,269 -0,358 

Продуктивність волоті × пустозерність волоті -0,294 -0,178 

Продуктивність волоті × щільність волоті 0,586 0,530 

Продуктивність волоті × маса 1000 зерен 0,290 0,288 

Пустозерність волоті × щільність волоті 0,239 0,473 

Пустозерність волоті × маса 1000 зерен -0,631 -0,424 

Щільність волоті × маса 1000 зерен -0,404 -0,532 

 
У більшості випадків кореляції є сталими по ро-

кам та поколінням гібридів і змінюють в залежності 
від умов середовища лише свою силу, але не напря-
мок. У селекційному відношенні значення мають ли-
ше кореляційні модулі, що проявляють зв’язок на іс-
тотному рівні, не зважаючи на його напрямок. Напри-
клад, при негативному суттєвому зв’язку добір за фа-
кторіальною ознакою ведеться у напрямку її знижен-
ня, а при позитивному – у напрямку підвищення. 

Таблиця свідчить, що для візуального добору 
продуктивних рослин можна користуватися ознаками 
числа зерен у волоті та її щільності, тому що вказані 
ознаки пов’язані істотним позитивним зв’язком 

(r=0,530…0,887). Проте, більш щільна волоть повин-
на бути менш крупнозерною, що доводить значення 
кореляції між щільністю та масою 1000 зерен  
(r=-0,532…-0,404). 

Висновки: На рівні сорту виявляються певні 

відмінності у кореляційних відносинах кількісних 
ознак та урожайності, що залежать від агроекологіч-
них умов вирощування. Більш високий рівень фене-
типових кореляцій виявляється за оптимальних умов 
вегетаційного періоду. Кореляційні відносини кількіс-
них ознак у гідридів рису мають відносно сталий ха-
рактер і в основному зберігають свої напрямок та 
силу у різних поколіннях.  
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АНАЛІЗ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ КАВУНА ТА ДИНІ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК 

О.А. БРИТІК – кандидат с.-г. наук 

Південна державна селекційна дослідна станція 
Інституту водних проблем і меліорації НААН 

Постановка проблеми. Існуюча класифікація 

не відображає спорідненості чи віддаленості колек-
ційних зразків, що вивчають за необхідними ознака-
ми. Виходячи з цього ми провели дослідження ди-
ференціації зразків на основі господарських ознак з 
метою встановлення спорідненості вихідного матері-
алу. Це дасть можливість селекціонеру підбирати 
батьківські пари не просто географічно віддалені, а 
близько – чи далеко споріднені генетично між собою. 

Для класифікації сортового різноманіття ми ви-
користали кластерний аналіз багатомірної статисти-
ки на основі чотирьох господарсько цінних ознак – 
продуктивність, середня маса плоду, вміст сухої роз-
чинної речовини, кількість діб від сходів до початку 
достигання плодів. Мірою віддаленості кожного сорту 
від всіх інших вибрана Евклідова відстань (коефіці-
єнт єрархіі). 

Завдання і методика досліджень. Дослі-

дження проводили на полях Державного підприєм-
ства «Дослідного господарства Південної держав-
ної сільськогосподарської дослідної станції Інсти-
туту водних проблем і меліорації НААН» впродовж 
2011–2012 рр. Роки вивчення відрізнялися за ди-
намікою температур та сумою опадів упродовж 
усього вегетаційного періоду. 

Матеріалом для досліджень був колекційний 
розсадник – 52 сортозразки кавуна та дині. Польове 
вивчення зразків проводили згідно затвердженої 
програми за методикою дослідної справи в овочівни-
цтві і баштанництві [1].  

На ділянці висівали по 18 рослин, через кожні 
10 ділянок  розміщували стандарти – районовані со-
рти за групами стиглості. Скоростиглим стандартом 
кавуна є сорт Голопристанський, середньостиглим – 
Таврійський, пізньостиглим – Восход; дині: ранньо-
стигла – Голянка, середньостигла – Інея, пізньостиг-
ла – Ольвія. 

Розміщення культур послідовне, чергуючи ка-
вун, диню. Схема посіву 1,4 х 1,0 м. Площа однієї ді-
лянки – 25,2 м

2
. Просторова ізоляція між ділянками 

12 м (культура кабачок). 
Вихідний матеріал оцінювали за біологічними 

та господарсько-цінними ознаками. Проводили спо-
стереження та обліки: фенологічні, морфологічний 
опис рослин, польову оцінку стійкості до хвороб та 
шкідників, визначення якості плодів органоліптично і 

рефрактометром [2]. Закріплювали цінні ознаки шля-
хом інцухтування.  

Групування зразків за кластерами згідно мето-
дичних рекомендацій [3]. 

Результати дослідження. У вивченні знаходи-

лись 52 зразки кавуна столового, які розподілились 
на два кластера (середні данні за 2011-2012 рр.) 
(рис.1). Аналіз сортового різноманіття свідчить про 
те, що в них увійшли сорти різного географічного по-
ходження.  

Так, 1-й кластер складається з більшої частини 
зразків, що вивчались. Ці зразки близькі між собою 
генетично. В якійсь мірі вони дублюють один одного. 
Найбільш типовий представник (сорт-еталон) даного 
кластеру, який представляє цю сукупність зразків за 
чотирма вивченими ознаками – Княжич. За коефіціє-
нтом ієрархії близько до нього розташувались сорти: 
Кармінний (λ=1,0), Красень (λ=0,98), Таврійський 
(λ=0,96), Січеслав (λ=0,94), Мєлкосємянний (λ=0,94), 
Орфей (λ=0,93), Січовий (λ=0,93), Спаський (λ=0,91), 
Голопристанський (λ=0,89), Blacklee WR (λ=0,89). 
Найбільше впливають на формування кластеру зра-
зки з найвищим коефіцієнтом ієрархії.  

Сорт Княжич – середньоранній (71,5 діб), від-
носиться до російської еколого-географічної групи. 
Рослина потужна з довгим стеблом (2,1-2,5 м), розсі-
ченим листям. Плоди кулясті з слабо сегментованою 
поверхнею. Колір плоду світло-зелений, малюнок – 
зелені широкі шипуваті смуги, які іноді зливаються з 
зеленими плямами на фоні. Кора середньої товщини 
(1,1-1,5 см). М’якоть малинова, зерниста, соковита, 
солодка. Середня маса плоду – 4,7 кг. Продуктив-
ність 7 кг/росл. Вміст сухої розчинної речовини – 
8,8%. Насіння мілке, коричневого кольору з чорною 
цяточкою. Сорт відносно стійкий проти антракнозу, 
альтернаріозу і бактеріозу.  

Другий кластер складається тільки з одного со-
рту: Тінь-сінь. 

Сорт Тінь-сінь представник східно-азійської 
еколого-географічної групи. Основна ознака, за якою 
він виділився – ранньостиглість (57,5 діб). Рослина з 
середньою довжиною огудини, сильно розсіченим 
листям середнього розміру. Плоди кулясті маленько-
го розміру, світло-зелені з темно-зеленими вузькими 
смугами. Кора тонка. М’якоть малинового кольору, 
ніжна. Вміст розчинної сухої речовини – 9,0%. Сере-
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дня маса плоду – 2,5 кг, продуктивність – 4,7 кг/росл. 
Насіння середнього розміру, чорного кольору. 

Аналіз результатів дворічного вивчення різно-
маніття зразків кавуна за чотирма ознаками (продук-
тивність, середня маса плоду, вміст сухої розчинної 
речовини, кількість діб від сходів до початку дости-
гання плодів) дозволило класифікувати їх на дві гру-

пи (кластери). Перший кластер отримали найбільший 
за розміром – в нього ввійшов 31 зразок. Типовим 
сортом (еталоном) для цього кластеру є сорт Княжич 
(середньорання група стиглості).  

Другий кластер представлений одним сортом: 
Тінь-сінь (ранньостигла група). Tree Diagram for  Variables
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Рисунок. 1 Дендрит кластерів зразків кавуна за чотирма ознаками 

Вивчали 52 зразки дині, які розподілились на 
три кластери (рис.2). Аналіз сортового різноманіття 
свідчить про те, що в них увійшли сорти різного геог-
рафічного походження.  

Так, в 1-й кластер, він самий великий, в нього 
ввійшло 30 зразків. Ці зразки близькі між собою генети-
чно. Найбільш типовий представник (сорт-еталон) да-
ного кластеру, який представляє цю сукупність зразків 
за чотирма вивченими ознаками – Smith’s Perfect. За 
коефіцієнтом ієрархії близько до нього розташувались 
сорти: Дідона (λ=1,0), Биковська 735 (λ=0,99), Карі кокча 
(λ=0,99),  Десертная 5 (λ=0,97), Хуторянка (λ=0,97), Кук 
терле (λ=0,96), Берегиня (λ=0,95), Талімаранська 
(λ=0,93), Хандаляк (λ=0,93), Карі бовальді (λ=0,91). 

Smith’s Perfect – зразок підвиду диня культурна, 
різновид канталупа. Сорт середньоранній (72,5 доби). 
Рослина середнього розміру з довжиною головної огу-
дини (1,7-15 м). Плоди злегка-сплюснутої форми, гла-
денькі, жовто-сірі з рідкою грубою сіткою. М’якоть білого 
кольору з жовтогарячим відтінком, тоненька, ніжної 
консистенції, дуже соковита. Середня маса плоду  – 1,2 
кг. Продуктивність – 2,0 кг/росл. Вміст сухої розчинної 
речовини – 9,5%. Насіння середнє, жовтого кольору. 
Сорт відносно стійкий проти борошнистої роси. 

Два наступних кластера сформовані кожен 
окремим зразком: 2-й – Фортуна і 3-й Осінняя 6. 

Сорт дині Фортуна (2-й кластер) – середньости-
глий (83,5 діб), відноситься до європейського підви-
ду, різновид літня. Рослина середнього розміру з до-
вжиною головної огудини 1,1 м. За статевим типом 
андромоноція. Плоди овальної форми, гладенькі, за-
барвлення фону жовте, різних відтінків з зеленими 
плямами по фону. Сітка повна або часткова. Кора 
м’яка, тонка (0,5 см). Середня маса плоду – 3,3 кг. 
Продуктивність – 3,3 кг/росл. М’якоть білого кольору, 
товста (4,3 см), картопляна. Розмір насіннєвого гніз-

да – середній (9,3 см). Вміст сухої розчинної речови-
ни  10,6%. Плоди призначені тільки для місцевого 
споживання. Насіння середнього розміру, біле.  

Осінняя 6 (3-й кластер) – сорт пізньостиглий 
(101,5 діб), відноситься до європейського підвиду, рі-
зновид літня. Рослина середнього розміру з довжи-
ною головної огудини 1,2 м. За статевим типом анд-
ромоноція. Плоди видовжено-овальної форми, гла-
денькі, забарвлення фону жовте. Сітка суцільна, рід-
ка, ніжна. Кора тверда гнучка, тонка (0,5 см). Серед-
ня маса плоду – 2,2 кг. Продуктивність – 2,3 кг/росл. 
М’якоть білого кольору, товста (4,2 см), хрустка. Ро-
змір насіннєвого гнізда – середній (7,2 см). Вміст су-
хої розчинної речовини 12,9%. Сорт транспортабе-
льний. Насіння середнього розміру, біле.  

Висновки. Результати дворічного вивчення рі-

зноманіття зразків кавуна за чотирма ознаками (про-
дуктивність, середня маса плоду, вміст сухої розчин-
ної речовини, кількість діб від сходів до початку дос-
тигання плодів) дозволили їх класифікувати їх на дві 
групи (кластери). Перший кластер отримали найбі-
льший за розміром – в нього ввійшов 31 зразок. Ти-
повим сортом (еталоном) для цього кластеру є сорт 
Княжич.  

Другий кластер представлений одним сортом: 
Тінь-сінь. 

Таким чином, зразки-еталони (Княжич, Тінь-
сінь) та сорти кавуна з найвищим коефіцієнтом (Кар-
мінний, Красень, Таврійський, Січеслав, Мєлкосє-
мянний, Орфей, Січовий, Спаський, Голопристансь-
кий, Blacklee WR) і є складовою серцевинної колекції 
за чотирма ознаками. 

Вивчення різноманіття зразків дині за чотирма 
ознаками (продуктивність, середня маса плоду, вміст 
сухої розчинної речовини, кількість діб від сходів до 
початку достигання плодів) дозволило класифікувати 
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їх на три групи (кластери). Перший кластер отримали 
найбільший за розміром – в нього ввійшло 30 зразків. 
Типовим сортом (еталоном) для цього кластеру є 
сорт Smith’s Perfect та зразки близькі до нього за ко-
ефіцієнтом єрархії: Дідона, Биковська 735, Карі кок-
ча, Десертная 5, Хуторянка, Кук-терле, Берегиня, 
Талімаранська, Хандаляк, Карі бовальді.  

Другий і третій кластери представлені окреми-
ми сортами: Фортуна з великою масою плоду і Осін-
няя 6 як пізньостиглий зразок. 

Таким чином, зразки-еталони та сорти дині з 
найвищим коефіцієнтом і є складовою серцевинної 
колекції за чотирма ознаками. Tree Diagram for  Variables

Single Linkage

Euclidean distances
О

с
ін

н
я

я
 6

Б
и

ко
в
с
ь
ка

 7
3

5
К

а
р

а
 б

о
с
в
а

л
д

и
К

у
к-

Т
е

р
л

е
О

л
ь
в
ія

Л
е

з
ір

ія
 1

К
у
р

у
м

е
 1

Г
о

л
я

н
ка

З
а

б
а

в
ка

А
р

о
м

а
т
н

а
Ф

о
р

т
у
н

а
Л

е
т
н

я
я

А
л

т
а

й
с
ка

я
К

у
т
а

н
а

C
a

m
p

o
К

а
р

і-
ко

кч
а

К
р

и
м

ка
C

o
rn

e
t 
E

a
rl

y
Т

а
л

ім
а

р
а

н
с
ь
ка

Д
е

с
е

р
т
н

а
я

 5
Х

о
р

т
и

ц
я

R
io

 g
o

ld
P

re
d

ic
e

n
to

Х
у
т
о

р
я

н
ка

П
е

н
е

кі
C

o
rn

e
t 
E

a
rl

y
D

e
s
s
e

rt
 S

u
n

 P
M

R
Л

а
д

а
M

il
lo

v
 R

e
s
is

ta
n

t
Ч

а
й

ка
Х

а
н

д
а

л
я

к
К

з
и

л
-г

у
л

я
б

и
D

e
li
s
io

u
s

О
б

р
. 
3

4
 ж

. 
ф

.
П

р
и

д
н

е
с
т
р

о
в
с
ка

я
R

io
 g

o
ld

S
m

it
h

's
 P

e
rf

e
c
t

B
u

c
h

К
е

р
ч
е

н
с
ка

я
 4

N
e

p
a

rl
Ін

е
я

Б
е

р
е

ги
н

я
К

р
и

м
ка

 О
д

е
с
ь
ка

Д
у
м

ка
К

а
з
а

ч
ка

 2
4

4
G

o
lf
s
tr

e
a

m
Д

о
ч
ка

 к
о

л
х
о

з
н

и
ц

ы
E

a
rl

y
 G

ra
n

it
e

Д
у
б

о
в
ка

 1
5

0
З

л
а

т
а

R
e

n
a

to
Д

ід
о

н
а

0

1

2

3

4

5

6

7

L
in

k
a

g
e

 D
is

ta
n

c
e

 
 

Рисунок. 2 Дендрит кластерів зразків дині за чотирма ознаками 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОБОРУ НА РАННЬОСТИГЛІСТЬ  
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ З ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ РИСУ 

Т.М. ШПАК – кандидат с-г. наук 

Інститут рису НААН України 

Постановка проблеми. Від правильної оцін-

ки ліній на ранніх етапах селекційного процесу за-
лежить подальша ефективність добору. Якщо дос-
товірність оцінок за найбільш важливими госпо-
дарсько-біологічними ознаками буде достатньо 
високою, то для подальшого випробування будуть 
дібрані дійсно кращі нащадки, частина яких у май-
бутньому, можливо, трансформується у нові сор-
ти. Тому пошук шляхів підвищення ефективності 
добору займає досить важливе місце у розробці 
методичних питань селекції [1-4]. 

Стан і вивчення проблеми. Проведення індиві-

дуальних відборів в F2 пов’язують з необхідністю скоро-
чення строків створення константних ліній, а також з 
тим, що у даній генерації представлений весь генетич-
ний потенціал популяції [5], а дія природного добору на 

популяцію у цьому випадку короткочасна, що дає мож-
ливість зберегти всі цінні генотипи [6]. 

Завдання та методика досліджень. Завдан-

ням є створення та використання у селекційному 
процесі ранньостиглих ліній рису з високими параме-
трами адаптивних та продуктивних властивостей із 
гібридних популяцій рису. Для проведення дослі-
джень використаний селекційний матеріал, отрима-
ний на основі внутрішньовидової гібридизації:. Ма-
лиш / Лидер, Престиж / Лидер, Малиш / Віконт, Прес-
тиж / Віконт, Престиж / Адмірал, Престиж / Хазар, Ві-
кторія / Дебют, Аметист / Престиж та Лідер / Прес-
тиж. Дослідження проводилися протягом 2011-2012 
рр. в Інституті рису НААН. Технологія вирощування 
рису загальноприйнята для умов півдня України [7]. 
Статистичний аналіз кількісної мінливості – середня 
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та її похибка (хср±Sx), варіація (V) – було проведено 
за методикою Б.А. Доспєхова [8]. 

Результати досліджень. При проведенні дос-

ліджень у якості вихідного матеріалу було викорис-
тано нащадки індивідуальних відборів з гібридного 
матеріалу рису другого покоління та їх батьківські 
форми. Перший цикл відборів виконано в 2010 році. 
В селекційних розсадниках 2011-2012 рр. було ви-
вчено 1184 ліній, які були розподілені за тривалістю 
вегетаційного періоду: ранньостиглі – до 100 діб, се-
редньостиглі – 100-105 діб та пізньостиглі – понад 
105 діб. 

Характеристику ліній селекційного розсадника за 
елементами продуктивності наведено в таблиці 1. 

Результати досліджень свідчать, що серед ви-
вчених зразків селекційного розсадника переважала 
ранньостигла група (628 лінії з 1184 вивчених або 
53,0%). Умови вегетаційних періодів 2011 і 2012 рр. 
досить відчутно розрізнялись. Зокрема, у 2011 році 
склалися більш сприятливі метеорологічні умови у 
порівнянні з 2012 роком, що відобразилося на рівні 
реалізації кількісних ознак. 

Таблиця 1 – Групова характеристика сімей селекційного розсадника різних груп стиглості за 
господарсько-біологічними ознаками (2011-2012 рр.) 

Показники Рік досліджень 
Група стиглості 

рання середня пізня 

Вивчено зразків, шт. 

2011 454 176 128 

2012 174 156 96 

разом 628 332 224 

Тривалість вегетаційного пе-
ріоду, діб 

2011 98 103 106 

2012 98 105 109 

середнє 98 104 108 

Висота рослини, см 

2011 72,5 78,5 86,0 

2012 88,4 96,3 103,5 

середнє 80,5 87,4 94,7 

Довжина волоті, см 

2011 14,7 16,1 16,2 

2012 16,8 16,9 17,1 

середнє 15,8 16,5 16,7 

Число зерен у волоті, шт. 

2011 111 146 120 

2012 126 169 149 

середнє 118 158 135 

Маса 1000 зерен, г 

2011 30,5 31,8 31,5 

2012 29,9 30,5 29,4 

середнє 30,2 31,0 30,6 

Продуктивність головної во-
лоті, г 

2011 3,48 3,98 2,99 

2012 4,67 5,26 4,12 

середнє 4,10 4,62 3,56 

Пустозерність волоті, % 

2011 8,5 8,8 9,3 

2012 13,8 15,8 15,9 

середнє 11,2 12,3 12,6 

Склоподібність, % 

2011 96,4 93,7 93,3 

2012 94,0 92,2 92,9 

середнє 95,2 93,0 92,7 

Тріщинуватість, % 

2011 16,4 12,3 10,2 

2012 23,9 25,7 20,4 

середнє 20,2 19,0 15,3 

Загальний вихід крупи, % 

2011 68,2 68,3 67,9 

2012 67,9 67,4 67,4 

середнє 68,1 67,9 67,6 

Вихід цілого ядра, % 

2011 88,6 88,2 89,6 

2012 78,3 78,9 84,0 

середнє 83,5 83,6 86,8 

 
Тривалість вегетаційного періоду у вивчених 

ліній селекційного розсадника коливалася у межах 
98-108 діб від ранньо- до середньо- та пізньостиглих 
зразків. При цьому для ранньостиглих форм харак-
терні дещо нижчі показники висоти рослини (72,5-
88,4 см проти 78,5-96,3 та 86,0-103,5 см у середньо- 
та пізньостиглих форм), менш озернена волоть (111-
126 зерен проти 146-169 та 120-149 зерен у серед-
ньо- та пізньостиглих форм). Найбільш високим рів-
нем продуктивності волоті, згідно отриманих даних, 
характеризуються ранньо- та середньостиглі зразки 
(3,48-4,67 г та 3,98-5,26 г відповідно). Крім того, для 

ранньостиглих зразків характерний дещо нижчий рі-
вень пустозерності волоті 11,2% проти 12,3-12,6% у 
середньо- та пізньостиглих форм. 

Маса 1000 зерен у зразків рису знаходилася 
приблизно на однаковому рівні 30,2-31,0 г незалежно 
від груп стиглості. Найвищою склоподібністю харак-
теризувалася ранньостигла група стиглості – 95,2%. 
Найнижчими показниками тріщинуватості (15,3%) ха-
рактеризувалися пізньостиглі форми рису, що, на 
нашу думку, пов’язано з особливостями температур-
ного режиму у період достигання зерна. Загальний 
вихід крупи знаходився на однаковому рівні (68,1-
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67,6%) незалежно від груп стиглості. Найкращим ви-
ходом цілого ядра характеризувалися представники 
пізньостиглої групи (86,8% у середньому). 

Однак, у окремих гібридних популяцій помітні 
відхилення від загальної реакції на добір за тривалі-
стю вегетаційного періоду за іншими кількісними 
ознаками. Зокрема, для більшості гібридів рису вла-
стиве явище, коли більш пізньостиглі форми харак-
теризуються більшою висотою рослини: у ранніх лі-
ній висота рослин коливалася в межах 68,04-88,76 
см, тоді як у середньо- та пізньостиглих – 68,97-
101,98 см. Але виявлені й винятки. Зокрема, у попу-
ляцій Малиш / Віконт та Престиж / Віконт середньо- 
та пізньостиглі форми поступалися, або не відрізня-
лися від ранньостиглих (68,97-75,65 см проти 70,33-
73,26 см відповідно). 

На нашу думку, це пов’язано з напрямом та си-
лою кореляційних зв’язків ознак висоти рослини та 
тривалості вегетаційного періоду у окремих гібрид-
них популяцій. 

Коливання показників висоти рослини у вивче-
них ліній виявилося досить значним: від 53,8 см у 
середньостиглої лінії Престиж / Віконт до 118,2 см у 
пізньостиглої форми Престиж / Адмірал. Це вказує 
на досить високу генотипову варіацію даної ознаки. 
Проте, у межах окремих груп стиглості фенотипова 
мінливість даної ознаки, в основному, знаходилася 
на низькому рівні (V=1,35-9,67%), за винятком ран-
ньостиглих ліній, дібраних із гібридів Престиж / Адмі-
рал та Вікторія / Дебют (V=10,18-12,40%) та пізньос-
тиглих –Престиж / Лідер, Престиж / Адмірал, Прес-
тиж / Хазар та Лідер / Престиж (V=10,18-12,01%). В 
цілому можна сказати, що ознаки висоти рослини та 
тривалості вегетаційного періоду виявлялися неза-
лежно, це свідчить, що методами селекції є можли-
вість об’єднати в одному генотипі обидві ознаки з оп-
тимальними параметрами.  

За ознакою «довжина головної волоті» серед 
батьківських форм виділилися Вікторія, Віконт, Адмі-
рал (18,20-21,00 см). Ранньостигла група зразків ус-
падковувала ознаку у різні роки на рівні 13,13-19,00 
см. Більшість сімей від ранньої до більш пізніх груп 
стиглості показали збільшення довжини волоті від 
13,13-19,00 см до 13,30-18,14 см. 

В основному ранньостиглі форми характеризу-
валися більш короткою волоттю, за винятком родин, 
дібраних із комбінацій Престиж / Віконт, Престиж / 
Адмірал, Аметист / Престиж та Лідер / Престиж, в 
яких волоть за довжиною відповідала середньо- та 
пізньостиглим формам (13,39-19,00 см проти 14,98-
15,81 см). У цих популяцій добір на ранньостиглість 
взагалі призвів до подовження головної волоті, що 
пов’язано з підвищенням продуктивності. Взагалі ж 
показник «довжина головної волоті» у вивчених гіб-
ридів рису коливався від 9,80 см у середньостиглих 
форм, дібраних з популяції Престиж / Віконт, до 22,3 
см – у пізньостиглих зразків, дібраних з гібриду Пре-
стиж / Адмірал. 

За показниками фенотипової мінливості ознаку 
«довжина головної волоті» слід віднести до відносно 
стабільних. Зокрема, у більшості випадків коефіцієнт 
варіації не перевищував 11,71-13,48% (популяції 
Престиж / Адмірал, Вікторія / Дебют та Аметист / 
Престиж, що відповідає середньому рівню. У всіх ін-
ших популяцій варіація ознаки була низькою незале-
жно від групи стиглості (V=5,37-9,81%). 

У більшості ранньостиглих ліній, дібраних із по-
пуляцій другого покоління, ознака багатозерності во-
лоті коливалася в межах 97,02-139,50 шт. За цим по-

казником вони дещо поступаються середньо- та піз-
ньостиглим формам. У останніх відповідні величини 
складають 100,93-177,45 шт. Характерно, що у жод-
ної з вивчених комбінацій добір на ранньостиглість 
не призвів до підвищення показника числа зерен у 
волоті. Неістотними різницями між середньо- та піз-
ньостиглими формами за даною ознакою характери-
зувалися популяції Малиш / Віконт та Вікторія / Де-
бют (128,94-132,10 та 133,50-138,94 шт. відповідно). 
Це вказує на той факт, що добір на ранньостиглість 
призводить до зменшення показника багатозерності. 

Варіація ознаки, на відміну від попередніх, у 
ранньостиглих зразків характеризувалася серед-
німи (V=14,41-18,96%), або високими (V=21,08-
22,12%) показниками. Втім, більш пізні групи стиг-
лості за даним показником показали також високий 
рівень реакції на добір на ранньостиглість 
(V=15,21-31,49%). В цілому ж ознака числа зерен у 
волоті характеризується високим, або близьким до 
нього рівнем мінливості. 

За ознакою маси 1000 зерен між лініями різних 
груп стиглості істотної різниці помічено не було. Ви-
няток складають сім’ї, дібрані із популяції Престиж / 
Лидер, Малиш / Віконт та Престиж / Віконт, в яких 
спостерігалися відхилення середніх показників озна-
ки у ліній різних груп стиглості. Зокрема, у гібриду 
Престиж / Лидер середньостигла група переважала 
інші за даним показником (32,11 г проти 30,01-30,85 г 
відповідно), а у комбінації Малиш / Віконт найбільш 
крупним зерном характеризувалися лінії з тривалим 
вегетаційним періодом (32,88 г проти 30,49-32,00 г). 
В інших випадках сім’ї рису різних груп стиглості за 
рівнем виявлення ознаки крупності зерна істотної рі-
зниці не показали. 

Варіація маси 1000 зерен у більшості випадків 
була низькою (V=5,15-9,86%) або середньою 
(V=10,31-15,04%) за винятком ранньостиглої популя-
ції Аметист / Престиж (V=23,65%), у якої вона вияви-
лася високою. 

Ранньостиглі форми рису у більшості випад-
ків поступаються середньо- та пізньостиглим за 
продуктивністю головної волоті (2,98-4,56 г проти 
3,19-5,33 г відповідно). Оцінка ліній за ранньостиг-
лістю показала, що маса зерна головної волоті 
знизилася або не змінила свого значення у попу-
ляцій Престиж / Віконт та Престиж / Адмірал (3,19-
4,70 г проти 3,28-4,56 г у відповідних ранньостиг-
лих форм). Мінливість ознаки була в основному 
високою, або близькою до неї (V=16,02-24,09%). 
Виняток складають ранньо- та середньостиглі по-
пуляції Аметист / Престиж (V=4,39-8,89%), в яких 
відповідні показники виявилися низькими. 

За виходом крупи  істотна різниця між лініями 
одного походження була різноспрямованою. Зокре-
ма, ранньостиглі форми з популяцій Малиш / Лидер 
та Малиш / Віконт переважали середньо- та пізньос-
тиглі аналоги за даним показником (68,21-68,44% 
проти 67,39-67,92% відповідно). У доборів з популя-
цій Престиж / Лидер, Престиж / Хазар та Лідер / Пре-
стиж реакція на добір була відсутня (66,6-68,24% 
проти 66,3-68,04% відповідно). 

Характерно, що мінливість ознаки виходу 
крупи відповідає низькому рівню у всіх випадках 
(V=1,39-4,64%), що ускладнює селекцію у задано-
му напрямку. 

Висновки. При створенні ранньостиглих сортів 

рису з високим потенціалом продуктивності та якості 
зерна селекціонер стикається з рядом проблем, най-
більш вагомими з яких є істотна позитивна кореляція 
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ознаки ранньостиглості з низькою продуктивністю та 
якістю зерна, що ускладнює поєднання в одному ге-
нотипі комплексу цінних ознак та якостей. Крім того, 
слід віднести також відносно неточну ідентифікацію 
ранньостиглого матеріалу у неконтрольованих умо-
вах зовнішнього середовища, за рахунок чого у 
окремі роки накопичується значна кількість селекцій-
них ліній, які не відповідають параметрам ранньости-
глих сортів. 
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НОВІ СОРТИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ СЕЛЕКЦІЇ СГІ – НЦНС 

І.Б. ЛЕГКУН  

Селекційно-генетичний інститут НЦ НС 

Вступ. У посівному клину озимого ячменю 

України близько 65% займають сорти СГІ-НЦ НС, 90 
% з яких приходиться на сорти дворучки.  

В сучасних ринкових умовах існує велике різ-
номаніття сортів за походженням та продуктивніс-
тю. Враховуючи, що сорт є категорією екологіч-
ною, зрозуміло що потенціал генотипу може про-
являтися лише у конкретній найбільш сприятливій 
екологічній зоні, отже в тім буде проявлятися гене-
тичний захист до несприятливих факторів середо-
вища. Цим пояснюється переважний успіх сортів 
вітчизняної селекції в Україні. 

Відомо, що країни Європейського Союзу піш-
ли шляхом створення сортів озимого ячменю вро-
жайністю зерна понад 100 ц/га та високою його 
якістю. При цьому генотипи розраховані на опти-
мальні умови зволоження, забезпечення продук-
тами живлення, систему комплексного захисту від 
шкідливих організмів. 

Вітчизняна ж селекція культури ведеться з 
огляду на місцеву специфіку, враховуючи зональний 
ризик землеробства, пріоритет у роботі віддається 
сортам-дворучкам, у той час як сорти, що імпорту-
ються переважно є типово озимими, при цьому за 
продуктивністю наші сорти не гірші за європейські. 
Так, у насінницькому господарстві “Лука” Білгород-
Дністровського району Одеської області у 2009 році 
було зібрано по 100 ц/га зерна на площі понад 250 га 
сорту Достойний. У відділі селекції та насінництва 
ячменю СГІ-НЦНС продовжують створювати нові ви-
сокопродуктивні сорти. 

Матеріали і методи. Випробування проводи-

лося в умовах 2010-2013 років. Вивчалися нові сорти 
що занесені до Реєстру сортів рослин України – Ака-
демічний (2012р.), Буревій (2013р.) та сорти передані 
до Державного випробування – Снігова королева та 
Дев’ятий вал, в якості стандарту були обрані добре 
відомі та провірені часом сорти: Достойний (дворуч-
ка) та Трудівник (типово озимий).  

Сорти, що вивчалися, були створені за програ-
мою селекції на стійкість до сажкових захворювань у 
СГІ-НЦНС у 2009-2011 роках, в умовах посиленого 
природного інфікування (1,4). 

Вивчення проводилося на полях відділу селек-
ції та насінництва ячменю Селекційно-генетичного 
інституту НЦНС. 

Оцінку проводили за ознаками: врожайність, 
перезимівля, маса 1000 зерен, висота, тривалість 
яровизаційного періоду, фоточутливість та стійкість 
до чорної та твердої сажок. 

Тривалість яровизаційного періоду та фоточут-
ливість досліджувались у відділі генетики інституту 
академіком Стельмахом А.Ф. 

Тривалість яровизаційного періоду вивчалася 
на 40-30-20 добових варіантах, фотоперіод вивчався 
на природному фоні при 15–16,5-годинному освіт-
ленні, скорочений при 10-ти годинах протягом 6 тиж-
нів для варіанта тривалої яровизації. Базовою скоро-
стиглістю вважалася швидкість виколошування, і до-
рівнювала кількості діб до колосіння після висадки 
розсади на природному освітленні у варіанті макси-
мальної яровизації. 

Стійкість до чорної та твердої сажок вивчали 
при штучному інокулюванні зерен, природною сумі-
шшю місцевої популяції хламідоспор кожного виду 
окремо після попереднього видалення квіткової плів-
ки з поверхні зернівки над зародком (1). Вивчення 
проводилося на вибірці у 100 інфікованих рослин. 

Результати досліджень. У даній статті ми на-

водимо результати вивчення сортів озимого ячменю 
відділу селекції та насінництва ячменю СГІ – НЦНС 
селекції останніх років. 

Для детального вивчення однорідності сортів 
за показниками потреби у тривалості яровизаційного 
періоду та фоточутливості у 2010 році зразки сортів 
були передані для детального дослідження у відділ 
генетики інституту. Результати дослідження пред-
ставлені у таблиці 1. 
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Отже, аналіз показав, сорти Снігова королева 
та Дев’ятий вал, як і сорт Достойний за потребою у 
яровизації виявилися дуже подібними ярим геноти-
пам (потреба в яровизації менша 20 діб), при цьому 

як і очікувалось вони є дворучками через сильну фо-
точутливість. Сорти Трудівник, Академічний та Буре-
вій, є типово озимими зі значною потребою в ярови-
зації.  

Таблиця 1 – Тривалість яровизаційного періоду та фоточутливість сортів озимого ячменю 
(середнє 2009-2010рр.) 

Сорт Період яровизації, діб Фоточутливість Базова скоростиглість 

Достойний   st 
Трудівник    st 

Академічний 
Буревій 
Снігова королева 
Дев’ятий вал 

<20 
~30 
40 
35 

40/<20 
40/<20 

дуже сильна 
слабка 

середньо-сильна 
середньо-сильна 

дуже сильна 
сильна/дуже сильна 

38,9 
51,0 
54,5 
52,3 
41,9 
42,4 

 
Сорт Снігова королева і Дев’ятий вал виявили-

ся не чистолінійними із домішками біотипів, які знач-
но різняться за показниками тривалості яровизацій-
ного періоду. У сезоні 2010-2011 років було закладе-
но РВ-1 за допомогою методу половинок у різні стро-
ки (І – у звичайний осінній строк та ІІ – на початку ІІІ 
декади квітня) це дозволило розділити біотипи не 
лише за продуктивністю але й за типом розвитку. 

Під час Державного сортовипробування 
(2009 р), в Центрах експертизи сортів рослин вро-
жайність сорту Академічний становила від 71,7 на 
Хмельницькій ДЦЕСР до 104,3 ц/га на Вінницькій 
ДЦЕСР, при цьому на всіх семи опорних пунктах 
при висоті в 80-90 см. стійкість до вилягання була 
на рівні 8-9 балів, за масою 1000 зерен варіювання 
спостерігалося від 40,8 г на Вовчанській ДСС Хар-
ківської області до 50,5 на Городенківській ДСС 
Івано-Франківської ДЦЕСР. 

На всіх точках випробування сорт відмінно пе-
резимував – на рівні 9 балів. 

За 2010-2013 роки вивчення, умови зимівлі бу-
ли задовільними і зимостійкість всіх сортів була дуже 
високою із незначною різницею у силі енергії відрос-
тання під час відновлення вегетації. 

Всі сорти за виключенням сорту Дев’ятий вал є 
середньонизькими і не перевищували сорти станда-
рти. Висота останнього, за роки вивчення коливала-
ся на рівні 120 см, але це не надто вплинуло на по-
казник стійкості до вилягання, у цьому ми вбачаємо 
адаптивні якості сорту до умов найбільш посушливих 
зон півдня.  

Головним показником селекції є врожай. За 
опосередкованими даними трьох років вивчення сорт 
Академічний тримався на рівні сортів стандартів, але 
наступні сорти суттєво перевищували ці показники. 
При врожайності 73,1 – 73,5 (проти 51,3 – 52,5 ц/га за 
сортами стандартами), прибавка склала до 21,5 ц/га.  

Таблиця 2 – Результати сортовипробування перспективних сортозразків відділу селекції та 
насінництва ячменю (2010-2013рр.) 

Сорт 

Трива-
лість ве-
гетацій-
ного пе-
ріоду, 
днів 

Тип розвитку 

Зимо- 
стій-
кість, 
бал 

Висота, см 
Стійкість до 
вилягання, 

бал 

Маса 1000 
зерен серед-

не, г 

Врожай-
ність сере-

дня за 
2010-2013 

рр. 

Достойний st 
Трудівник st 

Академічний 
Буревій 
Снігова королева 
Дев’ятий вал 
НСР0,05% 

215 
218 
217 
219 
220 
220 

двох. 
озим. 
озим. 
озим. 
двор. 
двор. 

9 
8 
9 
9 
9 
9 

110 
105 
105 
100 
100 
120 

7-8 
9 
9 
9 
9 
8 

42,0±0,9 
41,4±0,8 
42,6±0,3 
46,3±1,2 
43,1±0,4 
45,1±0,6 

51,3 
52,5 
52,3 
73,5 
73,3 
73,1 

3,1 ц/га 

 
Як відомо, ознака маси 1000 зерен є однією з 

основних, які обумовлюють величину врожаю. За 
цим показником у своїй роботі нам вдалось досягти 
певних зрушень, нові сорти: Буревій, Снігова коро-
лева та Дев’ятий вал достовірно перевищують масу 
1000 зерен сортів стандартів (табл.2).  

Однією зі специфік селекції озимого ячменю 
нашого відділу, згідно програми «Стійкості до летю-
чої чорної (Ustilago nigra) та твердої (Ustilago hordei) 
видів сажки» – оцінювання та добір матеріалу на жо-
рсткому штучному фоні за допомогою інфікованих 
більш як на 30% частих захисних смуг (3). 

Весь селекційний матеріал культури створю-
ється за допомогою зразків носіїв стійкості до сажко-

вих захворювань, яка у свій час була запозичена від 
донорів стійкості світової колекції Ci 13664, Джау Ка-
бутак і деяких інших (2,3). 

При вивченні перспективних сортів у даній ро-
боті ми досліджували також і рівень їх резистентності 
до сажки за допомогою штучного зараження природ-
ною сумішшю місцевої популяції хламідоспор кожно-
го виду окремо (табл. 3).  

Як бачимо, сорти стандарти показали 100 від-
сотковий рівень чистоти за цими ознаками, як опису-
валось у попередній статті стійкість до сажкових має 
ядерний моногенний характер (4). При цьому за кож-
ною з хвороб мають дію окремі самостійні гени, які з 
великою ймовірністю наслідуються зчепленно. 
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Таблиця 3 – Ураження перспективного матеріалу озимого ячменю селекції СГІ-НЦ НС (2010-
2011 рр.)шт. 

Сорт, № комбінації 
2010 2011 

Чорна сажка Тверда сажка Чорна сажка Тверда сажка 

Достойний st 
Трудівник st 

Академічний 
Буревій 
Снігова королева 
Дев’ятий вал 

0 
0 
1 
1 
4 

11 

0 
0 
0 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
2 
9 

0 
0 
0 
0 
1 
2 

 
Отже, характеризуючи сорти за стійкістю до чо-

рної та твердої видів сажки (табл. 3) треба визнати, 
що новий матеріал містить у своєму складі певну кі-
лькість гетерозигот за стійкістю, тому необхідна по-
дальша робота з доопрацювання генетичної чистоти 
у процесі насінництва. Сорт Дев’ятий вал потребує 
окремого вивчення, за даними 2010 як і 2011 року 
сорт показав ураження на рівні 9-11 %.  

Висновки. Відділом створені нові перспективні 

сорти озимого ячменю, які не поступаються визна-
ним стандартам за врожайними, адаптивними та те-
хнологічними якостями (ознаками). 

Сорти Снігова королева та Дев’ятий вал, що 
вивчаються в Державному сортовипробуванні є сор-
тами дворучками й відрізняються дуже коротким пе-
ріодом яровизації та дуже сильною фоточутливістю, і 
це вдало поєднано із гарною зимостійкістю. 

Генотипи сортів успадкували стійкість до чорної 
та твердої видів сажки але потребують доопрацювання 
у процесі насінництва. Зокрема сорт Дев’ятий вал.  
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Постановка проблеми. В останні роки кукурудза 

займає перше місце в світі за показниками врожайності 
та валовими зборами зерна. Стрімкі темпи росту виро-
бництва цієї культури обумовлені кормовими, харчови-
ми та технічними якостями, а також надзвичайно висо-
кій позитивній реакції на новітні технологічні розробки, в 
тому числі, й використання краплинного зрошення. На 
поливних землях при поєднанні з наявністю достатньої 
кількості теплоенергетичних ресурсів кукурудза має 
найвищу зернову продуктивність порівняно з усіма ін-
шими зерновими культурами. Крім того, вона здатна за 
високої культури землеробства витрачати найменшу 
кількість вологи на отримання додаткової кількості зер-
на. Одними з головних елементів технології вирощу-
вання різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи поли-
вних землях є густота стояння рослин та фон азотного 
живлення, які дозволяють найбільш ефективно викори-
стовувати природно-кліматичний потенціал Південного 
Степу України для отримання високих і якісних урожаїв 
зерна, найкращих економічно-енергетичних показників, 
вирішення питань ресурсозбереження [1].  

Стан вивчення проблеми. В сучасному зем-
леробстві кукурудза характеризується як високооку-
льтурена рослина, яка практично не здатна до само-
оновлення та розповсюдження в природних біоцено-
зах. Разом з тим, ця культура відноситься до основ-
них зернових культур сучасності, завдяки високій 
продуктивності, морфологічній та біологічній пласти-
чності, стійкості до несприятливих чинників середо-
вища, значним досягненням в селекційній роботі та 
використанням інтенсивних технологій вирощування. 
Сьогодні кукурудзу вирощують в усьому світі й у різ-
них природно-кліматичних зонах – від тропіків до 
Скандинавських країн. На початку третього тисячо-
ліття посівні площі кукурудзи на зерно перевищили 
150 млн. га. Враховуюче величезне кормове значен-
ня кукурудзи приблизно дві третини світових валових 
зборів зерна застосовують для годівлі сільськогоспо-
дарських тварин і птиці, на продовольчі цілі викорис-
товують близько 20%, на технічні цілі – 15-20% [2]. 

Отримання високої урожайності зерна кукурудзи 
можливо лише при застосуванні науково обґрунтова-
них технологій її вирощення при високому рівні ресурс-
ного забезпечення. Новітні технології агровиробництва, 
зокрема, застосування краплинного зрошення, фону 
азотного живлення, оптимізації густоти стояння рослин 
сприятимуть максимізації урожайності та економічної 
ефективності вирощування кукурудзи [3 ,4]. 

Завдання та методика досліджень. Завдан-
ням досліджень було вивчити вплив агротехнічних 

заходів на урожайність та економічну ефективність 
вирощування гібридів різних груп стиглості при вико-
ристанні краплинного способу поливу. 

Польові досліди були проведені згідно методики 
дослідної справи [5] протягом 2011-2013 рр. в ТОВ 
«Дружба-5» Нижньосірогозького району Херсонської 
області. Лабораторні дослідження виконувались в 
Інституті зрошуваного землеробства НААН України. 
Трьохфакторний дослід закладали за методом рен-
домізованих розщеплених ділянок. Посівна площа 
ділянок першого порядку становила 1050 м

2
, другого 

– 350, третього – 70 м
2
. Площа облікових ділянок 

третього порядку дорівнювала 50 м
2
.  

В трьохфакторному досліді вивчали такі факто-
ри і їх варіанти: 

1. Гібрид (фактор А): Тобір (середньоранній); 
Сангрія (середньостиглий); Мас 44 А (середньопіз-
ньостиглий). 

2. Густота стояння рослин, тис./га (фактор В): 
60; 70; 80; 90; 100. 

3. Фон азотного живлення (фактор С): Р90 – 
фон; фон + N60; фон + N120; фон + N180. 

За дефіцитом випаровуваності роки досліджень 
розподілялись таким чином: 2011 р. – середньоволо-
гий; 2012 р. – сухий; 2013 р. – середньосухий.   

Агротехніка в дослідах була загальноприйня-
тою для умов зрошення півдня України за виключен-
ням факторів, що були поставлені на вивчення. 

Результати досліджень. Аналіз отриманих уро-

жайних даних показав, що мінімальна продуктивність 
рослин кукурудзи з врожайністю зерна 7,60-8,22 т/га 
була при вирощуванні гібриду НК Неріса при густоті 
стояння 100 і 90 тис. і внесенні лише фонового фосфо-
рного добрива (табл. 1). За умов використання крап-
линного зрошення найбільша зернова продуктивність 
рослин 19,57-20,18 т/га була при вирощуванні гібриду 
Мас 44 А густоті стояння 80-90 тис./га та внесенні міне-
ральних добрив дозою N180Р90. Така густота стояння 
рослин була найкращою при вирощуванні всіх гібридів і 
забезпечила можливість формування зерна на гібри-
дах: Тібор – в межах 11,47-11,95 т/га; Сангрія – 14,61-
14,71; Мас 44 А – 16,17-16,19 т/га, відповідно.   

Застосування азотних добрив на фоні внесення 
Р90 сприяло істотному збільшенню продуктивності 
рослин кукурудзи при краплинному способі поливу. 
Так, в середньому по фактору С, при внесенні лише 
фонового фосфорного добрива врожайність зерна 
становила 9,92 т/га. При сумісному внесенні азотних 
і фосфорних добрив спостерігалось істотне зростан-
ня врожайності на 32,2-63,6%. 
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Таблиця 1 – Урожайність зерна гібридів кукурудзи при краплинному способі поливу залежно 
від густоти стояння рослин та фону азотного живлення, т/га (середнє за 2011-
2013 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота 
стояння ро-
слин (фак-

тор В) 

Фон азотного живлення (фактор С) 
Середнє по  
факторах  

Р90 – фон Фон + N60 Фон + N120 Фон + N180 В А 

Тібор 

60 8,62 10,32 11,78 11,84 10,64 

11,31 
70 9,13 10,87 12,50 12,60 11,28 
80 8,40 11,38 12,59 13,53 11,47 
90 8,22 10,95 14,29 14,34 11,95 

100 7,60 10,52 13,05 13,76 11,23 

Сангрія 

60 9,95 13,93 14,79 15,29 13,49 

14,09 
70 10,55 13,92 15,00 16,16 13,91 
80 11,02 14,64 15,57 17,21 14,61 
90 9,99 14,40 16,36 18,07 14,71 

100 9,32 13,59 14,98 17,12 13,75 

Мас 44 А 

60 11,24 13,60 16,81 17,05 14,68 

15,52 
70 11,92 14,32 17,78 18,25 15,57 
80 11,95 15,05 18,26 19,57 16,19 
90 10,84 14,84 18,84 20,18 16,17 

100 10,02 14,34 17,21 18,44 15,00 
Середнє по фактору С 9,92 13,11 15,32 16,23  

НІР05 для факторів: А – 0,65; В – 0,64; С – 0,71   

 
Максимальна окупність азотних добрив врожаєм 

зерна кукурудзи в межах 71,2 та 73,5 кг/кг д.р. встанов-
лена при вирощуванні гібриду Сангрія при густоті сто-
яння рослин 100 і 90 тис./га та внесенні азотних добрив 
дозою N60 (табл. 2). Слід зауважити, що в середньому 
по фактору А, перевагу мав гібрид Мас 44 А (окупність 
азотних добрив 50,0 кг/кг д.р.) порівняно з гібридом Са-
нгрія (48,4 кг/кг д.р.). На всіх досліджуваних гібридах 
найкраща окупність добрив в межах 43,4-62,2 кг/кг д.р. 
спостерігалась при густоті стояння 90 тис./га.  

Згідно аналізу одержаних даних доведена ста-
ла тенденція до зниження окупності азотних добрив 
за мірою збільшення їх дози внесення. Так, макси-
мальним даний показник на рівні 52,8 кг/кг д.р. був 
при внесенні N60 , а на інших удобрених варіантах 
знизився на 16,8-50,9%. 

Найбільший чистий прибуток на рівні 19774 
грн/га був у варіанті з гібридом Мас 44 А за густоти 

стояння 90 тис./га та внесенні фонового удобрення 
сумісно з N180 (табл. 3). 

В середньому по гібридному складу цей еконо-
мічний показник був найменшим – 6388 грн/га у варі-
анті з гібридом Тібор. При вирощуванні гібридів Сан-
грія та Мас 44 А чистий прибуток збільшився на 
1824-6413 грн/га або на 16,6-100,4%. Стосовно гус-
тоти стояння рослин проявилась різниця щодо фор-
мування чистого прибутку. Так, при вирощуванні се-
редньораннього гібриду Тібор перевагу мала густота 
стояння 90 тис./га, а досліджуваний показник стано-
вив 7200 грн/га. При вирощуванні середньостиглого 
гібриду Сангрія (12050 грн/га) та  середньопізньости-
глого Мас 44 А (14152 грн/га) оптимальною була гус-
тота стояння рослин 80 тис./га.  

Використання мінеральних добрив обумовило 
істотне зростання чистого прибутку з 4578 до 9312-
13668 грн/га або 2,0-3,1 рази. 

Таблиця 2 – Окупність азотних добрив урожаєм зерна кукурудзи при краплинному способі 
поливу залежно від досліджуваних факторів, кг/кг д.р. (середнє за 2011-2013 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота 
стояння ро-
слин (фак-

тор В) 

Фон азотного живлення (фактор С) 
Середнє по 
факторах 

Фон + N60 Фон + N120 Фон + N180 В А 

Тібор 

60 28,3 26,3 17,9 24,2 

34,7 
70 28,9 28,1 19,3 25,4 
80 49,7 34,9 28,5 37,7 
90 45,6 50,6 34,0 43,4 
100 48,6 45,4 34,2 42,7 

Сангрія 

60 66,3 40,3 29,6 45,4 

48,4 
70 56,2 37,1 31,2 41,5 
80 60,3 37,9 34,4 44,2 
90 73,5 53,1 44,9 57,2 
100 71,2 47,2 43,4 53,9 

Мас 44 А 

60 39,3 46,4 32,3 39,3 

50,0 
70 40,1 48,9 35,2 41,4 
80 50,8 52,6 42,3 48,5 
90 65,2 69,6 51,9 62,2 
100 68,7 59,9 46,8 58,5 

Середнє по фактору С 52,8 45,2 35,0  
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Таблиця 3 – Чистий прибуток досліджуваних елементів технології вирощування кукурудзи 
при краплинному способі поливу, т/га (середнє за 2011-2013 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота стояння 
рослин (фактор 

В) 

Фон азотного живлення (фактор С) 
Середнє по 
факторах 

Р90 – фон Фон + N60 Фон + N120 Фон + N180 В А 

Тібор 

60 3150 5575 7575 7054 5839 

6388 
70 3879 6370 8676 8239 6791 
80 2369 6909 8471 9522 6817 
90 1850 5578 10950 10423 7200 
100 556 4040 7972 8609 5294 

Сангрія 

60 5132 11655 12587 12846 10555 

10978 
70 6017 11454 12770 14223 11116 
80 6673 12371 13411 15746 12050 
90 4630 11376 14276 16725 11752 
100 3228 9160 11034 14251 9418 

Мас 44 А 

60 6705 10324 15474 15271 11944 

12802 
70 7728 11431 17019 17242 13355 
80 7604 12270 17504 19233 14152 
90 5411 11407 17979 19774 13643 
100 3739 9761 14287 15872 10915 

Середнє по фактору С 4578 9312 12665 13668  
 
Найвищий рівень рентабельності був відміче-

ний у варіантах з гібридом Мас 44 А, густоті стояння 
80 тис./га та внесенні максимальної дози азотних 
добрив – N180. В середньому по фактору А, також 
проявився гібрид Мас 44 А, який мав рентабельність 
83,4%, а інших гібридах спостерігалось його знижен-
ня на 8,1-38,5%. Внесення добрив також збільшило 
досліджуваний показник в 1,9-2,5 рази.   

Висновки. При краплинному способі поливу 
Максимальну врожайність зерна на рівні 18-20 т/га та 
найкращі економічні показники забезпечують гібриди 
середньостиглої та середньо-пізньостиглої груп при 
густоті стояння рослин 80-90 тис./га. Для отримання 
найбільшого врожаю рекомендуємо при низькому 
вмісті в темно-каштанових ґрунтах азоту вносити мі-
неральні добрива дозою N180P90. З метою підвищен-
ня окупності добрив при використанні ресурсоощад-
них технологій вирощування доцільно знизити дозу 
азоту до N120. 
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Постановка проблеми. Особливістю ведення 

зрошення в умовах Півдня України є енергоємна те-
хнологія подачі води на зрошувальні ділянки. Так, в 
умовах Каховської зрошувальної системи наявність 
двох, а в деяких випадках і більшої кількості підйомів 
води, разом із необхідністю забезпечення необхідно-
го тиску у зрошувальній мережі  обумовлюють ви-
трачання великої кількості електричної енергії.  

Згідно з діючою "Методикою формування ціни 
на подачу води на зрошення, промислові та комуна-
льні потреби" водокористувачі відшкодовують витра-
ти водогосподарських організацій, які не фінансу-

ються із державного бюджету. Вартість електроенер-
гії відноситься до специфічних розрахунково-
нормативних витрат і також підлягає сплаті водоко-
ристувачами в разі відсутності фінансування з дер-
жавного бюджету [1].  

Стан вивчення проблеми. Середня вартість 

подачі води із врахуванням вартості витраченої еле-
ктроенергії в управліннях водного господарства 
Херсонській області за 2010-2013 рр. наведена у 
таблиці 1. Аналіз даних таблиці свідчить, що 75-85 % 
вартості подачі поливної води у більшості районів 
складає вартість електроенергії. Виключення стано-
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влять райони із самопливним способом подачі води, 
переважно на вирощування рису.  

В ряді районів Автономної Республіки Крим во-
да також подається водокористувачам з великою  кі-
лькістю перекачувань, що приводить до значного 
енергоспоживання. Так, в 2011 році середня ціна по-
дачі води на зрошення з урахуванням вартості елек-
троенергії становила: у Красногвардійському міжра-
йонному управлінні водного господарства (МУВГ) – 

77,5 коп./ м
3
, Сакському МУВГ – 56 коп./м

3
, Джанкой-

ському управлінні водного господарства – 54 коп./м
3
, 

у 2012 році – 96,2, 70 та 84,5 коп./м
3
, постійно зрос-

таючи по ходу поливного сезону,  при середній вар-
тості подачі води по Автономній Республіці 
64,3 коп./м

3
. При цьому вартість послуг водогоспо-

дарських організацій АР Крим з подачі води на зро-
шення складає 0,035-0,13 грн./м

3
 залежно від групи 

культур, що зрошується. 

Таблиця 1– Вартість подачі води у  Херсонській області в 2011-2013 рр.* 

Назва водо- 
господарської органі-

зації (УВГ, МУВГ)  

2011 р. 2012 р. 2013 р. (червень) 

Послуги 
з подачі 

води, 
коп./м

3
 

Повна вартість 
подачі води з 
урахуванням 

електроенергії, 
коп./м

3
 

Послуги з по-
дачі води, 

коп./м
3
 

Повна вартість 
подачі води з 
урахуванням 

електроенергії, 
коп./м

3
 

Послуги з по-
дачі води, 

коп./м
3
 

Повна вар-
тість подачі 

води з ураху-
ванням елек-

троенергії, 
коп./м

3
 

Бериславське 7,8 40,8 9,3 43,9 10 70 

Генічеське 6,7 29,3 7,3 34,1 7,9 39 

Горностаївське 6,8 30,3 7,4 35,1 8 42 

Іванівське 6,8 35,8 7,5 41,3 8,1 46 

Каланчацьке: 
звичайне зрошення 

6,8 8,5 7,4 9,7 8,0 10 

рис 1,53 4,4 1,7 4,7 2,0 6 

Новотроїцьке 6,8 32,6 7,4 37,7 7,5 46 

Каховське 6,8 32,3 7,5 38,1 7,8 41 

Приморське: 
звичайне зрошення 

6,2 20,4 7,0 9,8 8,0 11 

рис 1,53 1,53 1,7 1,7 2,0 0 

Скадовське: 
звичайне зрошення 

6,23 19,8 7,4 29,7 0,08-0,12 39-46 

рис 1,53 1,98 1,7 2,7 2,0 3,5 

Чаплинське 6,7 32,0 7,3 38,5 7,3 46 

Цюрупінське 7,08 31,7 7,9 38,5 0,08-0,13 40-46 
* – без врахування вартості послуг Каховського магістрального каналу та Північно-Кримського каналу 

 
Отже, у районах, де вода подається на зро-

шення з використанням електроенергії в поливний 
сезон 2012 року, частка її вартості у вартості подачі 
води на зрошення становила від 70 до 95%. Врахо-
вуючи це, можна зробити висновок, що енергоємна 
технологія подачі води на значний частині зрошува-
льних систем Півдня України збільшує вартість по-
дачі води на зрошення у 2,5-8 разів [2-3].  

Результати досліджень. В умовах що склали-

ся, у зв’язку із подальшим збільшенням ціни на енер-
гоносії, ефективним напрямом зниження вартості 
поливів сільськогосподарських угідь є проведення 
заходів із зниження вартості електроенергії, що ви-

трачається на подачу води на зрошення. В теперіш-
ній час, сплата за електроенергію спожиту насосни-
ми агрегатами при подачі води на зрошення при на-
явності багатотарифних лічильників електроенергії 
здійснюється за періодами часу:  

– пікове енергоспоживання – 8:00-11:00, 20:00-
22:00;  

– напівпік  7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-24:00; 
– нічний тариф 24:00-7:00 [4]. 
Середні тарифи на електроенергію протягом 

поливних сезонів 2011, 2012 та 2013 років наведені у 
таблиці 2. 

Таблиця 2 – Середні тарифи на електроенергію, яка витрачається на роботу насосних 
агрегатів протягом поливних сезонів 2011 – 2013 рр. 

Тариф 
Рік 

2011 2012 2013 (червень) 

Пік, коп./кВт/год 135 149 160 

Напівпік, коп./кВт/год 82 91 97 

Нічний, коп./кВт/год 28 31 33 

 
При наявності однотарифного лічильника сере-

дній тариф на електроенергію  поливний сезон скла-
дав: у 2011 р. – 80 коп./кВт/год., 2012 р. – 
89 коп./кВт/год., 2013 (червень) – 95 коп./кВт/год. Се-
редній тариф на електроенергію при цілодобовому 
поливі за наявності багатотарифного лічильника 
становив у поливний сезон 2011 р. – 77 коп./кВт/год, 

2012 р. – 85 коп./кВт/год, першу половину поливного 
сезону 2013 р. – 91 коп./кВт/год. Аналіз даних табли-
ці свідчить про значні коливання тарифів на елект-
роенергію, що витрачається на подачі води на зро-
шення. Так, на протязі 2011-2013 років вартість 1 
кВт/год електроенергії для насосних станцій у нічний 
час була 4,8 разів меншою вартості електроенергії у 
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пікові години, у 2,85 рази меншою ніж при застосу-
ванні однотарифного лічильника електроенергії та у 
2,75 рази менше ніж при цілодобовому поливі за на-
явності багатотарифного лічильника.  

На зрошувальних системах Херсонської області 
більшість парку техніки поливу складає широкозах-
ватна дощувальна машина «Фрегат» [5]. За умов 
групової роботи цих машин та наявності багатота-

рифних лічильників електроенергії на насосних ста-
нціях одним з можливих шляхів економії вартості 
електроенергії є призупинка поливів у часи з піковим 
енергоспоживанням. У Херсонській області за період  
2010-2012 рр. економія витрат за рахунок поливів у 
часи з пільговими тарифами при застосуванні бага-
тотарифних лічильників електроенергії становила 9-
10%. 
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Рисунок 1. Економія коштів за рахунок  застосування багатотарифних лічильників електроенергії 
в Херсонській області у поливні сезони 2010-2012 рр. 

Для визначення доцільності та економічної 
ефективності проведення поливів у нічний час, у 
таблиці 3 проведено аналіз впливу економії вартості 
електроенергії при роботі  дощувальної машини 

«Фрегат», базової модифікації ДМУ-Б 463-72 та ни-
зьконапірної модифікації ДМУ-Бнм 463-72 на початку 
поливного сезону 2013 року (площа поливу з однієї 
позиції – 74,9 и 73,4 га відповідно). 

Таблиця 3 – Економія вартості електроенергії при роботі дощувальної машини «Фрегат» 

Показник 
ДМ «Фрегат» 

ДМУ-Б 463-72 ДМУ-Бнм 463-72 

Середні питомі витрати електроенергії на подачу 1 м
3
, кВт/год 0,34 0,25 

Вартість електроенергії, 
витраченої на подачу 1 
м

3
 води 

за наявності однотарифного лічильника, грн. 0,33 0,238 

за наявності багатотарифного лічильника та поли-
вах у нічний період,  грн. 

0,10 0,083 

за наявності багатотарифного лічильника та поли-
вах у напівпіковий період,  грн. 

0,34 0,24 

за наявності багато-тарифного лічильника, та по-
ливах у піковий період,  грн. 

0,54 0,4 

Витрати електроенергії на полив з однієї позиції нормою 400 м
3
/га, кВт/год.  10055 6670 

Вартість електроенергії, 
витраченої на подачу 
400 м

3
 води 

за наявності однотарифного лічильника, грн. (ціло-
добовий полив) 

9552 6835 

за наявності багатотарифного лічильника, грн. (ці-
лодобовий полив) 

9219 6591 

за наявності багатотарифного лічильника, та поли-
вах у нічні та напівпікові період, (11 напівпікових та 
8 нічних годин на добу ) грн. 

7646 5331 

 
Для дощувальної машини ДМУ-Б 463-72 еко-

номія при поливі у нічні та напівпікові періоди стано-
вить: 

– порівняно із цілодобовими поливами при наяв-
ності однотарифного лічильника – 1906 грн., або 20%; 

– порівняно із цілодобовими поливами при наяв-
ності багатотарифного лічильника – 1573 грн., або 17%. 

– Для дощувальної машини ДМУ-Бнм 463-72  
економія при поливах у нічні та напівпікові періоди 
становить: 

– порівняно із цілодобовими поливами при наяв-
ності однотарифного лічильника – 1504 грн., або 22 %; 

– порівняно із цілодобовими поливами при наяв-
ності багатотарифного лічильника – 1260 грн., або 19%. 

Через зменшення вартості подачі води, змен-
шується собівартість виробництва  сільськогоспо-
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дарських культур на зрошенні. Але при цьому збіль-
шується час проведення поливів у середньому з 5,1-
5,2 до 6,5-6,6 діб. 

Висновки. Отримані дані свідчать про те, що в 

умовах постійно зростаючої вартості електроенергії 
економічно більш доцільним є застосування низько-
напірної модифікації дощувальної машини «Фрегат», 
яка забезпечує зменшення питомих витрат електро-
енергії та більш високу економію при проведенні по-
ливів у пільговий період часу. 

Крім економії вартості електроенергії, при по-
ливі у нічній час зменшуються втрати води на випа-
ровування в повітрі. Екологічний ефект від прове-
дення поливів у нічний час полягає у покращенні 
якості зрошувальної води за рахунок уповільнення 
процесу підлуження, якій має місце в термічно-
напружений період. 

Для ефективного проведення поливів у нічний 
час необхідно: 

– обладнання насосних станцій багатотариф-
ними лічильниками електричної енергії та технічними 
засобами, що мінімізують негативний вплив багато-
разових пусків та зупинок насосних агрегатів (регу-
лятори частоти току в електромережі); 

– додержання режиму зрошення при проведен-
ні  поливів; 

– забезпечення надійної роботи та належної 
експлуатації насосних агрегатів. 
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АНОТАЦІЯ 

Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Грановсь-
ка Л.М., Сахно Г.В. Зрошення в Україні: реалії 
сьогодення та перспективи відродження 

В статті висвітлено результати досліджень по 
встановленню сучасного стану та перспектив розви-
тку зрошуваного землеробства в Україні. Наведено 
результати вивчення впливу глобальної зміни кліма-
ту на зростання потенційного випаровування та де-
фіциту водного балансу в зоні Південного Степу. 

Ключові слова: зрошення, поливи, опади, 

випаровування, метеорологічні показники, агромете-
орологічні умови, урожайність. 

Малярчук М.П., Писаренко П.В., Котельников Д.І. 
Формування продуктивності зернової кукурудзи 
залежно від системи основного обробітку грунту та 
удобрення в зрошуваних умовах півдня України 

У статті наведено результати досліджень з 
оптимізації технології вирощування кукурудзи, вирі-
шення проблем мінімалізації основного обробітку 
ґрунту та удосконалення системи удобрення. Про-
аналізовані показники щільності ґрунту залежно від 
зміни способу та глибини обробітку ґрунту та встано-
влено вплив на формування продуктивності зерна 
кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України. 

Ключові слова: кукурудза, щільність грунту, 

водопроникність грунту, врожайність. 

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., Піляр-
ська О.О., Чекамова О.Л. Інноваційні напрями ро-
звитку зрошуваного землеробства в умовах пів-
дня України 

В статті наведено результати досліджень з 
організації та управління виробничим процесом на 
зрошуваних землях півдня України. Запропоновані 
заходи з підвищення ефективності використання 
зрошуваних земель шляхом об’єднання окремих зе-
млевласників дрібних фермерських господарств в 
асоціації водокористувачів, що забезпечить можли-
вість використовувати технічні засоби зрошення з 
максимальною продуктивністю. 

Ключові слова: зрошення, інновації, сільгос-

пвиробники, продуктивність зрошуваних земель 

Ушкаренко В.О., Тищенко О.П., Ляшевський В.І. 
Дослідження параметрів висхідної швидкості ру-
ху і висота підйому макрокапілярної кайми для 
оптимізації режимів зрошення  

В статті приведено результати досліджень 
участі ґрунтових вод в живленні зони аерації при рів-
ні ґрунтових вод, що змінюється, які були проведені 
на зрошуваних землях Криму. 

Ключові слова: ґрунтові води, макрокапіляр-

на кайма, рівень залягання ґрунтових вод, водний 
баланс. 

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Мельник М.А. 
Ефективність зрошення та інокуляції насіння при 
вирощуванні сортів сої в умовах зрошення півд-
ня України  

В статті наведено результати досліджень з 
сортами сої, які вирощували при різних умовах зво-
ложення та інокуляції насіння. За результатами дос-
ліджень встановлено, що ефективність вегетаційних 
поливів сої в різні фази розвитку істотно змінюються 
залежно від сортового складу та гідротермічних по-

казників у роки досліджень, доведена доцільність за-
стосування інокуляції насіння при вирощуванні сортів 
усіх груп стиглості сої, встановлена максимальна ча-
стка впливу на врожайність культури сортового 
складу. 

Ключові слова: соя, сорти, зрошення, поли-

ви, інокуляція, продуктивність, урожайність. 

Адамень Ф.Ф., Найдьонов В.Г., Федорчук М.І., Фі-
ліпов Є.Г. Продуктивність сафлору красильного 
залежно від агротехнічних та погодних чинників 
при його вирощуванні в умовах півдня України  

В статті відображено результати досліджень з 
сафлором красильним. Доведена ефективність ви-
користання раннього строку сівби та густоти стояння 
рослин 150-180 тис./га в різні за гідротермічним ре-
жимом роки. Морфологічні та біометричні показники 
досліджуваної культури також були найкращими при 
застосуванні таких агротехнічних заходів.  

Ключові слова: сафлор красильний, строк сі-

вби, спосіб сівби, висота рослин, морфологічні пока-
зники, урожайність насіння  

Вожегова Р.А., Олійник О.І. Продуктивність рису 
залежно від сортового складу, основного обробі-
тку ґрунту та фону мінерального живлення при 
вирощуванні в умовах Одеської області  

В статті наведено результати польових дослі-
джень з сортами рису при їх вирощуванні в умовах 
Одеської області. Встановлено, що найвищу продукти-
вність має сорт Віконт при застосуванні оранки та пі-
дживленні карбамідом і Кристалоном на фоні основно-
го внесення азотних, фосфорних та калійних добрив. 

Ключові слова: рис, сортовий склад, основ-

ний обробіток ґрунту, фон мінерального живлення, 
урожайність, частка впливу факторів. 

Лавриненко Ю.О., Глушко Т.В., Влащук А.М., Вой-
ташенко Д.П. Енергетична ефективність вирощу-
вання кукурудзи на зерно при зрошенні 

В статті розглянуті питання енергетичної ефек-
тивності вирощування гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості залежно від доз мінеральних добрив як в 
умовах природного зволоження, так і при зрошенні. 
Встановлено основні елементи технології, які сприяють 
скороченню витрат енергії на формування врожаю. 

Ключові слова: кукурудза, зерно, зрошення, 

технологія вирощування, мінеральні добрива, енер-
гетичний коефіцієнт. 

Коваленко А.М. Наукове забезпечення форму-
вання еколого-безпечних агроландшафтів у пів-
денному регіоні 

Наведені історичні аспекти формування агро-
ландшафтів у південному Степу та їх сучасний стан. 
Визначено, що в останні роки в структурі агроланд-
шафтів спостерігаються динамічні зміни. В більшості 
випадків для них є характерним прояв різноманітних 
деградаційних процесів. 

Ключові слова: Степ, ландшафт, агроланд-

шафти, лісосмуги, сівозміни. 
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Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Ніколайчук М.Г., 
Нікішов О.О., Дробітько А.В. Оптимізація 
структури посівних площ на зрошуваних землях з 
урахуванням пока-зників гідромодулю системи 
та біологічних пот-реб культур 

В статті наведено результати досліджень зі 
створення спеціального програмного забезпечення, 
яке призначено для оптимізації структури посівних 
площ на зрошуваних землях. Розробка дозволяє оп-
тимізувати роботу насосних станцій, уникнути пікових 
показників у їх роботі та попередити зниження вро-
жаю сільськогосподарських культур внаслідок недо-
статнього вологозабезпечення рослин. 

Ключові слова: зрошення, сівозміна, гідромо-

дуль, графік поливу, сільськогосподарські культури  

Біднина І.О. Удобрення льону олійного при ви-
рощуванні на півдні України 

В статті відображено результати досліджень 
щодо вивчення ефективності азотних, фосфорних та 
калійних добрив на посівах льону олійного при вирощу-
ванні в неполивних умов півдня України. Доведена ви-
сока ефективність внесення розрахункової дози доб-
рив, яка обчислюється за методом оптимальних пара-
метрів. При цьому було одержано найвищий прибуток 
та продукція з найнижчою собівартістю. 

Ключові слова: льон олійний, мінеральні до-
брива, урожай, економічна ефективність, енергетич-
ний коефіцієнт. 

Мринський І.М., Гармашов В.В., Шепель А.В., Фе-
дорчук В.Г., Гонтарук В.Т. Фотосинтетична діяль-
ність посівів соняшнику в умовах зрошення пів-
дня України 

В статті проведено аналіз показників фотоси-
нтетичного потенціалу посівів та чистої продуктивно-
сті фотосинтезу материнських ліній соняшнику за їх 
вирощування на зрошуваних ділянках гібридизації 
південного степу України. За результатами дослі-
джень доведена перевага використання лінії Сх–
2111 А, другого строку сівби та густоти стояння рос-
лин 60 тис./га. 

Ключові слова: соняшник, строк сівби, густо-
та стояння рослин, фотосинтетичний потенціал, чис-
та продуктивність фотосинтезу  

Адамень Ф.Ф., Найдьонов В.Г., Прошина І.О. 
Урожайність сафлору красильного залежно від 
системи мінерального живлення в умовах півдня 
України 

В статті приведені результаті польових дослі-
джень впливу макро- та мікродобрив на продук-
тивність сафлору красильного. Спостерігається при-
ріст урожаю (0,22 т/га) від застосування нітроамо-
фоски нормою 50 кг/га та позакореневим піджив-
ленням Acelerator 0,4 кг/га в фазу стеблування. 

Ключові слова: сафлор красильний, нітроа-
мофоска, мікродобриво Acelerator, система мінера-
льного живлення, урожайність. 

Заєць С.О., Сергєєв Л.А. Технологічні заходи під-
вищення врожаю та покращення якості зерна 
пшениці озимої в умовах зрошення 

В статті представлені трирічні результати 
польових досліджень, де в умовах зрошення після 
сої вивчався вплив добрив, мікроелементів і захисту 
рослин на врожай і якість зерна озимої пшениці. 
Встановлено, що високої якості продовольче зерно з 
врожайністю близько 7 т/га озима пшениця може за-
безпечити при внесенні добрив у нормі N120 і засто-

суванні інтегрованого захисту рослин від бур'янів, 
хвороб і шкідників. 

Ключові слова: зрошування, пшениця озима, 

добриво, захист рослин, врожайність, якість зерна 

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохижній М.В., 
Коваленко О.А. Урожайність пшениці озимої залеж-
но від її місця у сівозміні по різних попередниках та 
способу основного обробітку грунту в ній 

Наведені результати досліджень щодо уро-
жайності пшениці озимої при розміщені її у коротко-
ротаційних сівозмінах по різних попередниках за різ-
них способів основного обробітку грунту в них. 

Ключові слова: пшениця озима, чорний пар, 

сівозміна, обробіток грунту, урожайність, економіка. 

Малярчук М.П., Коваленко А.М., Малярчук А.С. 
Продуктивність плодозмінної сівозміни за різних 
способів основного обробітку ґрунту 

В результаті застосування в досліді ґрунтооб-
робних знарядь з різним типом конструкції робочих 
органів встановлено найменш енерговитратні спосо-
би основного обробітку ґрунту під сільськогосподар-
ські культури в зрошуваній сівозміні. 

Ключові слова: сівозміна, спосіб і системи 

основного обробітку ґрунту, енергоємність, окупність 
технологій. 

Морозов В.В., Булигін О.І. Формування оптима-
льного водно-сольового режиму зрошуваних зе-
мель – необхідна складова безпечної експлуата-
ції гідромеліоративних систем (на прикладі Крас-
нознам’янської зрошувальної системи) 

Наведено результати досліджень формування 
водно-сольового режиму земель Краснознам’янсь-
кого зрошуваного масиву на фоні вертикального 
дренажу. Для пшениці озимої встановлені оптималь-
ні вологість ґрунту, шар зволоження і меліоративний 
режим. Визначено закономірності зміни водного ре-
жиму та фізико-хімічних властивостей темно-
каштанових ґрунтів у разі зміни умов функціонування 
системи «зрошення – вертикальний дренаж» від 
проектних (1989-1992 рр.) до сучасних умов обмеже-
них ресурсів в нестабільних економічних умовах 
(2003-2005 рр.) і спрогнозовано подальший напрям 
їх розвитку. Сформульовані принципи оптимізації 
водно-сольового режиму ґрунтів для складних гідро-
геологічних умов Краснознам’янського зрошуваного 
масиву. 

Ключові слова: Краснознам’янська зрошува-

льна система, водно-сольовий режим, темно-
каштанові ґрунти, пшениця озима, вертикальний 
дренаж, підгрунтові води, управління меліоративним 
режимом. 

Адамень Ф.Ф., Саплєв А.В., Кудінов С.В. Продук-
тивність багаторічних нових, нетрадиційних для 
Криму, кормових культур 

Доцільно вирощувати при зрошуванні в Криму 
нові, не традиційні багаторічні трави щавель гібрид-
ний і траву Колумба (багаторічне сорго); необхідне 
подальше вивчення перспективності для регіону 
сільфію пронизанолистого і козлятнику східного. 

Ключеві слова: Крим, зрошення, щавель гіб-

ридний, трава Колумба, сільфій пронизанолистий і 
козлятник східний. 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Листопад 2013 р. Вип. 60 

126 

Остапенко С.М., Остапенко М.А., Костиря І.В., Се-
мяшкіна А.О., Бондаренко Н.С. Вплив мінераль-
них добрив на урожайність та вміст цукру у різ-
них сортозразків цукрового сорго 

Досліджено особливості зміни урожайності 
зеленої маси та концентрації цукрів у соку стебел цу-
крового сорго залежно від складу мінерального удо-
брення. Встановлено, що в ґрунтово-кліматичних 
умовах Присивашшя для зростання урожайності ли-
стково-стебельної маси цукрового сорго найбільш 
важливу роль відіграють азотні добрива, а для під-
вищення цукристості в соку стебел – фосфорні. Ка-
лійні добрива мали малопомітний вплив на обидва 
показники. За вмістом цукру в соку стебел і урожай-
ністю суттєво виділився сорт Цукрове 1, що дає підс-
тави вважати його серед досліджуваних сортозразків 
найбільш переспективним як сировини для виготов-
лення рідкого цукру.  

Ключові слова: цукрове сорго, сорти, гібрид, 

урожайність, вміст цукру, мінеральні добрива. 

Біднина І.О., Влащук О.С., Козирєв В.В., Томниць-
кий А.В. Ефективність сумісного застосування до-
брив та мікробних препаратів при вирощуванні 
сільськогосподарських культур на півдні України 

Наведено вплив бактеризації насіння сільсь-
когосподарських культур та добрив на їх продуктив-
ність в умовах зрошення півдня України. Визначено, 
що найбільш ефективною є передпосівна обробка 
насіння мікробними препаратами при внесенні N90P60 

на фоні заорювання стебел кукурудзи один раз за 
ротацію сівозміни. 

Ключові слова: мінеральні добрива, мікробні 

препарати, кукурудза МВС, ячмінь ярий, пшениця 
озима, урожайність, збір кормових одиниць, показни-
ки якості. 

Берднікова О.Г. Вплив мінеральних добрив та 
зрошення на динаміку ростових процесів рослин 
сортів пшениці озимої 

В статті наведенні особливості впливу міне-
ральних добрив та зрошення на динаміку ростових 
процесів рослин пшениці озимої сортів Херсонська 
безоста та Одеська – 267 за рахунок режимів зро-
шення (вологозарядка, вегетаційні поливи) та фону 
живлення в умовах півдня України. 

Ключові слова: суха біомаса, надземна біома-

са, вологозабезпечення, вологозарядка, вегетативна 
маса, біометричні показники, продукційні процеси. 

Вожегова Р.А., Шпак Д.В., Мунтян Л.В. Вплив доз 
удобрення та норм висіву на продуктивність ро-
слин озимої пшениці в умовах рисових сівозмін 

Визначені оптимальні дози добрив та норми 
висіву сортів озимої пшениці в умовах рисових сіво-
змін. 

Ключові слова: озима пшениця, дози доб-

рив, норми висів, врожайність. 

Морозов О.В., Дудченко К. В., Корнбергер В.Г. 
Перспективи використання дренажно-скидних 
вод рисових зрошувальних систем в умовах 
Краснознам’янського масиву 

На основі результатів багаторічних дослі-
джень розроблено технологію використання дренаж-
но-скидних вод РЗС для зрошення рису та супутніх 
сільськогосподарських культур. Подвійне регулюван-
ня дренажно-скидного стоку у взаємозв’язку з грун-
товими водами дозволяє зменшити зрошувальну но-
рму рису на 1000-1300 м

3
/га, об’єми скидів за межі 

системи на 750-1000 м
3
/га, чим підвищується ефек-

тивність використання зрошувальної води та поліп-
шується агроекологічний стан земель рисових сіво-
змін та прилеглих територій. 

Ключові слова: рис, рисова зрошувальна си-

стема, дренажно – скидні води, урожай. 

Влащук А.М., Прищепо М.М., Войташенко Д.П., 
Демченко Н.В. Вплив основного обробітку ґрун-
ту, строку та способу сівби на врожайність на-
сіння ріпаку озимого 

Наведені результати досліджень з вивчення 
впливу основного обробітку ґрунту, способу сівби та 
строків посіву на насіннєву продуктивність ріпаку 
озимого в умовах півдня України. 

Ключові слова: ріпак, оранка, дискування, 

строк сівби, ширина міжрядь, продуктивність, насін-
ня. 

Шелудько О.Д., Клубук В.В., Боровик В.О., Репі-
левський Е.В., Марковська О.Є. Ефективність пе-
стицидів фірми «БАСФ» на посівах зрошуваної\ 
сої в південному Степу України 

Наведено результати оцінки ефективності 
комплексної системи захисту зрошуваної сої від шкі-
дливих організмів, що включає пестициди фірми 
БАСФ, оптимізує фіто санітарний сан культури до кі-
нця вегетації культури. 

Ключові слова: соя, зрошення, інсектициди, 

фунгіциди, гербіциди, ефективність. 

Василенко Р.М. Фотосинтетична діяльність од-
норічних кормових агроценозів за різних умов 
зволоження на півдні України 

Наведені результати досліджень з вивчення 
фотосинтетичної діяльності однорічних агроценозів 
чумизи в моновидових і сумісних посівах з горошком 
посівним і амарантом в умовах півдня України. Ви-
значено найбільші показники фотосинтетичної дія-
льності травосумішок за різних умов зволоження. 

Ключові слова: фотосинтетична діяльність, 

агроценози, травосумішки, чумиза. 

Бояркіна Л.В. Науково-практичні аспекти викори-
стання „Електронної інформаційно-довідкової 
бази «Люцерна на корм»” в зрошуваному земле-
робстві півдня України 

В статті наведено опис структури, напрямки 
застосування та принцип роботи „Електронної інфо-
рмаційно-довідкової бази «Люцерна на корм»”. В ос-
нову даної розробки покладено дані наукових дослі-
джень науковців Інституту зрошуваного землеробст-
ва НААН. 

Ключові слова: база даних, інформаційний 

блок, зрошуване землеробство, родючість ґрунту, 
люцерна, кормовиробництво.  

Музика В.Є., Колченко А.В., Тараненко О.Ю. Ви-
вчення ефективності нових пестицидів в інтег-
рованій системі захисту пшениці озимої в умовах 
зрошення півдня України 

В статті висвітлено сучасні проблеми фітоса-
нітарного стану зрошуваної пшениці озимої на Півдні 
України та проведені результати досліджень по ефе-
ктивності нових пестицидів. 

Ключові слова: пшениця озима, інсектициди, 

фунгіциди, ефективність. 
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Кізуб П.С. Реакція різних сортів і гібридів сорго 
на посушливі умови останніх років 

В статті висвітлені результати досліджень з 
реакції сучасних сортів і гібридів сорго зернового на 
посушливі умови південного Степу. 

Ключові слова: сорго зернове, сорт, гібрид, 

посуха, урожайність. 

Скидан М.С., Скидан В.О., Костромітін В.М. Вплив 
удобрення та строку сівби на фотосинтетичну ді-
яльність гібридів соняшнику в умовах східної ча-
стини Лісостепу України 

Наведено дані про вплив удобрення та строку 
сівби на формування урожайності та показників фо-
тосинтетичної діяльності гібридів соняшнику. Вста-
новлено, що найбільшу урожайність, площу листко-
вої поверхні та фотосинтетичний потенціал посіву гі-
бриди ранньостиглої групи формували за раннього 
строку сівби. У гібридів середньоранньої групи на 
фоні із основним внесенням добрив у дозі N30P30K30 
значення урожайності та фотосинтетичного потенці-
алу посіву ФПП не мали значних коливань за стро-
ками сівби, як у групи ранньостиглих гібридів. 

Ключові слова: соняшник, гібрид, урожай-

ність, строк сівби, площа листя, фотосинтетичний 
потенціал посіву. 

Полєнок А.В., Вожегов С.Г. Організація, принципи 
побудови і проектування рисових сівозмін, їх 
значення та необхідність. (Оглядова) 

Приведений аналіз літературних джерел від-
носно організації рисових сівозмін, визначається їх 
роль при вирощуванні рису. 

Ключові слова: сівозміни, рис,сидеральна 

культура, родючість ґрунту, агромеліоративне поле. 

Вожегова Р.А., Люта Ю.О., Кобиліна Н.О. Оцінка 
колекційного матеріалу томата за рівнем прояву 
основних господарсько-цінних ознак на зрошенні 

Наведені результати вивчення колекційного 
матеріалу томата в умовах зрошення. Відібрано 
кращі зразки, які можуть бути використані в подаль-
шому селекційному процесі як донори господарсько-
цінних ознак.  

Ключові слова: томат, колекція, селекція, 

сорт, гібрид. 

Деркач К.В., Абраімова О.Є., Сатарова Т.М. Вплив 
фізіологічно активних речовин на збереження 
морфогенності калусів кукурудзи за тривалого 
культивування in vitro 

Досліджено вплив фізіологічно активних речо-
вин на формування і збереження морфогенності ка-
лусної тканини кукурудзи, отриманої з незрілих заро-
дків, за тривалого культивування in vitro. Показано 
генотипову особливість реакції експлантатів кукуру-
дзи в культурі in vitro на компоненти живильного се-
редовища. Відзначено позитивний вплив манітолу на 
формування вторинних морфогенних структур на 
неморфогенних аморфних калусах. Визначено опти-
мальну концентрацію цефотаксиму для індукції калу-
согенезу і субкультивування калусів. 

Ключові слова: Zea mays L., калусна ткани-

на, морфогенність, манітол, цефотаксим. 

Кирпа М.Я., Пащенко Н.О., Скотар С.О., Стюрко 
М.О. Наукові принципи і методи збереження яко-
сті насіння зернових культур 

Визначено склад зернової маси та вплив ос-
новних факторів – вологості, температури, доступу 
кисню в процесі зберігання насіння. З’ясовано опти-

мальні строки зберігання залежно від стану і призна-
чення насіння, детально досліджено методи збере-
ження якості зернової маси в умовах герметизації. З 
метою підвищення схожості і врожайності рекомен-
довано обробляти насіння кукурудзи перед сівбою 
новою композицією, яка містить протруйник і регуля-
тор росту. 

Ключові слова: зернова маса, фактори збе-

реження насіння, умови зберігання, посівні якості, 
врожайні властивості. 

Федько М.М. Густота стояння рослин як фон для 
добору та її вплив на елементи структури вро-
жаю у інбредних ліній кукурудзи (Zea maize L.) 

В результаті вивчення елементів структури 
врожаю самозапилених ліній кукурудзи різних геноп-
лазм виявлено, що найбільш мінливими при різних 
густотах стояння рослин є ознаки „маса качана”, „до-
вжина качана” та „маса 1000 зерен’’. Відзначено ста-
більність ознак „кількість рядів зерен”, „кількість зе-
рен в ряду” і „натура зерна”. Максимальними значен-
нями ознаки „маса качана” відзначились лінії плзми 
Iodent, а у ліній геноплазми Lancaster С103 значення 
„маси 1000 зерен”. 

Ключові слова: кукурудза, самозапилена лі-

нія, геноплазма, густота стояння рослин. 

Козаченко М.Р., Важеніна О.Є., Васько Н.І., Нау-
мов О.Г. Ефективність добору цінних ліній гібри-
дів у системі топкросів ячменю ярого залежно 
від комбінаційної здатності сортів 

Встановлено ефективність доборів цінних лі-
ній гібридів у системі повних топкросів на етапах се-
лекційного процесу залежно від комбінаційної здат-
ності сортів ячменю ярого. 

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, топкроси, 

загальна комбінаційна здатність, добір, лінія, уро-
жайність. 

Марченко Т.Ю., Гож О.А., Глушко Т.В., Нужна М.В., 
Лавриненко Ю.О. Стійкість гібридів кукурудзи різ-
них груп стиглості до хвороб в умовах зрошення 

В статті викладені результати досліджень по 
виявленню стійкості гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості вітчизняної селекції до основних хвороб в 
зрошуваних умовах і під впливом різних, за роками 
досліджень, погодних умов на природному інфекцій-
ному фоні.  

Ключові слова: гібриди кукурудзи, оцінка, 

стійкість, хвороби, зрошення, урожайність, кореляція. 

Шпак Д.В. Вивчення кореляційних зв’язків кількі-
сних ознак у рослин рису 

В статті наведено результати кореляційних 
взаємозв’язків за кількісними ознаками у рослин ри-
су. Відмічено та показано досить відчутні коливання 
значень коефіцієнтів кореляції, як за силою, так і за 
напрямком. Це пояснюється різними генетичними 
особливостями батьківських форм та фактом гено-
тип-середовищних взаємодій. 

Ключові слова: рис, добір, сорти, урожай-

ність, тривалість вегетаційного періоду. 

Бритік О.А. Аналіз колекційних зразків кавуна та 
дині за комплексом ознак 

Наведені результати кластерного аналізу 52 
колекційних зразків кавуна та дині за чотирма озна-
ками. Розподілено їх на кластери і визначено сорти – 
еталони для кожного кластеру. 

Ключові слова: колекційні зразки, кавун, ди-

ня, кластерний аналіз, ознаки. 
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Шпак Т.М. Ефективність індивідуального добору 
на ранньостиглість та продуктивність з гібрид-
них популяцій рису 

У статті висвітлені питання, пов’язані зі ство-
ренням селекційного матеріалу рису, який би поєд-
нував високий рівень продуктивності з коротким ве-
гетаційним періодом. Доведено що, між згаданими 
ознаками існує від’ємна кореляція, яка, однак, має 
відносний характер та може бути порушена шляхом 
селекційних відборів. 

Ключові слова: рис, ранньостиглість, продук-

тивність, популяція, відбір, гібрид. 

Легкун І.Б. Нові сорти озимого ячменю селекції 
СГІ – НЦНС 

Показані результати сортовипробування но-
вих та перспективних сортів озимого ячменю за гос-
подарськоцінними ознаками та імунітету до сажкових 
захворювань(Ustilago nigra, Ustilago hordei). Нові сор-
ти успадковували стійкість до зазначених видів пато-
гену але потребують насіннєвого доопрацювання. 
Представлені характеристики типів розвитку сортів 
(тривалості яровизації та рівні фоточутливості). 

Ключові слова: ячмінь, сортовипробування, 

дворучки, яровизація, фоточутливість, сажка.  

Лавриненко Ю.О., Рубан В.Б., Михаленко І.В., Іва-
нів М.О. Продуктивність та економічна ефектив-
ність вирощування гібридів кукурудзи при крап-
линному способі поливу  

В статті наведено результати досліджень з гі-
бридами кукурудзи при її вирощуванні в системах 
краплинного зрошення. Доведена можливість фор-
мування економічно вигідних урожаїв зерна культури 
на рівні 18-20 т/га при густоті стояння рослин 80-90 
тис./га. Найкраща окупність азотних добрив зафіксо-
вана за внесення N120P90. 

Ключові слова: краплинне зрошення, гібриди 

кукурудзи, густота стояння рослин, азотні добрива, 
густота стояння рослин, економічна ефективність.  

Грановська Л.М., Булаєнко Л.М., Вердиш М.В. Об-
ґрунтування заходів по зменшенню вартості по-
дачі води на зрошення в умовах півдня України 

В статті наведені дані про вартість подачі во-
ди на зрошення на півдні України. Проведено аналіз 
її структури. Запропоновані напрями зниження вар-
тості подачі води шляхом проведення поливів в пері-
оди з пільговою вартістю електроенергії 

Ключові слова: зрошення, вартість подачі во-
ди, управління водними ресурсами, електроенергія, 
лічильник електроенергії, пільговий тариф, насосний 
агрегат. 
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 АННОТАЦИЯ 

Вожегова Р.А.,Голобородько С.П., Гранов-
ская Л.М, Сахно Г.В. Орошение в Украине: реаль-
ности сегодняшнего дня и перспективы возрож-
дения 

В статье освещены результаты исследований 
по установлению современного состояния и пер-
спектив развития орошаемого земледелия в Укра-
ине. Приведены результаты изучения влияния гло-
бального изменения климата на рост потенциально-
го испарения и дефицита водного баланса в зоне 
Южной Степи. 

Ключевые слова: орошение, поливы, осадки, 

испарение, метеорологические показатели, агроме-
теорологические условия, урожайность. 

Малярчук Н.П., Писаренко П.В., Котельников Д.И. 
Формирование продуктивности зерновой куку-
рузы в зависимости от системы основной обра-
ботки почвы и удобрения в орошаемых условиях 
юга Украины 

В статье приведены общин принципы техно-
логи выращивания кукурузы. Проблемы минимиза-
ции обработки почвы и оптимизациясистемыудобре-
ния. Проанализвованы показатели плотности почвы 
в зависимости от изменения способа и глубины об-
работки почвы и влияние на формирование продук-
тивности зерна кукурузы в орошаемых условиях юга 
Украины . 

Ключевые слова: кукуруза, плотность почвы, 

водопроницаемость почвы, урожайность. 

Вожегова Р.А., Коковихин С.В., Беляева И.Н., Пи-
лярская Е.А., Чекамова О.Л. Инновационные 
направления развития орошаемого земледелия в 
условиях юга Украины 

В статье приведены результаты исследова-
ний по организации и управлению производствен-
ным процессом на орошаемых землях юга Украины. 
Предложены мероприятия по повышению эффек-
тивности использования орошаемых земель путем 
объединения отдельных землевладельцев мелких 
фермерских хозяйств в ассоциации водопользова-
телей, что обеспечит возможность использовать 
технические средства орошения с максимальной 
продуктивностью. 

Ключевые слова: орошение, инновации, 

сельхозпроизводители, продуктивность орошаемых 
земель 

Ушкаренко В.А., Тищенко О.П., Ляшевский В.И. 
Исследование параметров восходящей скорости 
движения и высота подъема макрокапиллярной 
каймы для оптимизации режимов орошения  

В статье приводятся результаты исследова-
ний участия грунтовых вод в питании зоны аэрации 
при изменяемом уровне грунтовых вод, проведен-
ные на орошаемых землях Крыма. 

Ключевые слова: грунтовые воды, макрока-

пиллярная кайма, уровень залегания грунтовых вод, 
водный баланс. 

Вожегова Р.А., Найденова В.А., Мельник М.А. 
Эффективность орошения и инокуляции семян 
при выращивании сортов сои в условиях ороше-
ния юга Украины  

В статье приведены результаты исследова-
ний с сортами сои, которые выращивали при разных 
условиях увлажнения и инокуляции семян. По ре-
зультатам исследований установлено, что эффек-
тивность вегетационных поливов сои в разные фазы 
развития существенно изменяется в зависимости от 
сортового состава и гидротермических показателей 
в годы исследований, доказана целесообразность 
применения инокуляции семян при выращивании 
сортов всех групп спелости, установлена макси-
мальная сила влияния на урожайность культуры 
сортового состава. 

Ключевые слова: соя, сорта, орошение, по-

ливы, инокуляция, продуктивность, урожайность. 

Адамень Ф.Ф., Найдёнов В.Г., Федорчук М.И., 
Филипов Е.Г. Продуктивность сафлора красиль-
ного в зависимости от агротехнических и погод-
ных факторов при его выращивании в условиях 
юга Украины  

В статье отображены результаты исследова-
ний с сафлором красильным. Доказана эффектив-
ность использования раннего срока сева и густоты 
стояния растений 150-180 тыс./га в разные по гидро-
термическому режиму годы. Морфологические и 
биометрические показатели исследуемой культуры 
также были наилучшими при применении таких агро-
технических мероприятий.  

Ключевые слова: сафлор красильный, срок 

сева, способ сева, высота растений, морфологиче-
ские показатели, урожайность семян  

Вожегова Р.А., Олийнык О.И. Продуктивность 
риса в зависимости от сортового состава, ос-
новной обработки почвы и фона минерального 
питания при выращивании в условиях Одесской 
области  

В статье приведены результаты полевых ис-
следований с сортами риса при их выращивании в 
условиях Одесской области. Установлено, что 
наивысшую продуктивность имеет сорт Виконт при 
применении вспашки и подкормок карбамидом и 
Кристалоном на фоне основного внесения азотных, 
фосфорных и калийных удобрений. 

Ключевые слова: рис, сортовой состав, ос-

новная обработка почвы, фон минерального пита-
ния, урожайность, сила влияния факторов. 

Коваленко А.М. Научное обеспечение формиро-
вания еколого-безопасных агроландшафтов в 
южном регионе 

Приведенны исторические аспекты формиро-
вания агроландшафтов в южной Степи и их совре-
менное состояние. Определено, что в последние го-
ды в структуре агроландшафтов наблюдаются ди-
намические изменения. В большинстве случаев для 
них является характерным проявление разнообраз-
ных деградационных процессов. 

Ключевые слова: Степь, ландшафт, агро-

ландшафты, лесополосы, севообороты. 
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Лавриненко Ю.А., Глушко Т.В., Влащук А.Н., Вой-
ташенко Д.П. Энергетическая эффективность 
выращивания кукурузы на зерно при орошении 

В статье рассмотрены вопросы энергетической 
эффективности выращивания гибридов кукурузы раз-
ных групп спелости в зависимости от доз минеральных 
удобрений как в условиях природного увлажнения, так 
и при орошении. Установлены основные элементы 
технологии, которые способствуют сокращению затрат 
энергии на формирование урожая. 

Ключевые слова: кукуруза, зерно, орошение, 
технологии выращивания, минеральные удобрения, 
энергетический коэффициент.

Коковихин С.В., Писаренко П.В., Николайчук М.Г., 
Никишов А.А., Дробитько А.В. Оптимизация 
структуры посевных площадей на орошаемых 
землях с учетом пока-зателей гидромодуля 
системы и биологических потребностей культур 

В статье приведены результаты исследова-
ний по созданию специального программного обес-
печения, которое предназначено для оптимизации 
структуры посевных площадей на орошаемых зем-
лях. Разработка позволяет оптимизировать работу 
насосных станций, избежать пиковых показателей в 
их работе и предупредить снижение урожая сель-
скохозяйственных культур в результате недостаточ-
ного влагообеспечения растений. 

Ключевые слова: орошение, севооборот, 
гидромодуль, график полива, сельскохозяйственные 
культуры. 

Биднина И.А. Внесение удобрений под лен мас-
личный при выращивании на юге Украины 

В статье отображены результаты исследова-
ний по изучению эффективности азотных, фосфор-
ных и калийных удобрений на посевах льна маслич-
ного при выращивании в неполивных условий юга 
Украины. Представлена высокая эффективность 
внесения расчетной дозы удобрений, которая вы-
числяется по методу оптимальных параметров. При 
этом была получена наивысшая прибыль и продук-
ция с самой низкой себестоимостью. 

Ключевые слова: лен масличный, мине-
ральные удобрения, урожай, экономическая эффек-
тивность, энергетический коэффициент. 

Мринский И.Н., Гармашов В.В., Шепель А.В., Фе-
дорчук В.Г., Гонтарук В.Т. Фотосинтетическая де-
ятельность посевов подсолнечника в условиях 
орошения юга Украины 

В статье проведен анализ показателей фото-
синтетического потенциала посевов и чистой про-
дуктивности фотосинтеза материнских линий под-
солнечника при их выращивание на орошаемых 
участках гибридизации Южной Степи Украины. По 
результатам исследований доказано преимущество 

использования линии Сх–2111 А, второго срока сева 

и густоты стояния растений 60 тыс./га. 

Ключевые слова: подсолнечник, срок посе-
ва, густота стояния растений, фотосинтетический 
потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза

Адамень Ф.Ф., Найдьонов В.Г., Прошина И.О. 
Урожайность сафлора красильного в зависимо-
сти от системы минерального питания в услови-
ях юга Украины  

В статье приведены результаты трехлетних по-
левых исследований влияния макро- и микроудобре-
ний на продуктивность сафлора красильного. Наблю-

дается положительный эффект в виде прироста уро-
жая (0,22 т/га) от применения нитроаммофоски нормой 
50 кг/га и внекорневой подкормки Acelerator нормой 0,4 
кг/га по д.в. в фазу стеблевания. 

Ключевые слова: сафлор красильный, нит-

роамофоска, микроудобрение Acelerator, система 
минерального питания, урожайность. 

Заець С.А., Сергєєв Л.А. Технологические меро-
приятия повышения урожая и улучшения каче-
ства зерна озимой пшеницы в условиях ороше-
ния 

В статье представлены трехлетние результа-
ты полевых исследований, где в условиях орошения 
после сои изучалось влияние удобрений, микроэле-
ментов и защиты растений на урожай и качество 
зерна озимой пшеницы. Установлено, что высокого 
качества продовольственное зерно с урожайностью 
около 7 т/га озимая пшеница может обеспечить при 
внесении удобрений в дозе N120 и применении инте-
грированной защиты растений от сорняков, болез-
ней и вредителей. 

Ключевые слова: орошение, озимая пшени-

ца, удобрение, защита растений, урожайность, каче-
ство зерна 

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохиж-
ний Н.В., Коваленко А.А. Урожайность пшеницы 
озимой в зависимости от ее места в севообороте 
по разных предшественниках и способа основ-
ной обработки почвы в нем 

Приведенные результаты исследований отно-
сительно урожайности пшеницы озимой при разме-
щении ее в короткоротационных севооборотах по 
разных предшесвенниках, при разных способах ос-
новной обработки почвы в них. 

Ключевые слова: пшеница озимая, черный 

пар, севооборот, обработка почвы, урожайность, 
экономика. 

Малярчук Н.П., Коваленко А.М., Малярчук А.С. 
Продуктивность плодосменного севооборота 
при разных способах основной обработке почвы 

На основе использования в опыте почвообра-
батывающих орудий с разным типом конструкции 
рабочих органов выявлены менее энергозатратные 
способы основной обработки почвы под сельскохо-
зяйственные культуры в орошаемом севообороте.  

Ключевые слова: севооборот, способ и си-

стемы основной обработки почвы, энергоёмкость, 
окупаемость технологий. 

Морозов В.В., Булыгин А.И. Формирование оп-
тимального водно-солевого режима орошаемых 
земель – необходимая составляющая безопас-
ной эксплуатации гидромелиоративных систем 
(на примере Краснознаменськой оросительной 
системы) 

Приведены результаты исследований форми-
рования водно-солевого режима Краснознаменского 
орошаемого массива на фоне вертикального дренажа. 
Для пшеницы озимой определены оптимальные влаж-
ность почвы, слой увлажнения и мелиоративный ре-
жим. Установлены закономерности изменения водного 
режима и физико-химических свойств темно-кашта-
новых почв, в случае отклонения условий функциони-
рования системы «орошение – вертикальный дренаж» 
от проектных условий (1989 – 1992 гг.) до современных 
условий ограниченных ресурсов в нестабильных эко-
номических условиях (2003-2005 гг.) и выполнен про-
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гноз дальнейшего направления их развития. Сформу-
лированы принципы оптимизации водно-солевого ре-
жима почв для сложных гидрогеологических условий 
Краснознаменского орошаемого массива. 

Ключевые слова: Краснознаменская ороси-

тельная система, водно-солевой режим, темно-
каштановые почвы, пшеница озимая, вертикальный 
дренаж, грунтовые воды, управление мелиоратив-
ным режимом. 

Адамень Ф.Ф., Саплев А.В., Кудинов С.В. Продук-
тивность новых, не традиционных для Крыма, 
многолетних кормовых культур 

Целесообразно возделывать при орошении в 
Крыму новых, не традиционных многолетних трав 
щавеля гибридного и травы Колумба (многолетнего 
сорго); необходимо дальнейшее изучение перспек-
тивности для региона сильфии пронзёнолистной и 
козлятника восточного. 

Ключевые слова: Крым, орошения, щавель 

гибридный, трава Колумба, сильфий пронизанолиста 
и козлятник восточный. 

Остапенко С.Н., Остапенко Н.А., Костыря И.В., 
Бочевар О.В., Семяшкина А.А., Бондаренко Н.С. 
Влияние минеральных удобрений на урожай-
ность и содержание сахара у разных сортооб-
разцов сахарного сорго 

Изучены особенности изменения урожайности 
листостебельной массы и концентрации сахаров в 
соку стеблей сахарного сорго в зависимости от со-
става минерального удобрения. Установлено, что в 
почвенно-климатических условиях Присивашья для 
роста урожайности зеленой массы сахарного сорго 
наиболее весомую роль играют азотные удобрения, 
а для увеличения концентрации сахара в соку стеб-
лей – фосфорные. Калийные удобрения имели не-
значительное влияние на оба показателя. По содер-
жанию сахаров в соке стеблей и урожайности суще-
ственно выделился сорт Цукрове 1, что дает осно-
вание считать его среди исследуемых сортообраз-
цов наиболее перспективным в качестве сырья для 
производства жидкого сахара. 

Ключевые слова: сахарное сорго, сорт, ги-

брид, урожайность, содержание сахара, минераль-
ные удобрения. 

Биднина И.А., Влащук О.С., Козырев В.В., Том-
ницький А.В. Эффективность совместного ис-
пользования удобрений и микробных препара-
тов при выращивании сельско-хозяйственных 
культур на юге Украины 

Представлено влияние бактеризации семян 
сельскохозяйственных культур и удобрений на их 
продуктивность в условиях орошения юга Украины. 
Определено, что наиболее эффективна предпосев-
ная обработка семян микробными препаратами при 
внесении N90P60 на фоне запашки стеблей кукурузы 
один раз за ротацию севооборота. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, 

микробные препараты, кукуруза МВД, ячмень, пше-
ница озимая, урожайность, сбор кормовых единиц, 
показатели качества. 

Бердникова А.Г. Влияние минеральных удобре-
ний и орошения на динамику ростовых процес-
сов растений сортов пшеницы озимой 

В статье приведены особенности влияния ми-
неральных удобрений и орошения на динамику ро-
стовых процессов растений пшеницы озимой сортов 

Херсонская безостая и Одесская 267 за счет режи-
мов орошения (влагозарядка, вегетационные поли-
вы) и фона питания в условиях юга Украины. 

Ключевые слова: сухая биомасса, надзем-

ная биомасса, влагообеспеченность, влагозарядка, 
вегетативная масса, биометрические показатели, 
продукционные процессы. 

Вожегова Р.А., Шпак Д.В., Мунтян Л.В. Влияние 
доз удобрений и норм высева на продуктивность 
растений озимой пшеницы в условиях рисовых 
севооборотов 

Определенны оптимальные дозы удобрений и 
норм высева сортов озимой пшеницы в условиях ри-
совых севооборотов. 

Ключевые слова: озимая пшеница, дозы 

удобрений, нормы высева, урожайность. 

Морозов О.В., Дудченко К. В., Корнбергер В.Г. 
Перспективы использования дренажно-
сбросных вод рисовых оросительных систем в 
условиях Краснознаменского массива 

На основании результатов многолетних ис-
следований было разработано технологию исполь-
зования дренажно-сбросных вод РЗС для орошения 
риса и сопутствующих сельскохозяйственных куль-
тур. Двойное регулирование дренажно-сбросного 
стока во взаимосвязи с грунтовыми водами позволя-
ет уменьшить оросительную норму риса на 1000-
1300 м

3
/га, объемы сбросов за границы системы на 

750-1000 м
3
/га, чем повышается эффективность ис-

пользования оросительной воды и улучшается эко-
логическое состояние рисовых севооборотов и при-
легающих территорий. 

Ключовые слова: рис, рисовая оросительная 

система, дренажно – сбросные воды, урожай. 

Влащук А.Н., Прыщепо Н.Н., Войташенко Д.П., 
Демченко Н.В. Влияние обработки почвы, срока 
и способа посева на урожайность семян озимого 
рапса 

Приведенны результаты исследований по 
изучению влияния обработки почвы, способа посева 
и сроков посева на семенную продуктивность рапса 
озимого в условиях юга Украины. 

Ключевые слова: рапс, вспашка, дискова-

ние, срок посева, ширина междурядий, производи-
тельность, семена. 

Шелудько О.Д., Клубук В.В., Боровик В.О., 
Репілевський Е.В., Марковська О.Є. Эффектив-
ность пестицидов фирмы «БАСФ» на посевах 
орошаемой сои в южной Степи Украины 

Приведены результаты оценки эффективно-
сти комплексной системы защиты орошаемой сои от 
вредных организмов, которая включает пестициды 
фирмы БАСФ и оптимизирует фитосанитарное со-
стояние посевов до конца вегетации культуры. 

Ключевые слова: соя, орошение, инсектици-

ды, фунгициды, гербициды, эффективность. 

Василенко Р.М. Фотосинтетическая деятельность 
однолетних кормовых агроценозов при различ-
ных условиях увлажнения на юге Украины 

Приведенны результаты исследований по 
изучению фотосинтетической деятельности одно-
летних агроценозов чумизы в моновидових и сов-
местных посевах с викой и амарантом в условиях 
юга Украины. Определены показатели фотосинтети-
ческой деятельности травосмесей при различных 
условиях увлажнения. 
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Ключевые слова: фотосинтетическая дея-

тельность, агроценозы, травосмеси, чумиза. 

Бояркина Л.В. Научно-практические аспекты ис-
пользования «Электронной информационно-
справочной базы «Люцерна на корм"» в орошае-
мом земледелии юга Украины 

В статье приведено описание структуры, 
направления применения, и принцип работы «Элек-
тронной информационно-справочной базы "Люцерна 
на корм"». В основу данной разработки положены 
данные научных исследований научных сотрудников 
Института орошаемого земледелия НААН. 

Ключевые слова: база данных, информаци-

онный блок, орошаемое земледелие, плодородие 
почвы, люцерна, кормопроизводство.  

Музыка В.Е., Колченко А.В., Тараненко Е.Ю. Изу-
чение эффективности новых пестицидов в инте-
грированной системе защиты озимой пшеницы в 
условиях орошения юга Украины 

В статье освещены современные проблемы 
фитосанитарного состояния орошаемой озимой 
пшеницы на ЮгеУкраины и приведены результаты 
исследований по эффективности новых пестицидов. 

Ключевые слова: озимая пшеница, инсекти-

циды, фунгициды, эффективность. 

Кизуб П.С. Реакция разных сортов и гибридов 
сорго на засушливые условия последних лет 

В статье высветлены результаты исследова-
ний реакции современных сортов и гибридов на за-
сушливые условия южной Степи. 

Ключевые слова: сорго зерновое, сорт, ги-

брид, засуха, урожайность. 

Скидан М.С., Скидан В.А., Костромитин В.М. Вли-
яние удобрений и срока сева на фотосинтетиче-
скую деятельность гибридов подсолнечника в 
условиях восточной части Лесостепи Украины 

Приведены данные о влиянии удобрений и 
сроков сева на формирование урожайности и пока-
зателей фотосинтетической деятельности гибридов 
подсолнечника. Выявлено, что наиболее высокую 
урожайность, площадь листовой поверхности и фо-
тосинтетический потенциал посева гибриды ранне-
спелой группы формировали при раннем сроке сева. 
У гибридов среднеранней группы на фоне N30P30K30 
значение урожайности и фотосинтетического потен-
циала посева не имели значительных колебаний по 
срокам сева, как у группы раннеспелых гибридов. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, 

урожайность, срок сева, площадь листьев, фотосин-
тетический потенциал посева. 

Полєнок А.В., Вожегов С.Г. Организация, принципы 
построения и проектирования рисовых севооборо-
тов, их значение и необходимость. (Обзорная) 

Приведен анализ литературных источников 
относительно организации рисовых севооборотов, а 
так же определяется их роль при выращивании риса. 

Ключевые слова: севооборот, рис, сиде-

ральная культура, плодородие почвы, агромелиора-
тивное поле. 

Вожегова Р.А., Лютая Ю.А., Кобылина Н.А. Оцен-
ка коллекционного материала томата по уроню 
проявления основных хозяйственно-ценных 
признаков на орошении 

Приведены результаты изучения коллекцион-
ного материала томата в условиях орошения. Ото-

браны лучшие образцы, которые могут быть исполь-
зованы в дальнейшем селекционном процессе как 
доноры хозяйственно-ценных признаков. 

Ключевые слова: томат, коллекция, селек-

ция, сорт, гибрид. 

Деркач Е.В., Абраимова О.Е., Сатарова Т.Н. Влия-
ние физиологически активных веществ на сохра-
нение морфогенностии каллусов кукурузы в усло-
виях длительного культивирования in vitro 

Исследовано влияние физиологически актив-
ных веществ на формирование и сохранение мор-
фогенности каллусной ткани кукурузы, полученной 
из незрелых зародышей, в условиях длительного 
культивирования in vitro. Показано генотипическую 
особенность реакции эксплантатов кукурузы в куль-
туре in vitro на компоненты питательной среды. От-
мечено позитивное влияние маннитола на формиро-
вание вторичных морфогенных структур на немор-
фогенных аморфных каллусах. Определено опти-
мальную концентрацию цефотаксима для индукции 
каллусогенеза и субкультивирования каллусов. 

Ключевые слова: Zea mays L., каллусная 

ткань, морфогенность, маннитол, цефотаксим. 

Кирпа Н.Я., Пащенко Н.А., Скотарь С.А., Стюр-
ко М.А. Научные принципы и методы сохранения 
качества семян зерновых культур 

Определен состав зерновой массы и влияние 
основных факторов – влажности, температуры, досту-
па кислорода в процессе хранения семян. Установле-
ны оптимальные сроки хранения в зависимости от со-
стояния и предназначения семян, детально исследо-
ваны методы сохранения качества зерновой массы в 
условиях герметизации. С целью повышения всхоже-
сти и урожайности рекомендовано обрабатывать се-
мена кукурузы перед посевом новой композицией, ко-
торая содержит протравитель и регулятор роста.  

Ключевые слова: зерновая масса, факторы 

сохранения семян, условия хранения, посевные ка-
чества, урожайные свойства.  

Федько Н.Н. Густота стояния растений как фон для 
отбора и ее влияние на элементы структуры уро-
жая у инбредных линий кукурузы (Zea maize L.) 

В результате изучения элементов структуры 
урожая инбредных линий кукурузы разных генплазм 
выявлено, что наиболее изменчивыми при разных гу-
стотах стояния растений являются признаки „масса по-
чатка”, „длина початка” и „масса 1000 семян’’. Отмече-
но стабильность признаков „количество рядов зерен”, 
„количество зерен в ряду” и „натура зерна”. Макси-
мальными значениями признака „масса початка” отме-
чены линии плазмы Iodent, а у линий генплазмы 
Lancaster С103 значения „массы 1000 семян”.  

Ключевые слова: кукуруза, инбредная ли-

ния, генплазма, густота стояния растений. 

Козаченко М. Р., Важенина О. Е., Васько Н. И., 
Наумов А. Г. Эффективность отбора ценных ли-
ний гибридов в системе топкроссов ячменя яро-
вого в зависимости от комбинационной способ-
ности сортов  

Установлена эффективность отборов ценных 
линий гибридов в системе полных топкроссов на эта-
пах селекционного процесса в зависимости от комби-
национной способности сортов ячменя ярового. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, 

топкроссы, общая комбинационная способность, от-
бор, линия, урожайность. 
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Марченко Т.Ю., Гож А.А., Глушко Т.В., Нужна М.В., 
Лавриненко Ю.А. Устойчивость гибридов кукуру-
зы различных групп спелости к болезням в 
условиях орошения 

В статье изложены результаты исследований 
по определении устойчивости гибридов кукурузы 
различных групп спелости отечественной селекции к 
основным болезням в орошаемых условиях и под 
влиянием различных, в годы исследований, погод-
ных условий на естественном инфекционном фоне.  

Ключевые слова: гибриды кукурузы, оценка, 

устойчивость, болезни, орошение, урожайность, 
корреляция. 

Шпак Д.В. Изучение корреляционных связей ко-
личественных признаков в растениях риса 

В статье приведены результаты корреляцион-
ных взаимосвязей по количественным признакам у ри-
са. Отмечено и показано весьма ощутимые колебания 
значений коэффициентов корреляции, как по силе, так 
и по направлению. Это объясняется различными гене-
тическими особенностями родительских форм и фак-
том генотип-средовых взаимодействий. 

Ключевые слова: рис, отбор, сорта, урожай-

ность, продолжительность вегетационного периода. 

Брытик О.А. Анализ коллекционных образцов 
арбуза и дыни по комплексу признаков. 

Приведены результаты кластерного анализа 
52 коллекционных образцов арбуза и дыни по четы-
рем признакам. Разделено их на кластеры и опреде-
лено сорт – эталон для каждого кластера. 

Ключевые слова: коллекционные образцы, 

арбуз, дыня, кластерный аналіз, признаки. 

Шпак Т.Н. Эффективность индивидуального от-
бора на раннеспелость и продуктивность из ги-
бридных популяций риса 

В статье освещены вопросы относительно со-
здания селекционного материалу риса, объединяю-
щего высокий уровень продуктивности и короткий 
вегетационный период. Доказано, что между упомя-
нутыми признаками существует отрицательная кор-
реляция, которая, однако, имеет относительный ха-
рактер и может быть разрушена путем селекционных 
отборов. 

Ключевые слова: рис, раннеспелость, про-

дуктивность, популяция, отбор, гибрид. 

Легкун И.Б. Сорта озимого ячменя селекции СГИ 
– НЦСС 

Показаны результаты сортоиспытания нових 
и перспективних сортов озимого ячменя по хозяй-
ственно ценным признакам и имунитету к головне-
вым заболеваниям (Ustilago nigra, Ustilago hordei). 
Новые сорта унаследовали устойчивость к указан-
ным видам патогенна, но нуждаються в усовершен-
ствовании в процессе семеноводства. Представле-
ны характеристики типов развития сортов (продол-
жительности яровизации и урони фоточувствитель-
ности) 

Ключевые слова: ячмень, сортоиспытание, 

двуручки, яровизация, фоточуствительность, головня. 

Лавриненко Ю.О., Рубан В.Б., Михаленко И.В., 
Иванив Н.А. Продуктивность и экономическая 
эффективность выращивания гибридов кукуру-
зы при капельном способе полива  

В статье приведены результаты исследова-
ний с гибридами кукурузы при ее выращивании в си-
стемах капельного орошения. Доказана возможность 
формирования экономически выгодных урожаев 
зерна культуры на уровне 18-20 т/га при густоте сто-
яния растений 80-90 тыс./га. Наилучшая окупае-
мость азотных удобрений зафиксирована при внесе-
нии N120P90. 

Ключевые слова: капельное орошение, ги-

бриды кукурузы, густота стояния растений, азотные 
удобрения, густота стояния растений, экономическая 
эффективность.  

Грановская Л.Н., Булаенко Л.М., Вердыш М.В. 
Обоснование мероприятий по уменьшению сто-
имости подачи воды на орошение в условиях 
юга Украины 

В статье приведены данные про стоимость 
подачи воды на орошение на юге Украины. Прове-
ден анализ её структуры. Предложены направления 
снижения стоимости подачи воды путем проведения 
поливов в периоды с льготной стоимостью электро-
энергии. 

Ключевые слова: орошение, стоимость по-

дачи воды, управление водными ресурсами, элек-
троэнергия, счетчик электроэнергии, льготный та-
риф, насосный агрегат. 
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SUMMARY 

Vozhegova R.A., Goloborodko S.P., Granovskaya 
L.M., Sahno G.V. Irrigation in Ukraine: Nowadays
Realities ad Prospective of the New Start

The article deals with the problem of current 
state and prospects of development of irrigated agricul-
ture in Ukraine. The results of studying the effects of 
global climate change on the growth of the potential 
evaporation and water balance deficit in the Southern 
Steppes of Ukraine are given in the research. 

Keywords: irrigattion, watering, fallouts, evapo-

transpiration, meteorological indexes, agrometeorologi-
cal conditions, productivity. 

Malyarchuk N.P., Pisarenko P.V., Kotelnikov D.I. 
Formation productivity of grain maize based on soil 
tillages y stems and fertilizer in irrigated conditions 
of southern Ukraine 

The article presents the basic principles of tech-
nology growing corn. Problems of soil tillage minimiza-
tion and optimization of fertilization. The sefigures soil 
density changes depending on the method and depth of 
soil and influence on the productivity of irrigated corn in 
the south of Ukraine . 

Keywords:maize, soil density , perme ability of 

soil, productivity. 

Vozhegova R.A., Kokovichin S.V., Belyaeva I.N., Pi-
lyarskaya E.A., Chekamova O.L. Innovative direc-
tions of development of the irrigated farming in the 
conditions of South Ukraine 

The results of researches on organization and 
production process control on the irrigated lands of 
South Ukraine are resulted in the article. Measures on 
the increase of efficiency of the use of the irrigated lands 
by association of the local landed interests of shallow 
farmer economies in association of water-users are of-
fered, that will provide possibility to use the hardwares 
of irrigation with maximal productivity. 

Keywords: irrigation, innovation, farmers, 

productivity of the irrigated lands. 

Ushkarenko V.A., Tishchenko, O.P., Lyashevsky V.I. 
Investigation of the parameters upward speed and 
height makrokapillyarnoy border to optimize irriga-
tion regimes 

In the article results over of researches of partici-
pation of waters are brought in the feed of area of airing 
at a changeable water-table, conducted on the irrigated 
earths of Crimea.  

Keywords: waters, macrocapillary border, level 

of bedding of waters, water balance. 

Vozhegova R.A., Melnik M.A. Efficiency of irrigation 
and inoculants seeds at growing variety of soy in 
the conditions of irrigation of South Ukraine  

The results of researches with the sorts of soy, 
which reared at different terms moistening and inocu-
lants seeds, are resulted in the article. It is set on results 
researches, that efficiency of the vegetation watering of 
soy in different phases of development substantially 
changes depending on of high quality composition and 
hydro-thermal indexes in the years of researches, expe-
dience of application of inoculants seeds at growing of 
variety of all groups of ripeness is proved, maximal force 
of influence on productivity of culture of high quality 
composition is set. 

Keywords: soy, sorts, irrigation, watering, inocu-

lants, productivity, yield. 

Adamen F.F., Naydenov V.G., Fedorchuk M.I., Filipov 
E.G. Productivity of the Carthamnus tinctorius L. 
depending on agrotechnical and weather factors at 
his growing in the conditions of South Ukraine  

In the article the results of researches are repre-
sented with Carthamnus tinctorius L. Efficiency of the 
use of early term of sowing and density of standing of 
plants is proved 150-180 t/hа in years different on the 
hydrothermal mode. The morphological and biometrics 
indexes of the explored culture also were the best at 
application of such agrotechnical measures.  

Keywords: Carthamnus tinctorius L., term of 
sowing, method of sowing, height of plants, morphologi-
cal indexes, productivity of seeds  

Vogegova R.A., Oliynik O.I. Productivity of rice de-

pending on of high quality composition, basic 
treatment of soil and background of mineral feed at 
growing in the conditions of the Odessa Region  

The results of the field researches with the sorts 
of rice at their growing in the conditions of the Odessa 

Region are resulted in the article. It is set, that has the 
greatest productivity the sort Viscount at application of 
plaguing and additional fertilizing by carbamide and 
Cristalon on a background the basic bringing of nitric, 

phosphoric and potassium fertilizers. 
Keywords: rice, of high quality composition, 

basic treatment of soil, background of mineral feed, 
productivity, force of influencing of factors. 

Kovalenko А.М. The scientific providing of forming 
of еколого-безопасных агроландшафтов is in a 
south region 

Приведенны historical aspects of forming of 
агроландшафтов in south Steppe and their modern 
state. It is certain that the last years there are dynamic 
changes in the structure of агроландшафтов. In most 
cases for them a display of various degradation pro-
cesses is characteristic. 

Keywords: Steppe, landscape, 

агроландшафты, forest bells, crop rotations. 

Lavrinenko J.A, Glushko T.V., Vlaschuk A.N., Voy-
tashenko D.P. The energy efficiency of cultivation of 
grain maize under irrigation 

The article discussed the issue of energy effi-
ciency of cultivation of maize hybrids of different maturi-
ty groups, depending on the dose of fertilizer, as in natu-
ral moisture and under irrigation. The basic elements of 
the technology that will help reduce the cost of energy 
on yield formation. 

Keywords: corn, grain, irrigation, agro technolo-

gy, fertilizers, energy ratio. 

Kokovikhin S.V., Pisarenko P.V., Nikolaychuk M.G., 

Nikishov A.A., Drobitko A.V. Optimization structure 
of sowing areas on the irrigated lands taking into 
account the indexes of the hydromodule system 
and biological necessities of the crops  

The results of researches on creation of the spe-
cial software which is intended for optimization of struc-
ture of sowing areas on the irrigated lands are resulted 

in the article. Development allows optimizing work of the 
pump stations, to avoid spades indexes in their work 
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and warn the decline of harvest of agricultural crops as 
a result of insufficient water supply plants. 

Keywords: irrigation, crop rotation, hydromod-

ule, graph of watering, agricultural crops  

Bidnina I.A. In the article the results of research on 
the effectiveness of nitrogen, phosphate and potash 
fertilizer on crops of flax when grown in non-
irrigated conditions of the South of Ukraine 

In the article the results of research on the effec-
tiveness of nitrogen, phosphate and potash fertilizer on 
crops of flax when grown in non-irrigated conditions of 
the South of Ukraine. Presents high effectiveness of the 
estimated doses of fertilizers, which is calculated by the 
method of optimal parameters. When this was received 
the highest gains the products with the lowest cost. 

Keywords: flax oil, mineral fertilizers, crop, eco-

nomic efficiency, power factor. 

Mrinskiy I.N., Garmashov V.V., Shepel A.V., Fedor-
chuk V.G., Gontaruk V.T. Photosynthetic activity of 
sowing of sunflower in the conditions of irrigation of 
South Ukraine 

The analysis of indexes of the photosynthetic po-
tential of sowing and net productivity of photosynthesis 
of maternal lines of sunflower at its growing on the irri-
gated areas of hybridization of South Steppe of Ukraine 
is conducted in the article. On results researches the 
advantage of the use of the Cx–2011A line is led to se-
cond term of sowing and densities placed of plants 60 
thousands per ha. 

Keywords: sunflower, term of sowing, density of 

placed plants, photosynthesis potential, net productivity 
of photosynthesis 

Adamen F.F., Naidenov V.G., Proshina I.O. The yield 
of safflower depending on the system of mineral nu-
trition in Southern Ukraine 

Article presents the results of field studies of the 
influence of macro-and microfertilizers on safflower 
productivity. Me can observed growth of yield (0,22 t/ha) 
to use nitroamofiska by 50 kg/ha and extraroot feeding 
Acelerator by 0,4 kg/ha in phase formation of the stem. 

Keywords: saflor dyeing, nitroamofoska, microferti-

lizer of Acelerator, system of mineral feed, productivity. 

Zayets' S.A., Sergeyev L.A. Technological measures 
of increase of the productivity and improvement of 
quality of grain of winter wheat in the conditions of 
irrigation 

The three-year results of the field researches are 
presented in the article, where in the conditions of irriga-
tions after soy influence of fertilizers was studied, oligo-
elementss and defence of plants on the productivity and 
quality of grain of winter wheat. It is set that high quality 
food grain with the productivity about 7 t/ha a winter 
wheat can provide at top-dressing in the dose of N120 
and application of computer-integrated defence of plants 
from weeds, illnesses and wreckers. 

Keywords: irrigation, winter wheat, fertilizer, de-

fence of plants, productivity, quality of grain 

Коvаlenkо А.М., Timoshenko G.Z., Novohigniy N.V., 
Коvаlenkо А.A. Productivity of wheat winter-annual 
depending on her place in a crop rotation after dif-
ferent predecessors and method of basic treatment 
of soil in him 

The brought results over of researches in relation 
to the productivity of wheat winter-annual at placing of 
her in korotkorotazionnyx crop rotations for different 

predschestwennikax, at the different methods of basic 
treatment of soil in them. 

Keywords: wheat winter-annual, black steam, 

crop rotation, treatment of soil, productivity, economy. 

Мalyarchuk N.P., Kovalenko А.М., Маlyarchuk А.S. 
Productivity of crop rotation at different methods to 
basic treatment of soil 

On the basis of the use in experience of instru-
ments with the different type of construction of working 
organs the less energy expense methods of basic 
treatment of soil are educed under agricultural cultures 
in the irrigated crop rotation.  

Keywords: crop rotation, method and systems of 

basic treatment of soil, power-hungryness, recoupment 
of technologies. 

Morozov V.V., Bulygin A.I. Formation of optimal wa-
ter-salt regime of irrigated land – a necessary com-
ponent of safe operation of irrigation systems (for 
example Krasnozngamyanskoi irrigation system) 

The article presents the results of research into 
the formation of salt and water regime in the area of the 
Krasnoznamenskaya irrigation system at the back-
ground of vertical drainage. The study determines opti-
mal soil humidity, the soil humidification layer and ame-
liorative regime for winter wheat. It also identifies the 
regularities of changes in the water regime and physical 
and chemical properties of dark chestnut soils caused 
by changes in the performance of the «irrigation-vertical 
drainage» system from the design conditions (1989-
1992) to the present state of scarce resources under 
unstable economic conditions (2003-2005), and makes 
a prediction of their further development. The article 
specifies principles of optimization of salt and water re-
gime in the area of the Krasnoznamenskaya irrigation 
system the ameliorative 

Keywords: the Krasnoznamenskaya irrigation 

system, salt and water regime, dark chestnut soils, win-
ter wheat, vertical drainage, the soil humidification layer 
,the management of the ameliorative regime.  

Аdamen’ F.F., Saplev A.V., Kudinov S. V. Productivi-
ty of new non-traditional for Crimea perennial fodder 
crops 

Cultivation in Crimea under irrigation of the new 
non-traditional perennial grasses of sorrel and Colum-
bus grass is recommended; further study of feasibility 
for the region is advisable for а silfiya pronzyonolistny 

and a kozlyatnik east is necessary. 
Keywords: Crimea, irrigation, hybrid sorrel herb 

Columbus, silfiya pronzyonolistny and a kozlyatnik east 
is necessary. 

Ostapenko S.N., Ostapenko N.A., Kostyrya I.V. 
Bochevar O.V., Semyashkina A.A., Bondarenko N.S. 
The influence of mineral fertilizers on productivity 
and content of sugar at different sugar sorghum’s 
variety samples 

Features of change the productivity and sugar’s 
concentration in juice of a sugar sorghum’s stalks de-
pending on mineral fertilizer’s composition are studied. It 
is established that in soil-climatic conditions of Prysi-
vashshya for growth green mass productivity of a sugar 
sorghum the major role is played nitric fertilizers, and for 
increase in concentration of sugar in juice of stalks – 
phosphoric. Potash fertilizers had insignificant influence 
on both indicators. According to the sugars content in 
juice of stalks and productivity the variety Tsukrove 1 
gives all grounds to consider among investigated varie-
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ty’s samples the most perspective as raw material for 
production of liquid sugar. 

Keywords: sugar sorghum, variety, hybrid, 

productivity, content of sugar, mineral fertilizers. 

Bidnyna I.A., Vlaschuk О.S., Kozyrev V.V., Tomny-
tskiy A.V. Efficiency of joint use of fertilizers and 
microbial preparations for growing agricultural 
crops in the south of Ukraine 

Bacterization shows the influence of crop seeds 
against the use of mineral fertilizers on their perfor-
mance under irrigation south of Ukraine. It was deter-
mined that the most effective pre-sowing seed microbial 
agents in making N90P60 against plowing corn stalks 
once per rotation of the rotation. 

Keywords: mineral fertilizer, microbial agents, 

corn MIA, barley, winter wheat, yield, collection of fodder 
units, indicators of quality. 

Berdnikova A.G. Influence of mineral fertilizers and 
irrigation on the dynamics of growing processes of 
plants of the sorts of wheat winter 

In the article the features of influencing of mineral 
fertilizers and irrigation on the dynamics of growing pro-
cesses of plants of wheat of winter are resulted sorts 
Kherson bezostaya and Odessa 267 due to the modes 
of irrigation (water-charging, vegetation watering) and 
background of feed in the conditions of South Ukraine. 

Keywords: dry biomass, above-ground biomass, 

water well-being, water-charging, vegetative mass, bio-
metrics indexes, products processes. 

Vozhegova R.A., Shpak D.V., Muntyan L.V. Influence 
of norms of fertilizers and norms of sowing on the 
productivity of plants of winter wheat in the condi-
tions of rice crop rotations 

The optimum doses of fertilizers and norms of 
sowing of sorts of winter wheat are certain in the condi-
tions of rice crop rotations.  

Keywords: winter wheat, doses of fertilizers, 

norms of sowing, productivity. 

Morozov O.V., Dudchenko K.V., Kornberger  V.G. 
Using prospects of drainage-discharge water of rice 
irrigation systems in the array Krasnoznamensky 

The technology of using drained-discharge water 
of rice irrigation system for rice irrigation has been 
worked out on the basis of the investigation results. The 
dual regulation of drainage-discharge outflow reduces 
the rice irrigation norm by 1000-1300 m

3 
per hectare. 

The outflow volumes beyond the system – by 750-1000 
m

3
 per hectare it increases the efficiency of using irriga-

tion water and improves ecological conditions of the rise 
rotations and nearby territories. 

Keywords: rice, rice irrigation system, drained-

discharge water, yield.  

Vlaschuk A.N., Pryschepo N.N., Voytashenko D.P., 
Demchenko, N.V. Effect of soil tillage, duration and 
method of sowing on the yield of winter rapeseed 

The results of studies on the effects of soil tillage, 
sowing method and time of planting on seed production 
of winter rape in the south of Ukraine. 

Keywords: rape, plowing, disking, sowing, row 

spacing, productivity, seed. 

Sheludko O.D., Klubuk V.V., Borovik V.O., Re-
pelevckii E.V., Markovckaya O.E. The efficiency of 
pesticide company "BASF" on irrigated soybean 
crops in the southern steppes of Ukraine 

Rezultuaty are evaluating the effectiveness of the 
integrated protection of irrigated soybean pests, pesti-
cides uotorye include BASF and optimizes the phyto-
sanitary status of the requested posevovo culture until 
the end of the growing season. 

Keywords: soy, irrigation, insecticides, fungi-

cides, herbicides, efficiency. 

Vasуlenko R.М. Photosynthetic activity of annual 
forage agrocenosis under different moisture condi-
tions in the south of Ukraine 

The results of studies on the photosynthetic ac-
tivity of annual agrocenosis millet in one and compatible 
crops and use of amaranth in Southern Ukraine. Defi-
nitely the biggest indicators of photosynthetic activity 
grass mixtures under different moisture conditions. 

Keywords: photosynthetic activity, agrocenoses, 

grass mixtures, millet. 

Boyarkina L.V. Scientifically practical aspects of use 
of the «Electronic by an informative certificate base 
"Alfalfa on a feed"» in the irrigated agriculture of 
south Ukraine 

In the article description over of structure, direc-
tions of application and principle of work of the «Elec-
tronic by an informative certificate base, is brought "Al-
falfa on a feed"». Data of scientific researches of re-
search workers of Institute of farming agriculture of 
NААS are fixed in basis of this development. 

Keywords: database, informative block, farming 

agriculture, fertility of soil, alfalfa, production of forage.  

Muzyka V.E., Kolchenko A.V., Taranenko E.Y. Study 
of the effectiveness of new pesticides in the inte-
grated system of protection of winter wheat in con-
ditions of irrigation of South of Ukraine 

The article deals with the contemporary problems 
of phytosanitary condition of irrigated winter wheat in 
Southern Ukraine and the results of studies on the effec-
tiveness of new pesticides. 

Keywords: winter wheat, insecticides, fungi-

cides, and efficiency. 

Kizub P.S. Reaction of different sorts and hybrids 
sorghum on the droughty terms to the few last years 

The article present results of researches of reac-
tion modern sorts and hybrids on the droughty terms of 
south Steppe. 

Keywords: sorghum grain-growing, sort, hybrid, 

drought, productivity. 

Skydan M.S., Skydan V.A., Kostromitin V.M. Effects 
of fertilization and sowing times on sunflower hy-
brids’ photosynthetic activity under the conditions 
of eastern Ukrainian forest-steppe 

The information is given about the effects of ferti-
lization and sowing times on sunflower hybrids’ yield ca-
pacity and photosynthetic activity. It is discovered that 
the highest yield, leaf area and sowing photosynthetic 
potential were demonstrated by the early-season hy-
brids when sown early. Middle-early season hybrids fer-
tilized mainly with N30P30K30 formula did not vary greatly 
in yield capacity and photosynthetic activity depending 
on the sowing times as did the early-season hybrids. 

Keywords: sunflower, hybrid, yield, time of sow-

ing, leaf area, photosynthetic potential crop. 
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Polenok A., Vogegov S. Organization, and build and 
design the rice crop rotation, their importance and 
necessity. (Review) 

Bringing the analysis of literary sources for the 
organization, planning and implementation of the rice 
crop rotation, as well as determined by their role in rice 
cultivation. 

Keywords: crop rotation, rice, green manure 

crops, soil fertility, agroforestry field. 

Vozhegova R.A., Lyuta Yu.A., Kobylina N.A. Evalua-
tion of the collection of a tomato on drop the ex-
pression of the essential agronomic characters on 
irrigation 

Shows the results of studying the collection of a 
tomato under irrigation. Selected the best examples that 
can be used in the future selection process as donors of 
agronomic traits. 

Keywords: tomato, collection, selection, sort, 

hybrid. 

Derkach K.V., Abraimova O. E., Satarova T. M. Influence 
of physiologically active substances on the preser-
vation of the morphogenic maize calli under long-
term cultivation in vitro 

The effect of physiologically active substances 
on the formation and the maintenance of the morpho-
genic callus tissue of maize derived from immature em-
bryos in long-term culture in vitro is investigated. The 
genotypic peculiarity of the response of maize explants 
in the culture in vitro on the components of medium is 
shown. The positive effect of mannitol on the formation 
of secondary morphogenic structures on the nonmor-
fogenic amorphous calli is noted. The optimal concen-
trations of cefotaxime for callusogenesis induction and 
subcultivation of calli are determaned. 

Keywords: Zea mays L., callus tissue, morpho-

genic, mannitol, cefotaxime. 

Kirpa M.Y., Pashchenko N.O., Skotar S.O., Styurko 
M.A. Scientific principals and methods of keeping 
seeds qualities of cereal crops 

It is determined structure of seed mass and influ-
ence main factors – moisture, temperature, and access 
of oxygen in process of seed keeping. It is established 
optimal keeping terms subject to state and predestina-
tion of seeds, in detail researched methods of keeping 
quality seed mass in sealing conditions. For the purpose 
of rising germination ability and crop yield it’s recom-
mended to work up corn seeds with new composition 
consisted of protectant and growth regulator before sow-
ing.  

Keywords: seed mass, factors of seed keeping, 

keeping conditions, sowing qualities, yield properties. 

Fedko М.М. Plant density as background for selec-
tion and its effect on the yield structure elements in 
inbred lines of maize (Zea maizeL.) 

A study of the structural elements of the harvest 
maize inbred lines of different germplasm revealed that 
the most volatile at different plant density are signs of 
"mass cob", "cob length" and "weight of 1000 seeds''. 
Noted signs of stability, "the number of rows of grains", 
"number of grains in a row" and "of the grain." Maximum 
values of attribute "weight cob" inbred line germplasm 
Iodent, and at lines germplasm Lancaster C103 values 
"weight of 1000 seeds." 

Keywords: corn, inbred line, germplasm, plant 

density 

Kozachenko M. R., Vazhenina O. E., Vasko N. I., 
Naumov A. G. Efficiency of the selection of valuable 
lines of hybrids in the system topkrossov of spring 
barley in dependence on combining ability of varie-
ties 

Effectiveness of the selection of lines of hybrids 
in the full topkroses system at the stages of the breeding 
process in dependence on the combining ability of 
spring barley varieties was defined.  

Keywords: spring barley, variety, topkross, gen-

eral combining ability, selection, line, productivity. 

Marchenko T.Y., Hozh O.A., Hlushko T.V., Nuzhna 
M.V., Lavrinenko Y.O. The resistant corn hybrids of 
different maturity groups to diseases under irriga-
tion 

In the article presents the results of research to 
identify the stability of corn hybrids of different maturity 
groups of domestic breeding to major diseases in the ir-
rigated conditions and under the influence of different 
research for years, weather conditions, on the natural in-
fectious background. 

Keywords: corn hybrids, evaluation, sustainabil-

ity, diseases, irrigation, yield, correlation. 

Shpak D. Study of correlation of quantitative traits in 
rice plants 

The paper presents the results of correlation re-
lationships for quantitative traits in rice plants. Marked 
and shown appreciable fluctuations in the values of cor-
relation coefficients as the strength and direction. This is 
due to different genetic characteristics of parental forms 
and the fact of genotype-environmental interactions. 

Keywords: rice, selection, varieties, yield, length 

of the growing period. 

Britik O.A. The analysis of collection samples wa-
termelon and melon on a complex of signs 

Results cluster the analysis of 52 collection sam-
ples of a watermelon and a melon to four signs are re-
sulted. It is divided them on clusters and it is defined a 
grade-etalon for everyone cluster. 

Keywords: collection samples, watermelon, 

melon, cluster analysis, signs. 

Shpak T.N. The efficiency of individual selection for 
earliness and yield of hybrid rice populations 

The article highlights the issues concerning the 
establishment of rice breeding material, combining a 
high level of productivity and a short growing season. It 
is proved that between these traits there is a negative 
correlation, which, however, is relative and can be de-
stroyed by breeding selections. 

Keywords: rice, early maturity, productivity, 

population, selection, hybrid. 

Lehkun I.B. Winter barley cultiwars of the origin of 
PBGI-NCSCI  

The results of testing agronomical traits of 
newand perspective winter barley varieties and their 
immunity to the nigra loose and covered species of 
smuts (Ustilago nigra and U. hordei) are shown in this 
article. The new cultivars inherited the resistance to the 
pathogens but they need improvement during seed pro-
duction. The characters of the type of growth of the cul-
tivars (the length of vernaization and levels of photosen-
sibility) are presented 

Keywords: barley, variety testing, seed-trials, 

vernaization, photosensibility, smut. 
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Lavrinenko Yu.O., Ruban V.B., Mihalenko I.V., 
IvanivN.A. Productivity and economic efficiency of 
growing of hybrids of corn at the drop method of 
watering  

The results of researches with the hybrids of corn 
at growing in the systems of tiny irrigation are resulted in 
the article. Possibility of forming economic of advanta-
geous harvests of corn is proved at the level of 18-
20 t/ha at density of standing of plants 80-90 thou-
sand/hа. The best recoupment of nitric fertilizers is fixed 
at bringing N120P90.  

Keywords: tiny irrigation, hybrids of corn, density 

of standing of plants, nitric fertilizers, density of standing 
of plants, economic efficiency.  

Hranovskaya L.N., Bulayenko L.M., Verdish M.V. 
Justification of measures to reduce the cost of wa-
ter supply for irrigation in Southern Ukraine 

Article presents data about the cost of water 
supply for irrigation in Southern Ukraine. The analysis of 
the cost structure of water has been done. The ways of 
reducing the cost of supplying water through irrigation 
during periods with discounted rates for electricity.  

Keywords: irrigation, the price of water, water 

management, electric power, electric power meter, dis-
counted rate, pumping unit. 
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