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сумішках з ріпаком озимим і викою озимою відпові-
дно - 339-567 г/м2, 1074-1818 шт/м2 і 5,8-6,9. При 
цьому деяку перевагу в розвитку  рослин у зміша-
них посівах тритикале мало з викою озимою, ніж з 
ріпаком озимим.  
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання важливим фактором є раціональ-
не використання природних та матеріальних ресу-
рсів. За краплинного зрошення необхідно підтри-
мувати такий  режим зрошення, який забезпечить 
раціональне використання поливної води і пожив-
них речовин. Реалізація даної задачі знаходиться в 
площині формування належної зони зволоження, в 
якій відбувається розподіл вологи, поживних речо-
вин та розвиток кореневої системи рослин. Тому 
визначення розмірів зон зволоження за різних 
режимів краплинного зрошення цибулі ріпчастої на 
темно-каштанових легкосуглинкових ґрунтах є 
актуальним завданням. 

Завдання та методика досліджень. Дослі-
дження проводили на землях ДП ДГ «Брилівське» 
Інституту водних проблем і меліорації НААН у 
2011-2013 рр. Ґрунт дослідної ділянки – темно-
каштановий залишково-солонцюватий легкосугли-
нковий. Потужність гумусового горизонту 40-60 см, 
вміст гумусу в орному шарі – 1,7%. Найменша 
вологомісткість 0-100 см шару – 16,5 %, 0-50 см – 
16,2% до маси абсолютного сухого ґрунту. Щіль-
ність складання 0-100 см шару – 1,62 г/см3, 0-50 см 
– 1,63 г/см3. Дослідження проводили з гібридом 
цибулі ріпчастої Сьєрра Бланка F1 компанії 
«Seminis». Насіння висівали сівалкою точного висі-
ву “Клен-4,2” восьмирядковим стрічковим спосо-
бом за схемою 7+20+7+20+7+20+7+52 см. Для 
проведення поливу застосовували  поливні стрічки 
Т-ТАРЕ TSX 508-30-400 (8 mil, P=1,0 атм, Q=1,2 
дм3/год), котрі розміщували між 2-3 та 6-7 рядками. 
Мінеральне підживлення з розрахунку N350P50K250 
+ Ca55  проводили методом фертигації.  

Вивчали три рівня передполивної вологості 
ґрунту (РПВҐ): 70, 80 та 90% НВ, які підтримували 
в 0,4 метровому шарі. Для вивчення водоспожи-
вання рослин, зон зволоження ґрунту і призначен-
ня строків поливу використовували тензіометрич-

ний метод.  Тензіометричні датчики встановлюва-
ли на різних глибинах ґрунтового профілю і відста-
ні від точки водоподачі згідно схеми їх розміщення. 

При проведенні досліджень використовували 
загальноприйняті методики. Контури зволоження 
будувала за допомогою програми Statistika  мето-
дом найменших квадратів. 

Результати досліджень. На варіанті досліду 
де підтримували РПВҐ на рівні  70% НВ поливна 
норма становила 190 м3/га, тривалість поливу – 3 
години 45 хв. Для підтримання такого рівня воло-
гості в шарі ґрунту 0,4 м  виконали 14 поливів з 
середнім 67між поливним періодом 4-5 діб. Зрошу-
вальна норма – 2660 м3/га. Урожайність – 34,5 т/га. 
Дослідження параметрів контуру зволоження про-
водили 15 липня. Полив почали в 13 год. 00 хв, 
закінчили – 16 год. 45 хв. На час дослідження се-
редньодобове випаровування становило 45 м3/га, 
а площа листкової поверхні –  20,2 тис.м2/га. 

Перед поливом середня вологість розрахун-
кового шару ґрунту становила 72,8 % НВ, а по 
шарам відповідно становила 0-10 см – 55,5 % НВ, 
10-20 см – 66,8 % НВ, 20-30 см – 72 % НВ, 30-40 
см – 79,6 % НВ та на глибині 75 см – 88,6 % НВ. 
Лінії гідроізоплет мають характерні підвищення під 
поливними трубопроводами (ПТ) та пониження в 
центрі стрічки. Просліджується рівномірне підви-
щення вологості  ґрунту з 60 до 90 % НВ зі знижен-
ням глибини від поверхні до 50 см шару, а потім 
відбувається зниження вологості ґрунту (рис. 1.). 

Після проведення поливу вологість по шарам 
ґрунту змінювалась по різному. Найбільш динаміч-
но змінювалась вологість верхнього 10-20 см шару 
ґрунту (рис. 2.).  
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Рисунок 1. Форми та розміри зон зволоження кореневого шару ґрунту перед  
поливом, за РПВҐ 70% НВ 

 
Спостереження за швидкістю руху вологи, на 

варіанті досліду 70% НВ, в шарі ґрунту 10-20 см в 
першу годину поливу зафіксували її не змінність, а 
за другу годину вологість збільшилась лише на 1 % 
НВ (за цей час відбувалося насичення верхнього 
0-10 см шару ґрунту). Потім з 2 по 4 годину після 
початку поливу відбувається стрімке (12,5 % НВ за 
годину) підвищення вологості до 95 % НВ (відбува-
ється процес фільтрації через 0-10 см шар ґрунту). 
Після припинення поливу швидкість підвищення 
вологості уповільнюється до 4 % НВ за годину 

(відбувається водовіддача з верхнього 0-10 см 
шару ґрунту). На кінець 6 години вологість 10-20 
см шару ґрунту становила 103 % НВ, а максималь-
ного значення 104% НВ досягла на 7 годину після 
початку поливу. Починаючи з 7 години вологість 
поступово зменшується, і на 18 годину вже була 
100% НВ (відбувається водовіддача з 10-20 см 
шару ґрунту). На 30 годину після початку поливу 
вологість 10-20 см шару ґрунту становила 92 % 
НВ. 

 

 
 

Рисунок 2. Рух вологи у часі, за РПВҐ 70% НВ 
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 Вологість нижніх шарів ґрунту змінюється по-
вільніше і в менших межах, ніж верхнього шару. 
Так, за перші 2 години після початку поливу воло-
гість 20-30 см шару ґрунту не змінювалась і стано-
вила 72 % НВ. За наступну годину вона збільши-
лась на 4 % НВ. З 4 по 6 годину вологість підвищи-
лась до 92 % НВ (5,3 % НВ за годину), а з 7 по 12 
годину – до 96 % НВ (0,4 % НВ за годину). Наступні 
6 годин вологість 20-30 см шару ґрунту не зміню-
валась і знаходилась нарівні 96,5 % НВ. На 30 
годину після поливу вологість 20-30 см шару ґрун-
ту становила 93 % НВ. За час спостережень  перші 
3 години після початку поливу вологість 30-40 см 
шару ґрунту не змінювалась і становила 80 % НВ. 
За наступну годину вона збільшилась на 2 % НВ. З 
4 по 7 годину вологість піднялася до  93 % НВ (3,7 
% НВ за годину), а з 7 по 12 годину – до 98,5% НВ 
(1,1 % НВ за годину). Наступні 18 годин вологість 
30-40 см шару ґрунту не змінювалась і знаходи-
лась нарівні 99 % НВ. За період дослідження  во-
логість ґрунту на глибині 75 см залишалася постій-

ною в межах 88,5 % НВ, що свідчить про правиль-
ність розрахунку поливної норми. Через добу після 
припинення поливу вологість 0-40 см шару ґрунту 
становила 94,2 % НВ. 

На 12 годину після проведення поливу воло-
гість перерозподілилась наступним чином (рис. 3.). 
Під поливними трубопроводами (ПТ) на глибину до 
15 см утворився контур з вологістю 110 % НВ (70% 
пор заповнено водою). Гідроізоплета  105 % НВ – 
охоплює по поверхні 90 см, а понизу, на глибині  
40 см – 50 см. Зона з вологістю 100 % НВ розпо-
всюджується по поверхні ґрунту на всю стрічку 
посіву, з глибиною звужується, і на глибині  45 см її 
ширина становить 56 см. По мірі віддалення від ПТ 
вологість ґрунту знижується до 90 % НВ.  

При підтриманні рівня вологості 70% НВ спо-
стерігається перерозподіл вологі за межі  розраху-
нкового шару ґрунту, так на глибині 50 см вологість 
ґрунту в середньому підвищилась на 6% НВ, але 
на глибині 75 см цього вже не відбувається. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Форми та розміри зон зволоження кореневого шару  
ґрунту після поливу, за РПВҐ 70% НВ 

 
На варіанті досліду де підтримували РПВҐ на 

рівні  80 % НВ поливна норма становила 125 м3/га, 
тривалість поливу – 2 години. Для підтримання 
такого рівня вологості в шарі ґрунту 0,4 м  провели 
20 поливів з середнім між поливним періодом 3-4 
доби. Зрошувальна норма – 2500 м3/га. Урожай-
ність – 36,4 т/га. Дослідження параметрів контуру 
зволоження проводили 15 липня. Полив почали в 
13 год. 00 хв, закінчили – 15 год. На час дослі-
дження середньодобове випаровування становило 
60 м3/га, площа листкової поверхні –   
39,0 тис.м2/га. 

На початку поливу середня вологість шару 
ґрунту 0-40 см становила 83,0 % НВ, а по ша-
рам відповідно становила (рис. 4.), 0-10 см – 
61,5 % НВ, 10-20 см – 77,1 % НВ, 20-30 см – 
83,3 % НВ, 30-40 см – 88,6 % НВ та на глибині 
75 см – 88,6 % НВ. Лінії гідроізоплет мають 
характерні пониження під ПТ та підвищеннями 
в центрі стрічки. Просліджується рівномірне 
підвищення вологості  ґрунту з 60 до 95 % НВ зі 
зниженням глибини від поверхні до 50 см шару, 
потім відбувається зниження вологості ґрунту. 
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Рисунок 4. Форми та розміри зон зволоження кореневого шару ґрунту  
перед поливом, за РПВҐ 80% НВ 

 
За годину 45 хв., на варіанті досліду 80 % НВ, 

після початку проведення поливу вологість 10-20 
см шару ґрунту знизилась на 0,5 % НВ. З 2 по 6 
годину після початку поливу вологість стрімко збі-
льшується (5,8 % НВ за годину) и на кінець 6 годи-
ни досягає максимального значення  101,5 % НВ. 
Починаючи з 7 години вологість 10-20 см шару 
ґрунту поступово зменшується. З 7 по 18 годину зі 
швидкістю 0,75 % НВ за годину, а з 18 по 30 годину 
– 0,55 % НВ за годину. На кінець 30 години після 
початку поливу вологість 10-20 см шару ґрунту 
становить 92 % НВ (рис. 5.). За час спостереження  
перші 2 години після початку поливу вологість 20-
30 см шару ґрунту знизилась до 82,5 % НВ, потім  
за наступну годину вона збільшилась до 89 % НВ 
(6,5 % НВ за годину). З 3 по 4 годину після початку 
поливу вологість 20-30 см шару ґрунту підвищу-
ється до 99 % НВ (10 % НВ за годину).  Максима-
льного значення 103 % НВ вологість ґрунту  дося-
гає на 7 годину після проведення поливу (1,3 % НВ 
за годину), а потім поступово починає знижувати-

ся. З 7 по 18 годину зі швидкістю 0,36 % НВ за 
годину, а з 18 по 30 годину – 0,17 % НВ за годину. 
На кінець 30 години після початку поливу вологість 
20-30 см шару ґрунту становила 97 % НВ. Перші 
1,5 години вологість 30-40 см шару ґрунту знижу-
ється до 88,2 % НВ (0,4 % НВ), а з 2 по 3 годину  
збільшується до 91,5 % НВ (3,3 % НВ за годину). З 
3 по 5 годину  вологість 30-40 см шару ґрунту під-
вищується до 100 % НВ (4,25 % НВ за годину), а 
максимального значення 101 % НВ досягає на 7 
годину після початку поливу (0,5 % НВ за годину).  
Потім вологість поступово починає знижуватися з 7 
по 30 годину зі швидкістю 0,15 % НВ за годину. На 
кінець 30 години після початку поливу вологість 30-
40 см шару ґрунту становить 98 % НВ. За період 
спостереження вологість ґрунту  на глибині 75 см 
залишалася постійною в межах 89,3 % НВ, що 
свідчить про правильність розрахунку поливної 
норми. Через добу після припинення поливу воло-
гість 0-40 см шару ґрунту становила 97,5 % НВ. 

 

 
Рисунок 5. Рух вологи у часі, за РПВҐ 80% НВ 

Відстань від центру стрічки, см

Гл
иб

ин
а, 

см

0 14 28 42 5614284256

10

20

30

40

50

60

70

80
85

90

95

60

0

90 Гідроізоплета, % НВ Поливний трубопровід Тензіометричний датчик

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800

Во
ло

гіс
ть

 гр
ун

ту
, %

 Н
В

Час спостережень, хв

10-20 см 20-30 см 30-40 см 75 см



71 

Через 12 годин після проведення поливу за 
ширини стрічки на глибині 5 та 10 см відповідно 
сформувалися зони з вологістю 90 та 95 % НВ. 
Гідроізоплета 100 % НВ охоплює всю стрічку посі-

ву і проходить на глибині 20 см. На 50 см глибині 
вологість залишилася на рівні 95 % НВ. Перероз-
поділу вологі за межі розрахункового шару ґрунту 
не відбувалося (рис.6.). 

 

 

 
Рисунок 6. Форми та розміри зон зволоження кореневого  

шару ґрунту після поливу, за РПВҐ 80% НВ 
 

На варіанті досліду де підтримували РПВҐ на 
рівні  90 % НВ поливна норма становила 65 м3/га, 
тривалість поливу – 1 година. Для підтримання 
такого рівня вологості в шарі ґрунту 0,4 м  викона-
ли 36 поливів з середнім між поливним періодом 1-
2 доби. Зрошувальна норма – 2340 м3/га. Урожай-
ність – 56,4 т/га. Дослідження параметрів контуру 
зволоження проводили 15 липня. Полив почали в 
13 год. 00 хв, закінчили – 14 год. На час дослі-
дження середньодобове випаровування становило 
65 м3/га, площа листкової поверхні – 53,3 тис.м2/га. 

На час проведення поливу середня вологість 
розрахункового шару ґрунту становила 89,3% НВ, 
а по шарам відповідно становила 0-10 см – 71,4 % 
НВ, 10-20 см – 84,3 % НВ, 20-30 см – 90,3 % НВ, 
30-40 см – 93,1 % НВ та на глибині 75 см – 89,3 % 
НВ (рис 7.). Лінії гідроізоплет мають характерні 
пониження під ПТ та підвищеннями в центрі стріч-
ки. Просліджується рівномірне підвищення волого-
сті  ґрунту з 60 до 95 % НВ зі зниженням глибини 
від поверхні до 35 см шару. 

 

 
Рисунок 7. Форми та розміри зон зволоження кореневого шару  

ґрунту до поливу, за РПВҐ 90% НВ 
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Аналіз динаміки вологості ґрунту у часі (рис. 
8.) показав, що за першу годину після початку про-
ведення поливу вологість 10-20 см шару ґрунту 

знизилась на 0,5 % НВ, а за другу годину стрімко 
підвищилась до 90 % НВ (5,7 % НВ за годину).  

 

 
Рисунок 8. Рух вологи у часі, за РПВҐ 90% НВ 

 
Максимального значення 92 % НВ вологість 

10-20 см шару ґрунту досягла на 12 годину після 
початку проведення поливу (0,2 % НВ за годину), а 
потім поступово знижувалась. З 12 по 18 годину до 
91 % НВ (0,17 % НВ за годину), а з 18 по 28 годину  
до 83,7 % НВ (0,73 % НВ за годину). На кінець 28 
години після початку поливу вологість 10-20 см 
шару ґрунту становила 83,7 % НВ. Перші 1,5 годи-
ни після початку поливу вологість 20-30 см шару 
ґрунту знизилась до 89,6 % НВ, а потім  за наступні 
5,5 годин  збільшилась до 91,5 % НВ (0,35 % НВ за 
годину). Максимального значення 92 % НВ воло-
гість 20-30 см шару ґрунту досягла на 12 годину 
після проведення поливу (0,1 % НВ за годину), а 
потім поступово знижувалась. З 12 по 18 годину зі 
швидкістю 0,1 % НВ за годину до 91,6 % НВ, а з 18 
по 28 годину зі швидкістю 0,29 % НВ за годину до 

88,7 % НВ. 2,5 години після початку поливу воло-
гість 30-40 см шару ґрунту  не змінювалась і зна-
ходилась в межах 93,1 % НВ, а 3 по 6 годину під-
вищилась лише на 1 % НВ.  Максимального зна-
чення 94,5 % НВ вологість 30-40 см шару ґрунту  
досягла на 7 годину. З 7 по 12 годину вологість 
майже не змінювалась, а з 12 по 28 годину  знизи-
лась лише на 2 % НВ (0,11 % НВ за годину). На 
кінець 28 години після початку поливу вологість 30-
40 см шару ґрунту становила 92,5 % НВ. 

За період спостереження вологість ґрунту  на 
глибині 75 см залишалася постійною в межах 89,5 
% НВ, що свідчить про правильність розрахунку 
поливної норми. Через добу після припинення 
поливу вологість розрахункового шару ґрунту ста-
новила 89,5 % НВ. 

 

 

 
Рисунок 9. Форми та розміри зон зволоження кореневого шару ґрунту після поливу, за РПВҐ 90% НВ 
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На 12 годину після проведення  поливу на 
глибині 20 та 40 см  утворилися дві зони з вологіс-
тю 90 та 95 % НВ. Перерозподілу вологі за межі 
розрахункового шару ґрунту не відбувалося  
(рис. 9.). 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що 
формування зон вологості на темно-каштанових 
легкосуглинкових ґрунтах за краплинного зрошен-
ня цибулі ріпчастої залежить від величини полив-
ної норми, яка визначається рівнем перед полив-
ної вологості ґрунту (РПВҐ). 

 За підтримання РПВҐ 70 % НВ на темно-
каштанових легко-суглинкових ґрунтах спостеріга-
вся перерозподіл вологи за межі фізіологічно-
активних відгалужень кореневої системи. На варі-
антах 80 та 90 % НВ такого перерозподілу не від-
бувалося.  

Для раціонального використання поливної 
води та мінеральних добрив при вирощуванні ци-
булі ріпчастої за краплинного зрошення на темно-
каштанових легкосуглинкових ґрунтах необхідно 
підтримувати вологість розрахункового шару ґрун-
ту не нижче 80 % НВ. 

За результатами досліджень встановлено, що 
вологість 20-30 см шару ґрунту відображає стан 
вологості розрахункового шару ґрунту на всіх варі-
антах досліду (для наочності зображення ці данні 
на рисунках не відображалися).  
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Постановка проблеми. Стабілізація виробницт-

ва лікарської рослинної сировини високої якості гаран-
тує забезпечення населення країни фармацевтичними 
препаратами, економічну стабільність і незалежність 
держави. Розторопша плямиста нині є культурою з 
широким спектром використання, тому розширення 
площ під цією культурою є одним із важливих завдань 
аграрного сектору. 

Стан вивчення проблеми. З огляду на спе-
цифічність лікарської сировини і відповідність її 
фармакопейним статтям, питання підвищення 
якості є дуже актуальним. Якість насіння розторо-
пші плямистої характеризується технологічними 
показниками, вмістом жиру і окремих біологічно 
активних речовин.  

Олія розторопші плямистої має цінні лікува-
льні властивості, зокрема: захищає, очищає і від-
новлює печінку; знімає різні отруєння; регулює 
апетит, зміцнює зір; знижує рівень холестерину [1]. 
До її складу входять: вітаміни A, D, Е, K, полінена-
сичені жирні кислоти Омега 6 (61–62 %), Омега 9 
(21–22 %), флавоноїди, силімарин [2, 3]. 

Олія є ефективним засобом метаболічної ко-
рекції при захворюваннях серцево-судинної систе-
ми, особливо для людей, що проживають в регіо-
нах антропогенного забруднення. Значна кількість 
вітаміну Е робить її незамінною для регуляції ен-
докринної сфери [4, 5].  

Завдання і методика досліджень. Завдання 
полягало у виявленні кращого строку сівби та оптима-
льного співвідношення ширини міжрядь і глибини 
загортання насіння, які б дозволили сформувати посі-
ви розторопші плямистої з максимальною урожайністю 
та високими показниками якості насіння. 

Для виявлення залежності урожайності та по-
казників якості насіння розторопші плямистої від 
строків, способів сівби і глибини загортання насін-
ня, вивчали наступні фактори: строки сівби (фак-
тор А): І-й – перша декада квітня місяця (за темпе-
ратури грунту 8–100С), ІІ-й – друга декада квітня 
місяця (за температури грунту 10–120С), ІІІ-й – 
третя декада квітня місяця (за температури грунту 
12–140С); ширина міжрядь (фактор В): 15, 45 та 60 
см; глибина загортання насіння (фактор С): 2, 3 та 
4 см. Повторність у досліді чотириразова, розмі-
щення ділянок риндомізоване, загальна площа 
дослідної ділянки 50,4 м2, площа облікової ділянки 
30,1 м2. Визначення маси 1000 насінин проводили 
за існуючими методиками Держстандарту ДСТУ 
3484-96 (ГОСТ 170-81-97); хімічний склад насіння  
– за показниками: вміст жиру, вмісту флаволігна-
нів, білків, вітамінів, користуючись методами  біо-
логічних досліджень рослин і ґрунтів [6]. 

Результати досліджень. Маса 1000 насінин 
– один з найважливіших господарських показників, 
що характеризують якість насінного матеріалу. 


