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Постановка проблеми. Динаміка зростання 

чисельності населення нашої плати свідчить про 
те, що до 2050 року кількість людей перевищить 9 
мільярдів осіб, обумовить необхідність істотного 
(на 50-60%) зростання обсягів продовольства. 
Враховуючи, що світові втрати земельних ресурсів 
внаслідок ерозії досягають 5 млн га сільськогоспо- 
дарських угідь за рік, важливою науковою та прак- 
тичною проблемою є необхідність революційних 
змін в агровиробничій галузі, яка повинна забезпе- 
чити зростання до 80% валових зборів рослинни- 
цької продукції за рахунок інтенсифікації сільського 
господарства. Вирішення цих проблем неможливо 
здійснити без розробки нових та удосконалення 
існуючих технологій, підвищення окупності ресурс- 
них витрат та економічної ефективності викорис- 
тання кожного гектару посівної площі. Слід заува- 
жити, що врожайність сільськогосподарських куль- 
тур істотно коливається в різні за природним рів- 
нем вологозабезпечення роки під впливом позити- 
вних і негативних факторів навколишнього середо- 
вища, агрохімічних параметрів локальних ділянок 
кожного поля, дії шкідливих організмів тощо [1-3]. 
Тому під час планування агрозаходів та поточного 
їх коригування, залежно від фактичних природних 
та агротехнічних умов, вирішальне значення має 
оптимізація виходу рослинницької продукції з оди- 
ниці площі, що можна досягти за рахунок моделю- 
вання та прогнозування врожайності сільськогос- 
подарських культур на локальному рівні. 

Стан вивчення проблеми. Для більшості га- 

лузей виробничої діяльності людини кліматичні 
умови є фоном, який впливає на хід і результат 
виробничого процесу, але не бере безпосередньої 
участі в ньому. Сільськогосподарське виробництво, 
на відміну від інших галузей, включає ці умови в 
якості найважливіших складових засобів виробни- 
цтва у вигляді агрокліматичних ресурсів, без яких 
неможливий сам процес отримання сільськогоспо- 
дарської продукції. Важливою властивістю агрок- 
ліматичних ресурсів є істотна залежність  ступеня 
їх використання у виробництві від біологічних 
особливостей сільськогосподарських культур [4]. 

Після завершення комплексу збиральних ро- 
біт в Україні можна стверджувати, що врожай 2015 
року згідно прогнозу Міністерства аграрної політи- 
ки та продовольства України становитиме 59,2 
млн. тонн зерна, що на 4,5-7,2% менше, ніж в 

останні два роки (2013 р. – 62,3; 2014 р. – 63,8 млн 
тонн). Погодні умови, що стали головним чинником 
високих результатів останніх двох років, у 2015 р. 
були не такими сприятливими для більшості сіль- 
ськогосподарських культур, особливо це стосуєть- 
ся літньої та осінньою посухи. Порівняно з 2014 
роком слід очікувати зниження продуктивності сої 
через посушливу погоду. Урожайність зерна куку- 
рудзи зменшилася в цьому році порівняно з 2014 р. 
неістотно – з 54,7 до 52,2 ц/га, причому суха і теп- 
ла погода під час збирання врожаю дозволила 
скоротити витрати на досушування, що дозволило 
зменшити собівартість [5]. Представлені дані свід- 
чать про важливість врахування впливу метеоро- 
логічних факторів та необхідність комплексної 
адаптації до поточних погодних умов технологій 
вирощування сільськогосподарських культур. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень було провести оцінку сучасного 
стану та перспектив розвитку агрометеорологічно- 
го забезпечення зрошуваного землеробства на 
засадах використання інформаційних засобів, 
інструментарію прогнозування й моделювання та 
обґрунтування з наукової і практичної точок зору. 
При проведенні досліджень використовували ма- 
тематичні методи та інформаційні засоби згідно 
відповідних методик [6]. 

Результати досліджень. Основне завдання 

галузі агрометеорологічного забезпечення зрошу- 
ваного землеробства полягає в розширенні сфери 
використання різноманітної метеорологічної інфо- 
рмації для підвищення ефективності використання 
агроресурсів, оптимізації технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, одержання інфор- 
мації та розробки рекомендацій для агровиробни- 
ків, яку необхідно використати для прийняття 
управлінських рішень. Важливе значення агроме- 
теорологічного обслуговування на сьогоднішній 
день і на перспективу мають заходи, які врахову- 
ють безпосередній вплив на всі етапи виробництва 
рослинницької продукції, починаючи з планування 
виробничих систем, складання поопераційних 
планів технологій вирощування конкретних сільсь- 
когосподарських культур, закінчуючи збиранням 
врожаю та реалізацією одержаної продукції на 
внутрішньому та світових ринках. Це досягається 
шляхом: 

 аналізу й постійної оцінки наявних агро- 
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метеорологічних умов формування врожаю сільсь- 
когосподарських культур, розрахунку їх продуктив- 
ності залежно від поточних погодних умов та про- 
гнозу врожайності; 

 зіставлення на основі аналізу наявних та 
очікуваних умов агрометеорологічних рекоменда- 
цій, що направлені на оптимізацію факторів життє- 
діяльності рослин шляхом агротехнічних, агрохімі- 
чних та меліоративних заходів (оптимізація струк- 
тури посівних площ, строків сівби та збирання 
врожаю, строків і норм вегетаційних поливів, доз 
мінеральних добрив тощо); 

 моделювання рівнів продуктивності сіль- 
ськогосподарських культур та використання таких 
моделей для планування систем зрошуваного 
землеробства, удосконалення технологій вирощу- 
вання, розробки заходів підвищення економічної 
ефективності вітчизняних агровиробничих систем, 
які вирощують рослинницьку продукцію на полив- 
них землях. 

Шляхом використання високо інформаційних 
мереж гідрологічних та агрометеорологічних стан- 

цій є можливість отримувати потужний комплекс 
спостережень за станом навколишнього середо- 
вища та посівів сільськогосподарських культур з 
використанням дистанційних та сенсорних методів. 
Одержані дані дозволяють забезпечити фахівців 
сільськогосподарської галузі метеорологічною 
інформацією з обробкою її в тому числі й статисти- 
чними методами з формуванням методичних ре- 
комендацій для вирішення прогностичних та 
управлінських завдань і рішень. 

Реалізація заходів агрометеорологічного за- 
безпечення зрошуваного землеробства України 
здійснюється обласними гідрометеорологічними 
центрами із залученням агрометеорологічних та 
метеорологічних станцій, а також агрометеопостів. 
На станціях проводяться спостереження за випа- 
ровуванням ґрунтів, надходженням сонячної раді- 
ації, кількістю опадів, температурним режимом 
тощо. Така інформація має чіткі напрями перемі- 
щення, узагальнення та використання на рівні 
області, управлінь зрошуваними системами й ло- 
кальному рівні підприємств (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема гідрометеорологічного забезпечення сільськогосподарської 
галузі на обласному, районному та локальному рівнях 

 

До інформації першої категорії відносять всі 
необхідні елементи метеорологічного забезпечен- 
ня агросфери за такими блоками: 

 екстренну (штормову), епізодичну, щоденну, 
декадну, агро-, гідро-, метеорологічну інформацію 
у вигляді довідок та бюлетенів про наявні гідроме- 
теорологічні умови; 

 агрометеорологічну оцінку фактично ство- 
рених умов формування врожаю сільськогоспо- 
дарських культур в зоні зрошення; 

 місячні та довгострокові прогнози погоди, 
короткострокові гідрологічні та метеорологічні 
прогнози; 

 прогнози середньої обласної та районної 
урожайності основних сільськогосподарських куль- 
тур; 

 встановлення та прогнози запасів продукти- 
вної вологи в ґрунті з розрахунками сумарного 
водоспоживання та оптимальних поливних і зро- 
шувальних норм для основних сільськогосподар- 
ських культур, а також прогноз строків їх сівби; 

 прогнози щодо перезимівлі озимих культур з 
контролем фізіологічного стану рослин та встанов- 
ленням їх площ посіву. 

Режимна інформація включає: обласні та ра- 
йонні агрокліматичні довідники; агрометеорологічні 
рекомендації з районування нових і перспективних 
сільськогосподарських культур в зоні зрошення та 
рекомендації з обліку агрометеорологічних умов 
при програмуванні врожаю. 

Інформація другої категорії призначена для 
агрометеорологічного забезпечення управлінь 
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зрошувальних систем та управлінь сільського гос- 
подарства обласного й районного рівня. Вона готу- 
ється і видається агрометеорологічними і метео- 
рологічними станціями. Ця категорія інформації 
передбачає видачу всіх видів інформації I категорії 
в районі дії станції. 

Інформація третьої категорії призначена для 
агрометеорологічного забезпечення окремих гос- 
подарств в зоні дії метеостанції або агрометеопос- 
та. Вона включає збір та обробку даних і форму- 
вання відповідних рекомендацій для коригування 
технологій вирощування сільськогосподарських 
культур з врахуванням: щоденних даних про атмо- 
сферні опади; запаси продуктивної вологи під різ- 
ними культурами на окремих полях сівозмін; сере- 
дньодобове випаровування (евапотранспірація); 
фази розвитку основних культур на полях спосте- 
режень і сівозмін господарства. 

Всі метеорологічні дані можуть бути викорис- 
таними науково-дослідними установами та агропі- 
дприємствами для оцінки просторової мінливості 
вологості ґрунту на території України, оцінки запа- 
сів і обґрунтування оптимальної експлуатації вод- 
них ресурсів, розробки природоохоронних заходів, 
розрахунку економічної ефективності застосовува- 
них добрив, програмування вирощування врожаїв 

сільськогосподарських культур, визначення опти- 
мальних норм поливів культур при способах штуч- 
ного зволоження, розробки заходів для боротьби з 
ерозією ґрунту тощо. Ці матеріали дозволяють 
вирішувати різноманітні технологічні та організа- 
ційні питання, що пов'язані з вибором строків про- 
ведення технологічних операцій, уточнення витрат 
ресурсів, обґрунтування систем землеробства з 
економічної та екологічної точок зору. Зокрема, 
використання агрометеорологічної інформації для 
коригування режимів зрошення забезпечує підви- 
щення врожайності на 20-25%, економію поливної 
води на 15-30%, покращує меліоративний стан 
ґрунтів порівняно з полями, де норми і строки про- 
ведення поливів призначують без урахування ви- 
щерозглянутих факторів. 

Для моделювання режимів зрошення перспе- 
ктивним є використання спеціальної комп’ютерної 
програми CROPWAT 8.0 для Windows, яка базу- 
ється на використанні агрометеорологічних показ- 
ників для розрахунку потреби поливної води для 
певних сільськогосподарських культур (в тому 
числі й рису) на рівні кожного поля та сівозміни [7]. 
Програма дозволяє проводити моделювання й 
коригування графіків режимів зрошення для різних 
природних і агрономічних умов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Робочі вікна програми CROPWAT 8.0 для Windows з моделюванням режиму зрошення 

сої для умов дослідного поля Інституту зрошуваного землеробства НААН 
 

За допомогою цієї програми та на основі вве- 
дення кліматичних даних з кроком в один місяць, 
декаду та добу є можливість встановлення серед- 
ньодобового випаровування (евапотранспірації 
ETо) з оцінкою подекадних і добових потреб кожної 
культури сівозміни у воді на основі вдосконалених 
алгоритмів розрахунку, включаючи підбір значень 
коефіцієнтів культур, розрахунків водопотреби із 
складанням графіків поливів. 

За рахунок використання середньобагаторіч- 
них метеорологічних показників є можливість пла- 
нування витрат поливної води на окремих полях 
сівозмін, а також їх коригування з введенням пото- 

чних параметрів погодних умов. Безпосередньо 
після формування базових показників моделюєть- 
ся процес водоспоживання сільськогосподарських 
культур, відображаються графіки поливів та потре- 
ба рослин у воді. Можна трансформувати бази 
даних метеорологічних та агротехнічних показників 
як з інших комп’ютерних програм, так і даних з 
мережі Інтернет. 

Висновки. Вирощування сільськогосподарсь- 

ких культур на зрошуваних землях півдня України 
тісно пов’язано з впливом метеорологічних факто- 
рів, які безпосередньо впливають на урожайність 
та якість рослинницької продукції, економічну та 
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енергетичну ефективність технологій вирощування 
та економічну ефективність зрошуваного земле- 
робства в цілому. За допомогою врахування особ- 
ливостей погодних умов на рівні конкретного гос- 
подарства, сівозміни та поля можна дослідити 
просторову мінливість вологозапасів ґрунту, вста- 
новити оптимальні поливні та зрошувальні норми, 
науково обґрунтувати елементи технології виро- 
щування сільськогосподарських культур на зрошу- 
ваних землях. Використання агрометеорологічної 
інформації з обробкою сучасними інформаційними 
засобами забезпечує підвищення врожайності на 
20-25%, економію поливної води на 15-30%, спри- 
яє одержання максимальних прибутків та покра- 
щує меліоративний стан ґрунтів. 
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Постановка проблемы. Рис является веду- 

щей культурой орошаемого земледелия и принад- 
лежит к числу основных возделываемых зерновых 
культур планеты. Его выращивают в 120 странах 
мира на площади более 165 млн. га. Занимая 
второе место после пшеницы по посевным площа- 
дям, эта культура обеспечивает получение приме- 
рно одинаковые с пшеницей валовые сборы зерна. 
Основным регионом выращивания риса была и 
остаётся Юго-Восточная Азия. Здесь сосредото- 
ченно свыше 80,0% его посевной площади, на 
долю Африки приходится – 5,3, Южной и Северной 
Америки – 4,7 и Европы – 0,5%. По данным FAO, 
производство нешлифованного риса в 2013 году 
достигло более 700 млн. тонн [1]. Однако спрос на 
рис продолжает возрастать в связи с ростом наро- 
донаселения и увеличением потребления его в 
странах за пределами Юго-Восточной Азии. 

В Российской Федерации, как и в большинст- 
ве стран мира, рис возделывают при искусствен- 
ном орошении затоплением поля слоем воды. 
Слой воды поддерживается в течении всего веге- 
тационного периода, от посева до восковой спело- 
сти зерна и изменяется в пределах 0,05 – 0,20 м. 
При такой технологии орошения на 1 га посевов 
риса затрачивается более 20 тыс. м

3
 ороситель- 

ной воды при биологической потребности в ней 6 – 
8 тыс. м

3
 [2-3]. 

Состояние изучения работы. В последние 

годы в связи с большими затратами оросительной 

воды в большинстве рисоводческих зон нашей 
страны и других стран мира возникла проблема 
дефицита использования воды на орошение и 
других нужд. В нашей стране это испытывают 
Краснодарский край, Ростовская область, в других 
регионах – страны Юго-Восточной Азии, Испания, 
Италия, Египет, и другие [4-6]. Всё это актуализи- 
ровало необходимого обоснования поиска новых 
водосберегающих технологий орошения риса, как 
самой водозатратной орошаемой культуры. Одним 
из путей решения этой проблемы является в раз- 
работке и освоении технологии орошения риса, как 
и других культур семейства мятликовых, не затоп- 
лением чеков, а проведением периодических по- 
ливов. 

Задачи и методика исследований. Цель на- 

стоящей работы – оценка толерантности к отсут- 
ствию слоя воды и обоснование режима капельно- 
го орошения риса, доз внесения удобрений на 
светло-каштановых почвах Волго-Донского между- 
речья, обеспечивающих получение планируемой 
урожайности. Экспериментальные исследования 
по разработке основных показателей оптимизации 
водного и пищевого режимов почвы при капельном 
орошении проводились на посевах сорта Волго- 
градский в 2013-2014 гг. на полях ФГУП «Орошае- 
мое» ФГБНУ «Всероссийского научно исследова- 
тельского института орошаемого земледелия» в 
Волгоградской области в двухфакторном полевом 
опыте. В схеме опытов по первому фактору (вод- 

http://kurs.com.ua/novost/skolko-urojaya-sobrala-
http://www.fao.org/nr/water
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ный режим) изучали следующие варианты; 1) – 
водный режим в активном слое почвы (0,6 м) в 
течение всего периода вегетации риса поддержи- 
вался поливами не ниже 80% НВ; 2) – Вегетацион- 
ные поливы проводились при предполивном поро- 
ге влажности 80 % НВ в период от посева до конца 
фазы кущения в слое – 0,4 м, а от выхода расте- 
ний в трубку до полной спелости зерна – 0,6 м; 3) – 
Поддержание водного режима почвы до восковой 
спелости зерна по схеме варианта 2, а от восковой 
до полной спелости зерна не ниже 70% НВ в том 
же слое. 

Второй фактор опытов включал 3 варианта 
оценки влияния уровней минерального питания на 
продуктивность риса. Дозы удобрений по вариан- 
там рассчитывались на получение запланирован- 
ной урожайности 5, 6 и 7 т/га зерна и ежегодно 
дифференцировались с учётом содержания под- 
вижных форм элементов питания в почве. 

Опыт закладывался методом расщепленных 
делянок при одноярусном систематическом рас- 
положении вариантов по режимам орошения и 
рендомизированно – по минеральному питанию. 
Повторность опыта трехкратная, учетная площадь 
делянок по режиму орошения 630 м

2
 и минераль- 

ному питанию 203 м
2
. Способ полива – капельное 

орошение с применением линий Израильской 
компании – «Netafim». Норма посева риса состав- 
ляла 5 млн. всхожих семян на 1 га. Посев прово- 
дили сеялкой СН-16 узкорядным способом при 
устойчивом прогревании почвы на глубине задел- 
ки семян до 13

0
С, в 2013 и 2014 гг. – 28 апреля. 

Почвы опытного участка светло-каштановые 
тяжелосуглинистые. Характеризуются они неболь- 
шой мощностью гумусового горизонта, 0,00 - 0,28 м, 
и низким содержанием гумуса в пахотном горизонте, 
1,29 - 1,87%. Реакция почвенного раствора слабо- 
щелочная, рН водной вытяжки 7,2 - 7,7%. По содер- 
жанию доступных форм элементов питания почвы 
характеризуются низкой обеспеченностью азотом, 
средней - подвижным фосфором и повышенной - 
обменным калием. Одним из основных агрофизиче- 
ских показателей при оценке почв является плот- 
ность в естественном сложении. В среднем для 
расчётных слоёв 0,0 - 0,4 и 0,0 - 0,6 м она составля- 
ет соответственно 1,27 и 1,29 т/м

3
, а наименьшая 

влагоёмкость – 24,7 и 23,8% массы сухой почвы. 
Показатели порозности по слоям изменялись в пре- 

делах от 47,06 до 51,59%, плотность твердой фазы 
– 2,52 - 2,54 т/м

3
. 

Сумма выпавших осадков за период апрель- 
сентябрь в 2013 г. и 2014 г. составляла соответст- 
венно 306,9 и 108,9 мм, а сумма среднесуточных 
температур воздуха – 3605,7 и 3662,1 

0
С. По сово- 

купности гидротермических показателей вегетаци- 
онного периода годы исследований характеризую- 
тся следующим образом: 2013 – влажный и 2014 – 
среднесухой. 

Полевые опыты сопровождались наблюдени- 
ями, учетами и исследованиями, выполненными 
при соблюдении требований методик опытного 
дела (Доспехов Б.А., 1985; Никитенко Г.Ф., 1982; 
Плешаков В.Н., 1983 и др.). 

Суммарное водопотребление определялось 
методом водного баланса по уравнению А.Н. Кос- 
тякова. Поливные нормы при капельном орошении 
рассчитывали по формуле А.Н. Костякова в моди- 
фикации И.П. Кружилина и др. [7-8]. 

Результаты исследований. Анализ резуль- 

татов опытов показал, что в разные годы исследо- 
ваний из-за различия, в период вегетации риса, 
гидротермических условий поддержание предпо- 
ливной влажности почвы на одноимённых вариан- 
тах обеспечивалось различным числом и сроками 
проведения поливов. Так, в первом варианте опы- 
та с предполивным порогом влажности почвы 80% 
НВ и глубиной промачивания на 0,6 м первый 
полив 2013 и 2014 годах был сделан 14 и 25 мая 
соответственно. Общее число поливов нормой по 
370 м

3
/га в эти годы составило 12 и 15. Оросите- 

льная норма в этом варианте водного режима в 
разные годы изменялась в пределах 4440 и 5550 
м

3
 /га (таблица 1). Продолжительность межполив- 

ных периодов по годам исследований изменялась 
от 2 до 26 дней. 

Во втором варианте поддержания влажности 
не ниже 80% НВ до конца кущения в слое почвы 
0,4, затем 0,6 м проведение первого полива в 2013 
и 2014 годах пришлось соответственно на 9 и 20 
мая. Поддержание запланированного водного ре- 
жима почвы обеспечивалось проведением 4 и 5 
поливов нормой 250, 10 и 13 поливов нормой 370 
м

3
/га при оросительной норме 4700 и 6060 м

3
/га. 

Межполивные периоды изменялись от 2 до 19 
дней. 

 

Таблица 1 – Количество поливов, поливные и оросительные нормы при капельном орошении 
риса 

 

Предполивная влажность 
почвы, 
% НВ 

Количество поливов 
Поливная норма, м

3
/га 

Оросительная норма, 
м

3
/га 

2013 2014 

80, 
h = 0,6 м 

12 
370 

15 
370 4440 и 5550 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 

4  
и 

10 

250 370 

5 
и 

13 

250 370 

 

4700 и 6060 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 

4 
и 

8 
и 

1 

250 370 550 

5 
и 

10 
и 

1 

250 370 550 

 

4510 и 5500 

 

Первый полив в третьем варианте с диффере- 
нцированным предполивным порогом влажности 
(80-70% НВ), глубиной увлажнения почвы (h = 0,4 

и 0,6 м) был дан в те же сроки что и во втором вари- 
анте. Общее число поливов нормой 250 м

3
/га по 

годам составило соответственно 4 и 5, а нормой 370 
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м
3
/га 8 и 10. Последний  полив  нормой  550  м

3
/га в 

2013 и 2014 годах был сделан соответственно 9 и 

6 августа. Оросительная норма в этом варианте 
опыта составила 4510 и 5500 м

3
/га при продолжите- 

льности межполивных периодов в пределах 2 - 19 
дней. 

Для завершения вегетации растениям риса в 
варианте поддержания влажности почвы не ниже 
80% НВ с переменной глубиной увлажнения 0,4 и 
0,6 м за годы исследований потребовалось 113 
дней (таблица 2). В варианте дифференцирован- 
ного водного режима 80 и 70% НВ и глубиной ув- 
лажнения почвы 0,4 и 0,6 м вегетационный период 
уменьшился на 2 дня и составил 111 дней. В вари- 
анте водного режима почвы с предполивной влаж- 
ностью 80% НВ в слое 0,6 м было отмечено мини- 
мальное количество дней, необходимых растени- 
ям риса, чтобы завершить вегетацию, и за два 
года исследований составило 108 дней. 

Внесение минеральных удобрений, как и улу- 
чшение водного режима почвы, увеличивало про- 
должительность межфазных периодов и всего 

вегетационного периода риса. В варианте с пред- 
поливной влажностью почвы 80 и 70% НВ и глуби- 
ной увлажнения на 0,4 и 0,6 м на фоне внесения 
удобрений, рассчитанных на получение урожайно- 
сти 5 т зерна с гектара, период вегетации риса в 
среднем за два года составил 107 дней. Повыше- 
ние фона минерального питания до рассчитанного 
на планируемую урожайность 7 т/га сопровожда- 
лось увеличением продолжительности вегетаци- 
онного периода до 114 дней. 

Из данных таблицы 2 видно, что влияние ми- 
неральных удобрений на продолжительность веге- 
тации риса начинает проявляться с периода 
«всходы-кущение». В варианте внесения удобре- 
ний, рассчитанных на получение урожайности 5 
т/га, продолжительности этого периода по годам 
исследований составила 24 и 26 дней. Улучшение 
минерального питания за счет внесения дозы 
удобрения, рассчитанной на урожайность 7 т/га, 
сопровождалось увеличением периода «всходы- 
кущение» на 2 дня. 

 

Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов риса по вариантам опыта, дней 
 

 

 
Годы 

иссле- 
дований 

 
Варианты опытов по 
предполивной влаж- 
ности почвы (%НВ), 

планируемой урожай- 
ности (т/га) 

П
о

с
е

в
-в

с
х
о

д
ы

 

В
с
х
о

д
ы

-к
у
щ

е
н
и

е
 

К
у
щ

е
н
и

е
- 

тр
у
б

ко
в
а

н
и

е
 

Т
р

у
б

ко
в
а

н
и

е
- 

в
ы

м
е

ты
в
а

н
и

е
 

В
ы

м
е

ты
в
а

н
и

е
- 

м
о

л
о

ч
н
а

я
 

с
п
е

л
о

с
ть

 

М
о

л
о

ч
н
а

я
- 

в
о

с
ко

в
а

я
 

с
п
е

л
о

с
ть

 

 В
о

с
ко

в
а

я
-п

о
л

н
а

я
 

с
п
е

л
о

с
ть

 

 
В

с
е

го
 

В зависимости от предполивной влажности почвы (6 т/га) 

 

 
2013 

80, 
h = 0,6 м 10 25 12 26 6 11 18 108 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 10 27 14 27 6 11 18 113 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 10 27 14 27 6 11 16 111 

 

 
2014 

80, 
h = 0,6 м 13 23 12 28 6 10 16 108 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 13 25 14 29 6 10 16 113 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 13 25 14 29 6 10 14 111 

В зависимости от планируемой урожайности (80 и 70% НВ, h = 0,4 и 0,6 м) 

 

2013 

5 10 26 13 26 6 11 15 107 
6 10 27 14 27 6 11 16 111 
7 10 28 15 27 6 12 16 114 

 

2014 

5 13 24 13 28 6 10 13 107 
6 13 25 14 29 6 10 14 111 
7 13 26 15 29 6 11 14 114 

 

Анализ полученных нами результатов (таб- 
лица 3) показал, что максимальная урожайность 
риса была получена в варианте поддержания 
влажности не ниже 80% НВ до конца фазы куще- 
ния в слое 0,4 с последующим увеличением её до 
0,6 м на всех фонах внесения удобрений, рассчи- 
танных на получение урожайности 5, 6 и 7 т/га. В 
среднем за годы исследований она составила 
соответственно 5,20; 6,12 и 6,91 т/га зерна. В ва- 
рианте с дифференцированным предполивным 

порогом влажности почвы 80 и 70% НВ и глубиной 
увлажнения h = 0,4 и 0,6 м при внесении тех же 
доз удобрений урожайность риса снизилась и 
составила в среднем 5,06; 6,00 и 6,83 т/га. Мини- 
мальный сбор зерна с посевов риса был получен в 
варианте водного режима, где влажность почвы 
поддерживалась не ниже 80% НВ в слое 0,6 м на 
всех фонах удобрений. В среднем за два года по 
вариантам с дозами удобрений она составила 
соответственно 4,81; 5,69 и 6,67 т/га. 
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Таблица 3 – Урожайность риса по вариантам опыта, т/га зерна 
 

Предполивная 
влажность почвы, 

% НВ 

Планируемая 
урожайность, 

т/га 

Годы исследований  

Средняя 
2013 2014 

80, 
h = 0,6 м 

5 4,79 4,82 4,81 
6 5,74 5,64 5,69 
7 6,64 6,7 6,67 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 

5 5,26 5,14 5,20 
6 6,15 6,09 6,12 
7 6,92 6,89 6,91 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 

5 5,10 5,02 5,06 
6 6,03 5,97 6,00 
7 6,85 6,81 6,83 

НСР 05: 2013 г. – 0,117; 2014 г. – 0,143 
 

Математическая обработка данных по уро- 
жайности риса показала (таблица 3), что прибавка 
зерна по изучаемым нами факторам (режим оро- 
шения и дозы удобрения) была существенной. 
Важно отметить, что посевы риса сорта Волго- 
градский оказались толерантными к отсутствию 
слоя воды, а изучаемые нами водные режимы 
почвы с использованием капельного орошения 
обеспечивают получение достаточно высокой 
урожайности при существенной экономии ороси- 
тельной воды по сравнению с поливом 
затоплением. 

Из данных таблицы 4 видно, что суммарное 
водопотребление риса по вариантам водного ре- 
жима почвы при капельном орошении изменялось 

в пределах 6122 – 6605 м
3
/га. Наибольшее его 

значение отмечалось в варианте поддержания 
влажности почвы не ниже 80% НВ с глубиной про- 
мачивания активного слоя 0,4 и 0,6 м и в среднем 
за годы исследований составило 
6604 м

3
/га. В варианте поддержания дифференци- 

рованного водного режима (80 и 70% НВ) и слоя 
увлажнения почвы (h = 0,4 и 0,6 м) расход воды 
растениями снизился и составил в среднем за два 
года 6465 м

3
/га. Наименьшее значение суммарно- 

го водопотребления получено в варианте с назна- 
чением поливов при влажности почвы 80% НВ в 
слое 0,6 м, которое в среднем за годы исследова- 
ний составило 6130 м

3
/га. 

 

Таблица 4 – Структура суммарного водопотребления риса при различных режимах капельного 
орошения (доза удобрений на урожайность 6 т/га) 

 

Предполивная 
влажность 

почвы, 
% НВ 

Годы 
исследова- 

ний 

Оросительная 
норма 

3 

Приход 
влаги от осадков 

3 

Использование 
почвенной вла- 

ги 3 

Суммарное во- 
допотребление, 

м
3
/га 

м /га % м /га % м /га % 

80, 
h = 0,6 м 

2013 4440 72,3 1696 27,6 0,9 0,1 6137 
2014 5550 90,7 497 8,1 75 1,2 6122 

среднее 4995 81,5 1097 17,9 38 0,6 6130 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 

2013 4700 71,2 1696 25,7 206 3,1 6602 
2014 6060 91,8 497 7,5 48 0,7 6605 

среднее 5380 81,5 1097 16,6 127 1,9 6604 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 

2013 4510 69,8 1696 26,2 258 3,9 6464 
2014 5500 85,1 497 7,7 468 7,2 6465 

среднее 5005 77,5 1097 17,0 363 5,6 6465 
 

Доля участия оросительной воды по вариан- 
там опыта капельного орошения риса изменялась 
в пределах 77,5 – 81,5% общего расхода воды. 
Максимальное количество подаваемой на поле 
оросительной воды сложились в варианте с пред- 
поливным порогом влажности 80% НВ при диф- 
ференцированном слое увлажнения (h = 0,4 и 0,6 
м) и составило 5380 м

3
/га, минимальное - 4995 

м
3
/га в варианте поддержания влажности почвы не 

ниже 80% НВ в слое 0,6 м. 
Таким образом, при периодических поливах 

основная доля в структуре эватранспирации рисо- 
вого поля, как и при поливе затоплением, приходи- 
тся на оросительную воду, но численные значения 
её сложились значительно меньше, чем при тра- 
диционной технологии орошения и изменялись от 
4995 до 5380 м

3
/га. При поливе затоплением чеков 

слоем воды она составляет 12 - 25 тыс. м
3
/га и 

более [9-10]. Следовательно, оросительная норма 

риса при капельном орошении уменьшилась в 2,0 
– 5,6 раз по сравнению с поливом затоплением. 

Одним из основных показателей, определя- 
ющих эффективность орошения любой сельскохо- 
зяйственной культуры, служат затраты ороситель- 
ной воды на формирование единицы товарной 
продукции. Из полученных нами результатов (таб- 
лица 5) следует, что на посевах риса при капель- 
ном поливе они изменялись в зависимости от под- 
держиваемого водного режима почвы. 

Максимальные затраты оросительной воды 
на производство одной тонны продукции сложи- 
лись в варианте поддержания влажности почвы не 
ниже 80% НВ до завершения фазы кущения риса в 
слое 0,4 с последующим увеличением его до 0,6 м 
и в среднем за два года составили 879,1 м

3
/т. Ми- 

нимальное количество оросительной воды на 
тонну зерна, 834,2 м

3
, было затрачено в варианте, 

где предполивная влажность почвы в отличие от 
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вышерассмотренного,  начиная  с  фазы  восковой спелости, снижалась до 70% НВ. 
 

Таблица 5 – Коэффициент водопотребления и затраты оросительной воды при различных вод- 
ных режимах капельного орошения риса (доза удобрений на урожайность 6 т/га) 

 

Предпо- 
ливная влажность 

почвы, 
% НВ 

 
Годы исс- 
ледований 

Суммарное 
водопотре- 

бление, 
м

3
/га 

 

Урожай- 
ность,т/г 

а 

Оросите- 
льная 
норма, 
м

3
/га 

Коэффици- 
ент водопо- 
требления, 

м
3
/т 

Затраты 
ороситель- 
ной воды 

на 1 т риса, 
м

3
/т 

80, 
h = 0,6 м 

2013 6137 5,74 4440 1069,2 773,5 
2014 6122 5,64 5550 1085,5 984,0 

среднее 6130 5,69 4995 1077,3 877,9 

80, 
h = 0,4 и 0,6 м 

2013 6602 6,15 4700 1073,5 764,2 
2014 6605 6,09 6060 1084,6 995,1 

среднее 6604 6,12 5380 1079,1 879,1 

80 и 70, 
h = 0,4 и 0,6 м 

2013 6464 6,03 4510 1072,0 747,9 
2014 6465 5,97 5500 1082,9 921,3 

среднее 6465 6,00 5005 1077,5 834,2 
 

Выводы. Предложенная технология водо- 

сберегающего орошения риса основана на ис- 
пользовании принципиально нового типа водного 
режима почвы, создаваемого периодическими 
поливами и обеспечивающего снижение затрат 
оросительной воды на единицу площади в 2,0 – 
5,6 раз по сравнению с традиционной технологией 
орошения затоплением чеков. Самым эффектив- 
ным по затратам оросительной воды на формиро- 
вание единицы товарной продукции риса оказался 
вариант поддержания влажности почвы 80% НВ в 
слое 0,4 м до конца фазы кущения и 0,6 м в по- 
следующий период вегетации с допустимым сни- 
жением влажности в период от восковой до пол- 
ной спелости зерна до 70% НВ. Капельное ороше- 
ние в сочетании с научно-обоснованным внесени- 
ем удобрений обеспечивает получение высокой 
урожайности и экономического эффекта, нейтра- 
лизует экологические проблемы, связанные с про- 
должительным поддержанием слоя воды в чеках, 
позволяет использовать под посевы риса оросите- 
льные системы общего назначения. 
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Introduction. Sulphur is an essential nutrient 

plant, classified as macroelements, and in the terms 
of importance it ranks right after nitrogen, phosphorus 
and potassium. However, for several years in 
agricultural soils in different parts of the world this 
component is in deficient and the situation in this 
regard deteriorates (Barczak, 2010). Also in some 
areas of Poland there is a paucity of sulphur in soils 
and its negative balance in the main cultivated plants 
species is observed (Podleśna, 2013). Sulphur 
deficiency is an increasingly widespread phenomenon 

also in grassland soils in the world (Breymeyer and 
van Dyne, 2012; Muir et al., 2008), especially in soils 
fertilized with high doses of nitrogen (Defra, 2010). 
Insufficient amount of sulphur in the grassland soils 
limits grass growth, protein production and reduces 
the efficiency of nitrogen use, which increases the risk 
of nitrates leaching (Mathot et al., 2008 by Murphy 
and O'Donnell, 1989 and Brown et al., 2000). To  
avoid these consequences is needed testing of 
grassland soils in terms of sulphur content and 
appropriate to the obtained results their fertilization 
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with sulphur-containing fertilizers. 

Aim of this study was to recognize the state of 
the sulphur content in the top layer of soil under 
grassland in Poland and dynamics its seasonal 
changes. 

Materials and methods. The research was 

conducted in 2009-2011 in the framework of the 
monitoring system of soil and water in the areas 
occupied by grassland in Poland. Monitoring is lead 
by the National Agrochemical Station (KSChR) and its 
regional stations in cooperation with the Institute of 
Technology and Life Sciences. Soil samples were 
taken from the 0-30 cm soil layer, from 317-326 
(depending on the year) permanent monitoring points 
designated in grasslands across the country. Samples 
were taken twice a year: in early spring, before the 
application of nitrogenous fertilizers (i.e. before or 
immediately after the start of the growing season) and 
autumn - after harvesting the plants. In the soil 
samples were determined: /i/ total sulphur (Stot.) 
content, after sintering soil magnesium nitrate - by 
nephelometry; /ii/ sulphur sulphate (S-SO4) content, 
after extraction with a solution of ammonium acetate 
and acetic acid - by nephelometry. Results of 
laboratory analyzes were processed statistically by 
calculating on their basis the arithmetic means and 
coefficients of variation - CV. Furthermore the normali- 
ty of results distribution using the Shapiro-Wilk test 
and the significance of differences between mean 
values of the series from spring and autumn periods, 
using Student's t-test were tested. 

Obtained data concerning average total and 
sulphate sulphur content in the soil were classified by 

comparison with the limit values used for the 
evaluation of the sulphur content in the soil (Kabata- 
Pendias et al., 1993) and proposed standards for the 
evaluation of sulphur available for the plants cultivated 
on mineral soils (Lipiński et. al., 2003). 

Results and discussion. In 2009-2011, the 

average total sulphur content in the 0-30 cm layer of 
mineral grassland soils in Poland, was 395.0 mg kg

-1
 

in spring periods and 391.4 mg kg
-1

 in autumn 
periods, while in mineral-organic and organic soils 
1607.7 mg kg

-1
 and 1522.4 mg kg

-1
, respectively. 

Average sulphur sulphate content in  mineral 
grassland soils during the whole study period was 
13.6 mg kg

-1
 in the spring season and 18.1 mg kg

-1
 in 

the autumn season. While the S-SO4 content in 
mineral-organic and organic soils reached in the 
mentioned seasons values: 43.3 mg kg

-1
 and 45.6 mg 

kg
-1

, respectively (Table 1). The observed seasonal 
variation was statistically significant only in respect of 
the contents of S-SO4 in mineral soils (t = -3.403; p = 
0.001; df = 1494). During the study period occurred - 
sometimes quite significant, changes in the content of 
total sulphur and sulphate in grassland soils. 
Differences in the Stot. content in various years of the 
study reaching up to 109 mg kg

-1
 in mineral soils, and 

more than 566 mg kg
-1

 in organic. In the case of S- 
SO4 these differences reached 3.2 and about 17.9 mg 
kg

-1
, respectively. The reason for these disparities 

probably was the diversity of weather conditions in 
particular years of the study (in 2009, 2010 and 2011 
precipitation and average temperatures in Poland 
amounted to 692; 830; 576 mm  and  8.6;  7.5  and 
8.9 °C). 

 

Table 1 – Descriptive statistics of the total sulphur content and sulphate, the mineral (MS) and mineral-
organic and organic (OMS and OS) grassland soils in Poland in the 0-30 cm layer  in the 
years 2009-2011 

 

 
Soil type 

 

Year 

Total sulphur Sulphate sulphur 

n 
mean content, 

mgStot. kg
-1 CV, % n 

mean content, 
mgS-SO4 kg

-1 CV, % 

spring 
MS 

2009 
282 335.8 90.2 283 11.8 124.8 

OMS and OS 35 1329 58.7 35 52.4 133.8 
MS 

2010 
288 403.2 108.3 247 15.0 165.2 

OMS and OS 38 1895.3 52.8 38 43.2 130.7 
MS 

2011 
287 444.8 178.4 245 14.3 143.5 

OMS and OS 35 1574.1 65.3 35 34.5 99.3 
MS 2009- 

2011 
857 395.0 140.2 775 13.6 148.6 

OMS and OS 108 1607.7 60.0 108 43.3 128.2 
 autumn 

MS 
2009 

240 372.1 85.3 239 19.5 173.6 
OMS and OS 34 1508.2 72.4 34 52.9 102.5 

MS 
2010 

238 381.8 82.9 237 16.9 172.4 
OMS and OS 35 1437.8 60.7 34 38.4 90.8 

MS 
2011 

246 419.4 119.3 245 17.9 148.3 
OMS and OS 35 1620.9 74.6 35 45.6 98.7 

MS 2009- 
2011 

724 391.4 99.4 721 18.1 165.5 
OMS and OS 104 1522.4 69.6 103 45.6 99.3 

Source: own elaboration based on results of KSChR 
 

The level of Stot. and S-SO4 in most parts of 
grassland soils was natural acc. to classification elab- 
orated by Kabat-Pendias et all. (1993). Higher than 
the natural sulphate and total sulphur content 
approximately was recorded, respectively in 7.5- 
10.4% and 3.2-3.3% (depending on the season) 

mineral soils and 2.6-12.8 and 5.3-20.5% and mineral- 
organic and organic soils. Referring to the data on the 
content of sulphate sulphur in the grasslands soil to 
the proposed standards to determine needs of 
grasses fertilization with this component, has been 
found that in classes with very low and low S-SO4 was 
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about 57.6-61.7% mineral grasslands soil, and in 
classes with an average, high and very high content of 
S-SO4 was 18.4-20.0% and 18.3-24.0% this type soil, 
respectively. These results suggest that in a large 
area of grassland mineral soils may occur sulphur 
deficit. This problem is probably to a much lesser 
extent relates to mineral-organic and organic 
grassland soils (it is difficult to clearly determine due 
to a lack in this area limit values permitting detailed 
analysis). 

Conclusion. In 2009-2011, in the 0-30 cm layer 

of mineral grasslands soil in Poland, the average 
content of Stot. and S-SO4, depending on the season 
amounted 391.4-395.0 mg kg

-1
 and 13.6-18.1 mg kg

-
 

1
, and in mineral-organic and organic grassland soils – 

1522.4-1607.7 mg kg
-1

 and 43.3-45.6 mg kg
-1

, 
respectively. In the whole three-year cycle of study S- 
SO4 content in mineral soils was statistically signifi- 
cantly higher in autumn than in the spring. In other 
cases the analyzed seasonal changes in the sulfur 
content were not statistically significant. Contents of 
Stot. and S-SO4, in most mineral grassland soils 
occurred in a range corresponding to its natural level. 
Conversely, because of the requirements for sulphur 
fertilization in approx. 58-62% of mineral grassland 
soils the content of S-SO4 was very low and low, 
which indicates the existence of therein deficiency of 
this component. 
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Постановка проблеми. Виробництво зерна – 

головне завдання сільськогосподарської діяльнос- 
ті. У вирішенні цього завдання значне місце нале- 
жить кукурудзі. Кукурудза – одна з найбільш висо- 
копродуктивних злакових культур універсального 
призначення. За рівнем урожайності при достат- 
ньому вологозабезпеченні переважає усі культури. 
Для підвищення рівня реалізації біологічного поте- 
нціалу культури важливе значення має впрова- 
дження у виробництво сучасних ефективних кон- 
куренто-спроможних агротехнологій, які повинні 
базуватися на доборі адаптованих для зони висо- 
копродуктивних гібридів інтенсивного типу за оп- 
тимізації умов макро- і мікроелементного живлен- 
ня, штучного зволоження, застосування сучасних 
біостимуляторів росту. Ефективність впроваджен- 
ня енерго- та ресурсозберігаючих технологій у 
сферу агропромислового комплексу значною мі- 
рою залежить від такого важливого елемента як 
мікродобрива та стимулятори росту рослин, які 
містять важливі мікроелементи, фітогормони та 

активатори росту. Їх використання дозволяє змен- 
шити використання хімічних препаратів, зокрема 
засобів захисту рослин, підвищити ефективність 
ряду технологічних операцій, посилити стійкість 
рослин до несприятливих факторів довкілля та дії 
патогенів, покращити не лише кількісні, але і якісні 
характеристики продукції [1-3]. Зазначимо, що 
вплив цих факторів в умовах зрошення дощуван- 
ням не вивчений. Тому дослідження з цього на- 
пряму є актуальними. 

Стан вивчення проблеми. Найважливішим 

чинником сучасної технології вирощування й отри- 
мання високих врожаїв зерна кукурудзи є викорис- 
тання для сівби високоякісного гібридного насіння, 
що дозволяє підвищити продуктивність зрошувано- 
го гектара на 20-30 %. В цьому контексті визнача- 
льним критерієм одержання високих врожаїв зерна 
кукурудзи при дотриманні і чіткому та своєчасному 
виконанні регламенту агротехнології є добір гібри- 
дів кукурудзи різних груп стиглості з високим поте- 
нціалом врожайності та підвищеною адаптивністю 
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до несприятливих абіотичних факторів певної зони 
агровиробництва [4, 5]. 

Застосування стимуляторів росту, комплекс- 
них рідких мікродобрив є одним з нових і перспек- 
тивних напрямів у сільському господарстві, що 
сприятимуть покращенню якості продукції, збіль- 
шенню урожайності та економічної ефективності 
вирощування кукурудзи [6]. 

Завдання та методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень було вивчити ефективність стиму- 
ляторів росту і мікродобрив з урахуванням біологі- 
чних особливостей нових гібридів кукурудзи різних 
груп ФАО в зрошуваних умовах півдня України та 
простежити їх вплив на формування зернової про- 
дуктивності рослин. 

Польові та лабораторні дослідження були 
проведені згідно методик з дослідної справи [7] 
протягом 2013-2015 рр. на зрошуваних землях 
Інституту зрошуваного землеробства НААН Украї- 
ни, який знаходиться в Південному Степу України 
на території Інгулецького зрошуваного масиву, 
ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий серед- 
ньосуглинковий слабкосолонцюватий при глибоко- 
му рівні залягання ґрунтових вод. 

Дослід двофакторний: фактор А (різні за гру- 
пами ФАО гібриди кукурудзи – ДН Пивиха, Тендра, 
Батурин 287 МВ, Скадовський, Збруч, Каховський, 
ДН Гетера, Арабат); фактор В (мікродобрива і 
стимулятори росту): без обробки; «Сизам-Нано» - 
обробка насіння; «Сизам-Нано» - обробка насіння 

+ позакореневе обприскування «HUMIN PLUS» у 
фазу 7-8 листків; «Сизам-Нано» - обробка насіння 
+ позакореневе обприскування у фазу 7-8 листків 
«Грейнактив-С»; «HUMIN PLUS» - обробка насіння 
+ позакореневе обприскування у фазу 7-8 листків; 

«Наномікс-кукурудза» обробка насіння + позакоре- 
неве обприскування у фазу 7-8 листків; 
«Myke_pro» - обробка насіння). Повторність чоти- 
риразова з розміщенням варіантів методом рен- 
домізованих розщеплених ділянок. Площа посів- 
них ділянок 70 м

2
, облікова – 50 м

2
. 

За дефіцитом випаровуваності роки дослі- 
джень розподілялись таким чином: 2013 р. – сере- 
дньосухий; 2014 р. – сухий, 2015 р. - середньосу- 
хий. 

Результати досліджень. Застосування мік- 

родобрив та стимуляторів росту рослин за період 
2013-2015 рр. досліджень на посівах кукурудзи 
позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин і, 
як наслідок, на формування урожаю. Так, не зале- 
жно від скоростиглості гібридів, стимулятори росту 
та мікродобрива, в середньому за 2013-2015 рр., 
збільшували урожайність зерна гібридів кукурудзи 
на 0,38-1,26 т/га з приростом урожайності 3,80- 
10,04 % (табл. 1, 2). Це пояснюється тим, що рос- 
лини були повністю або частково забезпечені не- 
обхідними мікроелементами та рістстимулюючими 
речовинами з їх розподілом протягом вегетації 
культури, особливо в критичні періоди розвитку 
рослин. 

 

Таблиця 1 – Урожайність зерна ранньостиглих та середньоранніх гібридів кукурудзи залежно від 
обробки стимуляторами росту і мікродобривами 

 

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) 2013 2014 2015 середнє 

 

 
ДН Пивиха 
(ФАО 180) 

1. Без обробки 10,28 9,98 9,68 9,98 

2. Сизам-Нано 10,96 10,68 10,31 10,65 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 10,98 10,76 10,33 10,69 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 11,18 10,98 10,51 10,89 

5. HUMIN PLUS 10,82 10,74 10,27 10,61 
6. Наномікс 11,11 10,93 10,39 10,81 
7. Myke_pro 10,63 10,49 9,96 10,36 

 
 

Тендра 
(ФАО 190) 

1. Без обробки 9,91 9,57 9,23 9,57 
2. Сизам-Нано 10,52 10,22 9,71 10,15 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

10,59 10,27 9,77 10,21 

4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 10,89 10,47 9,96 10,44 
5. HUMIN PLUS 10,47 10,19 9,67 10,11 

6. Наномікс 10,81 10,47 9,86 10,38 
7. Myke_pro 10,35 10,05 9,51 9,97 

 
 

Батурин 
287 МВ 

(ФАО 240) 

1. Без обробки 10,45 10,25 10,05 10,25 

2. Сизам-Нано 11,14 10,96 10,60 10,90 
3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 11,25 11,01 10,65 10,97 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 11,51 11,17 10,95 11,21 

5. HUMIN PLUS 11,15 10,81 10,50 10,82 
6. Наномікс 11,43 11,07 10,80 11,10 
7. Myke_pro 10,90 10,68 10,31 10,63 

 

 
Скадовський 

(ФАО 290) 

1. Без обробки 10,88 10,56 10,30 10,58 
2. Сизам-Нано 11,55 11,33 10,93 11,27 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 11,68 11,40 10,97 11,35 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 11,87 11,63 11,21 11,57 

5. HUMIN PLUS 11,59 11,35 10,90 11,28 
6. Наномікс 11,80 11,58 11,09 11,49 
7. Myke_pro 11,31 11,05 10,67 11,01 

НІР05, т/га 
А = 0,33 0,41 0,37  
В = 0,18 0,24 0,22 
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Таблиця 2 – Урожайність зерна середньостиглих та середньопізніх гібридів кукурудзи залежно від 
обробки стимуляторами росту і мікродобривами 

 

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) 2013 2014 2015 середнє 

 
 
 

Збруч 
(ФАО 310) 

1. Без обробки 11,32 11,10 10,82 11,08 

2. Сизам-Нано 12,09 11,85 11,37 11,77 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 12,11 11,93 11,45 11,83 

4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 12,60 12,32 11,68 12,20 
5. HUMIN PLUS 12,03 11,77 11,36 11,72 

6. Наномікс 12,50 12,16 11,49 12,05 
7. Myke_pro 11,85 11,61 11,10 11,52 

 

 
Каховський 
(ФАО 380) 

1. Без обробки 11,61 11,29 11,06 11,32 
2. Сизам-Нано 12,36 12,12 11,61 12,03 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 12,40 12,16 11,68 12,08 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 12,86 12,60 11,95 12,47 

5. HUMIN PLUS 12,26 12,00 11,50 11,92 
6. Наномікс 12,78 12,42 11,79 12,33 
7. Myke_pro 12,13 11,79 11,36 11,76 

 

 
ДН Гетера 
(ФАО 420) 

1. Без обробки 12,21 11,95 11,66 11,94 
2. Сизам-Нано 13,08 12,80 12,28 12,72 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 13,12 12,86 12,36 12,78 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 13,52 13,24 12,69 13,15 

5. HUMIN PLUS 12,98 12,72 12,07 12,59 
6. Наномікс 13,44 13,16 12,46 13,02 
7. Myke_pro 12,69 12,45 11,91 12,35 

 

 
Арабат 

(ФАО 430) 

1. Без обробки 12,74 12,52 12,36 12,54 
2. Сизам-Нано 13,67 13,41 13,06 13,38 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 13,69 13,49 13,11 13,43 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 14,17 13,83 13,40 13,80 

5. HUMIN PLUS 13,51 13,27 12,88 13,22 
6. Наномікс 14,10 13,72 13,31 13,71 
7. Myke_pro 13,25 12,97 12,63 12,95 

НІР05, т/га 
А = 0,33 0,41 0,37  
В = 0,18 0,24 0,22 

 

Дані таблиць свідчать, що за всіма групами 
стиглості гібридів кукурудзи спостерігається тенде- 
нція приросту врожайності зерна залежно від за- 
стосування мікродобрив та стимуляторів росту. 

Урожайність зерна кукурудзи в умовах зро- 
шення без обробки препаратами коливалася в 
межах скоростиглості гібридів 9,57-12,54 т/га в 
середньому за 2013-2015 рр. досліджень. Найбі- 
льшу урожайність за роки досліджень в умовах 
зрошення – 13,80 т/га сформував середньопізній 
гібрид Арабат при комплексному застосуванні 
стимуляторів росту – обробка насіння «Сизам- 
Нано» та підживлення у фазу 7-8 листків кукурудзи 
«Грейнактив-С», що на 1,26 т/га більше від контро- 
лю. Така ж закономірність спостерігається і в інших 
гібридів, прибавка урожаю від цієї обробки, в сере- 
дньому по гібридам, склала 0,94-1,26 т/га. Слід 
зазначити, що найбільш відчутна реакція від за- 
стосування мікродобрив та стимуляторів росту, в 
умовах зрошення, виявились у середньостиглих та 
середньопізніх гібридів. 

Результати досліджень 2013-2015 рр. показа- 
ли, що більшою стабільністю прояву врожайності, 
як фактичної, так і потенційної, в умовах зрошення 
характеризуються гібриди середньостиглої та се- 
редньопізньої груп. Рівень падіння урожайності 
залежно від біотипу був мінімальним у досліджу- 
ваних гібридів ФАО 310-430. Це свідчить про те, 
що середньостиглі та середньопізні гібриди куку- 
рудзи в умовах зрошення за стабільністю прояву 

високої урожайності мають певні переваги над 
скоростиглими гібридами. 

Крім кількісної характеристики продуктивності 
гібридів кукурудзи, в наших дослідах була прове- 
дена оцінка якості врожаю зерна цієї культури. 
Нашими дослідженнями встановлено, що обробка 
насіння та рослин гібридів кукурудзи новими пре- 
паратами перед висівом та у фазу утворення 7-8 
листків, по-різному позначилася на основних пока- 
зниках якості зерна. 

Результатами наших досліджень 2013-2015 
рр. виявлено, що вміст білка в зерні гібридів, що 
взяті на вивчення, підвищувався під впливом сти- 
муляторів росту, комплексних рідких мікродобрив 
та безпосередньо від біологічних особливостей 
гібридів (табл. 3, 4). 

Від проведення обробки насіння та позакоре- 
невого підживлення вміст білку у зерні зростав. В 
середньому по всіх гібридах на необроблених 
ділянках він становив 8,16-9,35%. Серед гібридно- 
го складу за вмістом білку виділився ранньостиг- 
лий гібрид Тендра із вмістом - 9,35% порівняно з 
іншими гібридами, у яких вміст білку коливався від 
8,16 до 9,18%, найменший відсоток у середньо- 
раннього Скадовський – 8,16. За обробки всіх гіб- 
ридів комплексним мікродобривом «Наномікс- 
кукурудза», в середньому, вміст білку збільшував- 
ся на 0,34-0,63%, порівняно з контролем. Найбіль- 
шу прибавку за цієї обробки отримано на серед- 
ньоранньому гібриді Батурин 287 МВ – 0,63%. 
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Таблиця 3 – Вплив обробки стимуляторами росту і мікродобривами на показники якості зерна 
гібридів кукурудзи ФАО 180-290, (середнє за 2013-2015 рр.), % 

 

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) 
Вміст 
білка 

Вміст крохма- 
лю 

Вміст жиру 

 

 
ДН Пивиха 
(ФАО 180) 

1. Без обробки 9,21 69,12 3,52 
2. Сизам-Нано 9,30 69,18 3,46 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 9,36 69,01 3,38 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 9,68 69,56 3,67 

5. HUMIN PLUS 9,39 68,72 3,50 
6. Наномікс 9,72 68,15 3,63 
7. Myke_pro 9,23 69,13 3,51 

 

 
Тендра 

(ФАО 190) 

1. Без обробки 9,35 69,79 3,49 
2. Сизам-Нано 9,44 69,82 3,44 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 9,55 69,88 3,40 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 9,81 69,98 3,46 

5. HUMIN PLUS 9,47 69,85 3,37 
6. Наномікс 9,87 69,56 3,63 
7. Myke_pro 9,36 69,81 3,46 

 

Батурин 
287 МВ 

(ФАО 240) 

1. Без обробки 9,18 68,01 3,69 
2. Сизам-Нано 9,24 68,22 3,49 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 9,28 68,22 3,47 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 9,63 68,28 3,54 

5. HUMIN PLUS 9,34 68,55 3,24 
6. Наномікс 9,81 68,03 3,82 
7. Myke_pro 9,20 68,04 3,62 

 

 
Скадовський 

(ФАО 290) 

1. Без обробки 8,16 68,55 3,86 
2. Сизам-Нано 8,25 68,68 3,81 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 8,39 68,75 3,69 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 8,55 68,72 3,80 

5. HUMIN PLUS 8,22 68,69 3,85 
6. Наномікс 8,69 68,22 3,99 
7. Myke_pro 8,17 68,57 3,84 

НІР05, % 0,05 0,09 0,03 

 

Таблиця 4 – Вплив обробки стимуляторами росту і мікродобривами на показники якості зерна 
гібридів кукурудзи ФАО 310-430, (середнє за 2013-2015 рр.), % 

 

Гібрид (А) Обробка препаратом (В) Вміст білка Вміст крохмалю Вміст жиру 

 

 
Збруч 

(ФАО 310) 

1. Без обробки 8,30 69,22 3,60 
2. Сизам-Нано 8,37 69,21 3,62 

3. Сизам-Нано+ HUMIN PLUS 8,44 69,24 3,55 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 8,71 68,63 3,55 

5. HUMIN PLUS 8,45 69,41 3,47 
6. Наномікс 8,77 68,08 3,78 
7. Myke_pro 8,31 69,18 3,62 

 

 
Каховський 
(ФАО 380) 

1. Без обробки 8,75 71,11 3,42 
2. Сизам-Нано 8,84 71,05 3,42 

3. Сизам-Нано+ HUMIN PLUS 8,89 71,10 3,38 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 9,01 71,68 3,34 

5. HUMIN PLUS 8,91 70,74 3,40 
6. Наномікс 9,09 70,68 3,60 
7. Myke_pro 8,76 71,09 3,43 

 

 
ДН Гетера 
(ФАО 420) 

1. Без обробки 8,38 69,11 3,26 
2. Сизам-Нано 8,44 69,12 3,23 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 8,45 69,15 3,19 
4. Сизам-Нано +Грейнактив-С 8,69 69,58 3,11 

5. HUMIN PLUS 8,46 69,15 3,15 
6. Наномікс 8,76 68,81 3,37 
7. Myke_pro 8,35 69,15 3,24 

 

 
Арабат 

(ФАО 430) 

1. Без обробки 8,56 68,65 4,11 
2. Сизам-Нано 8,60 68,72 4,09 

3. Сизам-Нано+HUMIN PLUS 8,68 68,77 4,01 
4. Сизам-Нано + Грейнактив-С 8,89 68,89 4,06 

5. HUMIN PLUS 8,67 68,50 4,05 
6. Наномікс 8,95 68,16 4,24 
7. Myke_pro 8,59 68,68 4,10 

НІР05, % 0,05 0,09 0,03 
 

Щодо вмісту крохмалю у зерні, то його вміст 
змінювався дещо меншою мірою, порівняно з біл- 

ком. На варіантах без обробок, в середньому по 
всіх досліджуваних гібридах, його вміст склав 
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68,01-71,11%. За умов застосування досліджува- 
них стимуляторів росту та мікродобрив цей показ- 
ник або залишався на однаковому рівні з контро- 
лем з незначним підвищенням, або зменшувався. 
За обробки всіх гібридів стимуляторами росту 
«Сизам-Нано» + «Грейнактив-С» даний показник 
підвищувався порівняно з контролем на 0,17- 
0,57% і найбільшим був у середньостиглого гібри- 
ду Каховський – 71,68%. 

Серед досліджуваних гібридів за вмістом кро- 
хмалю у зерні без обробки препаратами перева- 
жає гібрид з ФАО 380 Каховський - 71,11%, у той 
час, коли в інших гібридах його вміст коливається у 
межах від 68,01 до 69,79%. 

У середньому, за роки досліджень, зерно дос- 
ліджуваних гібридів кукурудзи на варіантах без об- 
робки містило 3,26-4,11% жиру, даний показник зме- 
ншувався залежно від обробки стимуляторами росту 
та мікродобривами, окрім обробки препаратом «На- 
номікс-кукурудза», де його вміст збільшувався по  
всіх гібридах на 0,11-0,18%. Так, за обробки зазна- 
ченим комплексним мікродобривом, в середньому за 
роки досліджень, вміст жиру був максимальним у 
середньопізнього гібриду Арабат і склав 4,24% з 
прибавкою у 0,13%. Максимальним збільшення 
вмісту жиру порівняно з контролем було за обробки 
препаратом «Наномікс-кукурудза» середньостиглого 

гібриду Каховський і складає 0,18%. 

Серед досліджуваних гібридів  найбільший  
вміст жиру – 4,11% має середньопізній гібрид Ара- 
бат, тоді як у інших гібридів даний показник коливав- 
ся в межах 3,26-3,86%. 

З метою об’єктивного обґрунтування най- 
більш раціонального поєднання агрозаходів, що 
взяті нами на вивчення, була визначена економіч- 
на ефективність досліджуваних елементів техно- 
логії, а саме - гібриди різних груп стиглості, мікро- 
добрива та стимулятори росту. 

Розрахунком економічної ефективності вста- 
новлено, що за вирощування досліджуваних гібри- 
дів без застосування стимуляторів росту і мікродо- 
брив виробничі витрати були на 0,8-1,7 % менши- 
ми порівняно з включенням зазначеного фактору 
до технологічних прийомів вирощування кукурудзи. 
Максимальними (21762-21928 грн/га) вони визна- 
чені при застосуванні препарату «Myke_pro» на 
середньостиглих і середньопізніх гібридах (табл. 5, 
6). 

Найвищий чистий прибуток у досліді, незале- 
жно від стимуляторів росту і мікродобрив, забезпе- 
чив середньопізній гібрид Арабат. Максимальним 
по гібридах він був за умов застосування стимуля- 
торів росту «Сизам-Нано» і «Грейнактив-С». 

 

Таблиця 5 – Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи ФАО 180-290 залежно від 
стимуляторів росту і мікродобрив 

 

Гібрид (А) 
Обробка препара- 

том (В) 
Урожай- 

ність, т/га 

Вартість 
продукції, 

грн/га 

Чистий прибу- 
ток, грн/га 

Рента- 
бельність, 

% 

 
 

ДН Пивиха 
(ФАО 180) 

1. Без обробки 9,68 29040 8392 40,6 
2. Сизам-Нано 10,31 30930 10097 48,5 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

10,33 30990 10095 48,3 

4. Сизам-Нано 
+Грейнактив-С 10,51 31530 10611 50,7 

5. HUMIN PLUS 10,27 30810 9999 48,0 
6. Наномікс 10,39 31170 10282 49,2 
7. Myke_pro 9,96 29880 8882 42,3 

 
 

Тендра 
(ФАО 190) 

1. Без обробки 9,23 27690 7042 34,1 
2. Сизам-Нано 9,71 29130 8297 39,8 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

9,77 29310 8415 40,3 

4. Сизам-Нано 
+Грейнактив-С 9,96 29880 8961 42,8 

5. HUMIN PLUS 9,67 29010 8199 39,4 
6. Наномікс 9,86 29580 8692 41,6 
7. Myke_pro 9,51 28530 7532 35,9 

 

 
Батурин 
287 МВ 

(ФАО 240) 

1. Без обробки 10,05 30150 9438 45,6 
2. Сизам-Нано 10,60 31800 10903 52,2 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

10,65 31950 10991 52,4 

4. Сизам-Нано 
+Грейнактив-С 10,95 32850 11867 56,6 

5. HUMIN PLUS 10,50 31500 10625 50,9 
6. Наномікс 10,80 32400 11448 54,6 
7. Myke_pro 10,31 30930 9868 46,7 

 
 

Скадовський 
(ФАО 290) 

1. Без обробки 10,30 30900 10188 49,2 
2. Сизам-Нано 10,93 32790 11893 56,9 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

10,97 32910 11951 57,0 

4. Сизам-Нано 
+Грейнактив-С 11,21 33630 12647 60,3 

5. HUMIN PLUS 10,90 32700 11825 56,6 
6. Наномікс 11,09 33270 12318 58,8 
7. Myke_pro 10,67 32010 10948 52,0 
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Стимулятори росту і мікродобрива, порівняно з 
варіантами без обробки, збільшили чистий прибу- 
ток, у середньому по гібридах, у 1,7-12,2 %. В 2015 
році найвищий рівень прибутку – 18351 грн./га було 

одержано на посівах гібриду Арабат за умов обробки 
насіння стимулятором росту «Сизам-Нано» і у фазу 
7-8 листків «Грейнактив-С», що на 12,2 % більше за 
варіанти без обробки. 

 

Таблиця 6 – Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи ФАО 310-430 залежно від 
стимуляторів росту і мікродобрив 

 

Гібрид (А) 
Обробка препаратом 

(В) 
Урожай- 

ність, т/га 
Вартість про- 
дукції, грн/га 

Чистий при- 
буток, грн/га 

Рента- 
бельність, % 

 
 

 
Збруч 

(ФАО 310) 

1. Без обробки 10,82 32460 11048 51,6 

2. Сизам-Нано 11,37 34110 12513 57,9 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

11,45 34350 12691 58,6 

4. Сизам-Нано + 
Грейнактив-С 11,68 35040 13357 61,6 

5. HUMIN PLUS 11,36 34080 12505 58,0 
6. Наномікс 11,49 34470 12818 59,2 
7. Myke_pro 11,10 33300 11538 53,0 

 
 

 
Каховський 
(ФАО 380) 

1. Без обробки 11,06 33180 11768 55,0 
2. Сизам-Нано 11,61 34830 13233 61,3 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

11,68 35040 13381 61,8 

4. Сизам-Нано + 
Грейнактив-С 11,95 35850 14167 65,3 

5. HUMIN PLUS 11,50 34500 12925 59,9 
6. Наномікс 11,79 35370 13718 63,4 
7. Myke_pro 11,36 34080 12318 56,6 

 
 

 
ДН Гетера 
(ФАО 420) 

1. Без обробки 11,66 34980 13402 62,1 
2. Сизам-Нано 12,28 36840 15077 69,3 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

12,36 37080 15255 69,9 

4. Сизам-Нано + 
Грейнактив-С 12,69 38070 16221 74,2 

5. HUMIN PLUS 12,07 36210 14469 66,6 
6. Наномікс 12,46 37380 15562 71,3 
7. Myke_pro 11,91 35730 13802 62,9 

 
 

 
Арабат 

(ФАО 430) 

1. Без обробки 12,36 37080 15502 71,8 
2. Сизам-Нано 13,06 39180 17417 80,0 

3. Сизам-Нано+ 
HUMIN PLUS 

13,11 39330 17505 80,2 

4. Сизам-Нано + 
Грейнактив-С 13,40 40200 18351 84,0 

5. HUMIN PLUS 12,88 38640 16899 77,7 
6. Наномікс 13,31 39930 18112 83,0 
7. Myke_pro 12,63 37890 15962 72,8 

 

Зовсім інша ситуація склалася при визначенні 
рівня рентабельності вирощування гібридів кукуру- 
дзи. Без застосування стимуляторів росту і мікродо- 
брив у 2015 році у всіх гібридів він виявився на рівні 
34,1-71,8 %. За умов обробки препаратами рівень 
рентабельності підвищувався і в середньому по 
варіантах обробок складав 35,9-84,0 %. 

Слід зазначити, що рівень рентабельності 
значно вищим був при вирощуванні гібридів куку- 
рудзи з більш тривалим періодом вегетації, а со- 
бівартість вирощування одиниці продукції при 
цьому, навпаки, знижувалася. Найвищий рівень 
рентабельності показали гібриди Каховський 
(65,3%), ДН Гетера (74,2 %) і Арабат (84,0 %) за 
обробки стимуляторами росту «Сизам-нано» + 
«Грейнактив-С». 

Висновки. За результатами досліджень 2013- 

2015 рр. встановлено, що найвищий рівень прибу- 
тку – 18351 грн/га було одержано на посівах гібри- 

ду Арабат за умов обробки насіння стимулятором 
росту «Сизам-Нано» і у фазу 7-8 листків обприску- 
вання «Грейнактив-С», що на 12,2 % більше за 
варіанти без обробки. В умовах зрошення на тем- 
но-каштановому ґрунті півдня України для отри- 
мання врожайності зерна кукурудзи на рівні 11,1- 
13,4 т/га з рентабельністю 53,0-84,0 % застосову- 
вати інноваційні стимулятори росту і мікродобрива. 
При цьому доцільно вирощувати гібриди кукурудзи 
середньостиглої та середньопізньої груп – Збруч, 
Каховський, ДН Гетера, Арабат. 
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ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО 
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

БЕНДА Р.В. – кандидат сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства степової зони НААН 
 

Постановка проблеми. Зерно – містить ба- 

гато поживних речовин, необхідних для підтриман- 
ня життєво важливих процесів в організмі людини 
та тварини. В сумарному вживанні частка продук- 
тів, які одержані безпосередньо з зерна або вна- 
слідок його трансформації в продукти тваринницт- 
ва, перевищує 50%. Ячмінь озимий використову- 
ють на корм худобі, для виробництва круп та у 
пивоварній промисловості. Він краще перетравлю- 
ється тваринами, ніж овес. Наприклад, невелика 
кількість ячменю у складі комбікормів сприяє оздо- 
ровленню і підвищенню витривалості великої рога- 
тої худоби [1, 2]. 

Харчова, кормова і технологічна цінність зер- 
на ячменю озимого визначається агрокліматични- 
ми умовами і прийомами вирощування. Тому, ос- 
новне завдання аграрної науки – стійке підвищення 
врожаю та якості продукції, яку отримують з оди- 
ниці площі в конкретних агроекологічних умовах 
окремої зони, сівозміни чи поля. Такий ріст може 
бути забезпечений, з одного боку, за рахунок най- 
більш повної реалізації адаптивного потенціалу 
культури чи сорту, а з іншого – за рахунок окремих 
елементів технології: строків сівби та використання 
мінеральних підживлень [3]. 

Стан вивчення проблеми. Формування яко- 

сті зерна ячменю озимого відбувається під дією 
комплексу взаємопов’язаних між собою факторів 
таких, як природно-кліматичні і агротехнічні. В 
наших дослідах такими агротехнічними факторами 
є строки сівби та рівень мінерального живлення 
рослин. За допомогою цих факторів можна покра- 
щувати умови росту рослин ячменю озимого – 
водний, поживний, світловий режими, а також змі- 
нюючи час впливу цих факторів на рослини, фор- 
мувати кількісні та якісні ознаки їх продуктивності. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням проведених досліджень було вивчення впливу 
строків сівби та рівня мінерального живлення на 
формування показників якості зерна ячменю ози- 
мого. Польові досліди проводились на базі дослід- 
ного господарства «Дніпро» в 2006–2010 рр. Ґрун- 
товий покрив дослідних ділянок представлений 
чорноземом звичайним малогумусним середньосу- 
глинковим на лесі з вмістом гумусу в орному шарі 

3,3–3,5%, загального азоту – 0,23–0,25, фосфору – 
0,10–0,12, калію – 2,1%. Клімат зони – помірно 
континентальний з недостатнім та нестійким зво- 
ложенням. 

В дослідах вивчали районований для степо- 
вої зони сорт ячменю озимого – Основа. Поперед- 
ник – ячмінь ярий. Технологія вирощування куль- 
тури – загальноприйнята для північної частини 
Степу України, крім поставлених на вивчення пи- 
тань. Під передпосівну культивацію вносили повне 
мінеральне добриво у дозі N60Р60К30 кг/га д. р. Пі- 
дживлення рослин ячменю озимого проводили 
азотними добривами у формі аміачної селітри (N – 
34,4%): ранньовесняне – по мерзло-талому ґрунту 
в дозі N30 кг/га д.р. та локальне – в кінці фази ку- 
щення в дозах N30, N60 та N90 кг/га д.р. Насіння 
протруювали універсальним препаратом вітавакс 
200 ФФ (2,5 л на 1 т насіння). Сіяли сівалкою СН- 
16 суцільним рядковим способом на глибину 5–6 
см. Норма висіву – 5 млн схожих насінин/га. 

Повторність у досліді – триразова, розміщен- 
ня ділянок послідовне. Площа облікової ділянки – 
60 м

2
 . 
Агрометеорологічні умови за роки проведення 

досліджень істотно відрізнялися, що певним чином 
вплинуло на продуктивність рослин ячменю озимо- 
го, а отже, і на формування показників якості в 
цілому. Сума опадів за вегетаційний період 
2006/07 р. залежно від строків сівби коливалася в 
межах 161,1–194,8 мм, що було на 42,2–44,9% 
менше від середньобагаторічних показників. За 
вегетаційний період 2007/08 р. сума опадів, навпа- 
ки, перевищувала середньобагаторічну норму на 
16,8–26,3% та залежно від строку сівби коливалась 
в межах 247,5–254,8 мм. Слід зазначити, що за 
весняно-літній період вегетації (2008 р.) випала 
рекордна кількість опадів – 192,6 мм. За вегетацій- 
ний період 2008/09 р. сума опадів залежно від 
строків сівби була меншою на 12,8–49,8% від се- 
редньобагаторічної норми і варіювала від 100,9 до 
202,4 мм, а в умовах 2009/10 р. тільки при ранньо- 
му строкові сівби (15 вересня) перевищувала се- 
редньобагаторічну норму на 3,6%. 

Сума ефективних температур (вище 5°С) за ве- 
гетаційні періоди 2006/07 та 2009/10 рр. була найбі- 
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льшою і становила 1101,1–1317,7 та 1105,4– 
1444,7°С відповідно, залежно від строків сівби вона 
перевищувала на 52,5–124,9 та 56,8–251,9°С показ- 
ники 2007/08 р. (1048,6–1192,8°С). За вегетаційний 
період 2008/09 р. сума ефективних температур ста- 
новила 1105,4–1444,7°С. 

Результати досліджень. Відомо, що між вмі- 

стом білка і крохмалю в зерні ячменю озимого 
існує певний взаємозв’язок. Якщо підвищується 
вміст білкових речовин, то, як правило, знижується 
показник вмісту крохмалю і навпаки. В посушливі 
роки, зазвичай, вегетаційний період ячменю менш 
тривалий, що супроводжується підвищенням вміс- 
ту білкових речовин в зерні з одночасним змен- 
шенням кількості крохмалю [4–6]. 

У наших дослідженнях для визначення сере- 
днього вмісту білка та крохмалю, аналізу підлягало 

зерно, вирощене за різних гідротермічних умов. 
Так, в умовах північного Степу України, у вологому 
2008 р. вміст білка у зерні ячменю озимого виявив- 
ся найменшим, а в 2007 р., коли в період форму- 
вання зерна встановилися підвищенні температури 
і мала місце ґрунтова посуха, його кількість була 
найбільшою. Також за роки досліджень, нами від- 
мічена тенденція до збільшення крохмалю в зерні 
при зменшенні вмісту білка, і навпаки, його змен- 
шення при збільшенні білка. 

Проведені експериментальні дослідження по- 
казали, що показники якості зерна ячменю озимого 
дещо різнилися під впливом агротехнічних факто- 
рів, зокрема, строків сівби. Так, в середньому за 
роки досліджень при ранньому строкові сівби (15– 
17 вересня) вміст білка в зерні становив 9,1%, а 
крохмалю – 54,7% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Вплив строків сівби на якість зерна ячменю озимого, (середнє за 2007–2010 рр.)* 

 
білка 

Вміст в зерні, % 
крохмалю 

 
 
 

 

Примітка: * Показники наведені на фоні внесення N60P60K30 + N30 по МТҐ + N60 локально 
 

При зміщенні строків сівби від раннього в бік 
пізнього простежувалася тенденція до збільшення 
білковості зерна ячменю озимого. Так, при сівбі 
15–18 та 25–29 жовтня формувалося зерно з най- 
більшим вмістом білка 11,3 та 11,4% відповідно. 
Вміст в зерні крохмалю навпаки, зменшувався, при 
цьому різниця в показниках між раннім та пізнім 
строками сівби становила 7,3%. 

Збільшення білковості зерна при пізніх стро- 
ках сівби (15–18 та 25–29 жовтня) пояснюється 
формуванням меншої надземної маси, тому рос- 
лини краще забезпечені азотом. 

Важливим показником якості зерна ячменю 
озимого є його натура. Натурна маса зерна 
пов’язана з його виповненістю і масою. Виповне- 
ність зерна головним чином, залежить від гідроте- 
рмічних умов періоду наливу зерна. Якщо нали- 
вання зерна триває за оптимального температур- 
ного режиму та достатній вологозабезпеченості, 
виповненість його буде доброю і навпаки. 

Результати досліджень показали, що натурна 
маса зерна значно змінювалася залежно від стро- 
ків сівби. Так, найвищою (660 г/л) натура зерна 
була при сівбі 25–28 вересня. А при сівбі 15–17 
вересня та 5–8 жовтня вона була дещо меншою і 
становила 637–641 г/л. Сівба ячменю озимого у 
пізні строки (15–18 та 25–29 жовтня) призводила 
до формування найменшої натурної маси зерна – 
623 та 618 г/л відповідно. 

Відомо, що основні елементи живлення істотно 
впливають на біохімічні та фізіологічні процеси, що 
протікають в рослинному організмі протягом всього 
періоду вегетації, а, отже і на якість зерна [7, 8]. 

Аналіз результатів досліджень показав, що 
азотне підживлення посівів мали позитивний вплив 
на показники якості зерна ячменю озимого. Так, в 
середньому за роки досліджень, на ділянках, де 
проводили лише фонове внесення мінеральних 

добрив дозами N60Р60К30 під передпосівну культи- 
вацію отримано зерно з найнижчим вмістом білка 
(8,5%) (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Вплив мінерального живлення на 
якість зерна ячменю озимого, (се- 
реднє за 2007–2010 рр.) * 

 

Спосіб внесення та 
дози мінерального 

живлення 

Вміст в зерні, % 
Натура, 

г/л білка крохмалю 

Фон (N60P60K30) 8,5 55,2 645 
Фон + N30 по МТҐ 8,6 55,0 647 

Фон + N30 по МТҐ + N30 

локально 9,0 54,6 648 

Фон + N30 по МТҐ + N60 

локально 9,4 54,4 660 

Фон + N30 по МТҐ + N90 

локально 9,8 54,0 653 

Примітка: * Примітка: показники наведені за сівби 
25–28 вересня 

 
Поверхневе азотне підживлення по мерзло- 

талому ґрунті (N30) забезпечувало незначне збіль- 
шення білковості зерна. Проведення азотного 
прикореневого підживлення рослин наприкінці 
фази кущення локальним способом в дозі N30 
сприяло збільшенню вмісту білка в зерні на 0,5% 
порівняно з фоном. При збільшенні дози азоту від 
60 до 90 кг/га д. р. вміст білку зерна зростав до 
9,4–9,8%. При цьому, прибавка білка порівняно з 
фоном становила 0,9–1,3%. 

Що стосується натурної маси зерна, то вона 
також змінювалася під впливом азотних піджив- 
лень. Щодо вмісту крохмалю в зерні ячменю ози- 
мого, була відмічена тенденція до зменшення його 
кількості при проведенні азотних підживлень. 

Висновок. За результатами проведених екс- 

периментальних досліджень виявлено значний 

Строк сівби 
 

Натура, г/л 
  

15–17.09 9,1 54,7 637 
25–28.09 9,4 54,4 660 
05–08.10 9,7 53,4 641 
15–18.10 11,3 52,6 623 
25–29.10 11,4 51,0 618 
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вплив строків сівби та азотних підживлень на фор- 
мування якості зерна ячменю озимого. 

Встановлено, що в умовах північної частини 
Степу України при сівбі після стерньового попере- 
дника (ячмінь ярий) в пізні строки (15–18 та 25–29 
жовтня) формувалося зерно з найбільшим вмістом 
білка (11,3–11,4%), а при ранніх строках сівби (15– 
17   вересня)   з   найбільшим   вмістом   крохмалю 
(54,7%). 

Внесення азотних добрив у вигляді весняних 
підживлень як різними дозами, так і способами є 
ефективним прийомом в технології вирощування 
ячменю озимого для підвищення вмісту білка у 
зерні. 
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Постановка проблемы. Волгоградская об- 

ласть также, как Астраханская и Ростовская обла- 
сти всегда обеспечивали Российскую Федерацию 
большим количеством овощной продукции. Однако 
территория области расположена в зоне «риско- 
ванного земледелия», где испарение в период 
вегетации растений почти в 3 раза превышает 
количество выпадающих осадков. В таких услови- 
ях получение гарантированных урожаев овощных 
культур возможно только при орошении. При инте- 
нсивном развитии капельного орошения (КО) в 
регионе дождевание остается основным способом 
полива. Это объясняется тем, что оно обеспечи- 
вает создание наиболее благоприятного микрок- 
лимата для растений, позволяющего вынести 
стрессовые ситуации в период суховеев и в жар- 
кие летние дни, когда температура воздуха пре- 
вышает 40

0
С. К тому же при КО необходимо еже- 

годно монтировать и демонтировать систему, ме- 
нять и утилизировать капельные линии, составля- 
ющие до 50…70% стоимости всего оборудования. 

Основная проблема заключается в том, что 
при использовании широкозахватной дождеваль- 
ной техники, урожайность выращенной сельскохо- 
зяйственной продукции не превышает 20 - 40т/га, а 
это резко снижает рентабельность любого произ- 
водства. Однако потенциальные возможности 
увеличения урожайности овощных культур, с учё- 
том специфики почвенно-климатических условий, 
а также биологических особенностей сортов и 
гибридов, довольно высокие. 

При этом на первый план входит не достиже- 

ние максимальной продуктивности посевов, а 
получение планируемых урожаев сельскохозяйст- 
венных культур наиболее полно соответствующих 
наличию водных, трудовых, технических, финан- 
совых ресурсов и возможностям реализации полу- 
ченной продукции сельхозпроизводителями. 

Состояние изученности проблемы. Биоло- 

гические особенности сладкого перца, как одной 
из основных овощных культур в регионе изучены 
хорошо. Сейчас в Украине также, как у нас в 
России перец выращивается либо в теплицах [1], 
либо при капельном поливе [2, 3, 4] 

Исследования по выращиванию перца 
при поливе дождеванием в Волгоградской облас- 
ти выполнялись только Т.Л. Косульниковой. Она 
их проводила на аллювиально-луговых почвах 
Волго-Ахтубинской поймы. На чернозёмах Росто- 
вской области аналогичные исследования прово- 
дила Е.А. Большакова [5]. На светло-каштановых 
почвах, занимающих большую территорию Волго- 
Донского междуречья, такие научные исследова- 
ния до нас ранее никем не проводились. Это и 
определило направление наших многолетних 
полевых опытов. 

Задачи и методика исследований. Они на- 

правлены на разработку и обоснование водосбе- 
регающих технологий полива сладкого перца 
дождеванием, позволяющих совместно с внесе- 
нием минеральных удобрений получать планиру- 
емую урожайность 50, 60 и 70 т/га при сохранении 
плодородия светло-каштановых почв Волго- 
Донского междуречья и экологической безопасно- 
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сти.  
Одной из основных задач проводимых исс- 

ти гидротермических показателей 2003, 2004 годы 
были острозасушливыми, 2005год – сухим, а 

ледований являлось определение связи между 
основными элементами режима орошения, пока- 
зателей фотосинтеза, биоэнергетическими пока- 
зателями и уровнями планируемой урожайности 
перца при поливе широкозахватной дождеваль- 
ной машиной «Фрегат» (ДМ «Фрегат»). 

Как показывает практика, именно эта дожде- 
вальная техника остаётся самой эффективной и 
надёжной в эксплуатации, несмотря на появление 
большого количества разнообразных дождеваль- 
ных машин шлангобарабанного типа западных 
фирм Bauer, Beinlich и др. 

Ежегодно закладывали двухфакторный по- 
левой опыт по методу полного факториального 
эксперимента, исследуя водный режим почвы 
(фактор А) и дозы внесения удобрений (фактор В) 
для получения планируемых урожайностей 50- 
70т/га товарной продукции перца сорта «Калифо- 
рнийское чудо». 

По фактору А исследовали 2 дифференци- 
рованных (75-65 и 85-75%НВ) и один постоянный 
режим орошения (85%НВ). Изменение предполив- 
ных порогов влажности в активном слое почвы 
0,4м происходило в межфазные периоды «высад- 
ка рассады – техническая спелость» и «техничес- 
кая спелость - последний сбор». 

По фактору В тоже исследовали 3 варианта 
внесения расчётных доз минеральных удобрений 
N165P100K90, N200P120K110, N235P140K130 кг.д.в./га для 

получения планируемых урожайностей соответст- 
венно 50, 60 и 70 т/га плодов перца. 

Средне- и тяжелосуглинистые светло- 
каштановые почвы опытного участка характеризо- 
вались содержанием гумуса до 2%, низким содер- 
жанием азота, подвижного фосфора и повышен- 
ным – обменного калия. Плотность почвы в слое 
0,0-0,4 была равна 1,26 т/м

3
, а наименьшая влаго- 

ёмкость - 23,6 % от массы сухой почвы. 
Высадку рассады осуществляли ленточно, по 

схеме 0,9+0,5*0,30м во второй декаде мая (12-13 
мая). Уборку проводили с 20 сентября по 04 октя- 
бря. 

В проведенных полевых опытах применяли 
общеизвестные методики на фоне зональной 
системы орошаемого земледелия с корректурой 
поддержания водного и пищевого режимов почвы 
по изучаемым вариантам. 

Основные научные исследования по получе- 
нию планируемых урожаев перца при поливе 
дождеванием мы провели в УНПЦ «Горная Поля- 
на» Волгоградского ГАУ в 2003-2005гг. [6, 7, 8, 9, 
10]. В последующие годы внедрение результатов 
исследований проводилось в различных хозяйст- 
вах Волгоградской области. В 2013г. в УНПЦ «Го- 
рная Поляна» на полях Ким Г.В. ещё раз провели 
производственную проверку полученных резуль- 
татов с закладкой полной схемы опытов. Часть 
результатов этих исследований мы докладывали 
на международной научной конференции 
«Iнтегроване управлiння мелiорованими ландша- 
фтами» в Херсонском ГАУ в 2011г.[11]. 

Результаты исследований. По совокупнос- 

2013год - малозасушливым. Улучшение погодных 
условий в 2013г. дополнило динамику водного 
режима почвы в зависимости от выпадающих 
осадков. 

Исследования показали, что для поддержа- 
ния режима орошения 75-65%НВ, в острозасушли- 
вые годы, кроме 2 послепосадочных поливов нор- 
мой 100м

3
/га сразу после высадки рассады для 

лучшей её приживаемости, выполняли 3 вегетаци- 
онных полива по 370 м

3
/га в первый межфазный 

период развития перца (от высадки рассады до 
цветения), 5 поливов по 370м

3
/га - во второй (от 

цветения до технической спелости) и 3…4 полива 
по 530м

3
/га – в третий (от технической спелости до 

последнего сбора). В сухой год до цветения тоже 
проводили 3 вегетационных полива по 370м

3
/га, от 

цветения до технической спелости - 4 полива по 
370м

3
/га и 3 полива по 530м

3
/га - в последующий 

до последнего сбора период. В малозасушливом 
году, по сравнению с сухим, в период от техничес- 
кой спелости до последнего сбора перца количес- 
тво поливов снижалось до 2. 

Для поддержания дифференцированного ре- 
жима орошения 85-75%НВ в острозасушливые 
годы, кроме 2 увлажнительных поливов нормой 
100м

3
/га сразу после высадки рассады, в первый 

межфазный период развития перца выполняли 
5…6 вегетационных полива по 220 м

3
/га, во второй 

- 9…10 поливов по 370м
3
/га и в третий - 4…5 по- 

лива по 370м
3
/га. В сухой год проводили в перио- 

ды вегетации перца «высадка рассады - 
цветение», «цветение - техническая спелость» и 
«техническая спелость - последний сбор» прово- 
дили соответственно 5 вегетационных полива ДМ 
«Фрегат» по 220 м

3
/га, 8 поливов по 220 м

3
/га и 5 

поливов по 370м
3
/га. В малозасушливом году, по 

сравнению с сухим, в каждый межфазный период 
развития перца выполняли на 1 полив меньше. 

Дальнейший анализ исследований показал, 
что для поддержания постоянного предполивного 
порога влажности 85%НВ, кроме 2 послепосадоч- 
ных поливов нормой по 100м

3
/га сразу после вы- 

садки рассады, в среднем проводили 5, 9 и 10 
поливов по 220 м

3
/га соответственно, от цветения 

до технической спелости и от технической спелос- 
ти до последнего сбора. 

С учётом погодных условий в острозасушли- 
вые годы режим орошения 85%НВ обеспечивался 
наряду с 2 увлажнительными поливами выполне- 
нием 5…6 в период развития перца от высадки 
рассады до цветения, а также проведением по 
9….10 вегетационных полива нормой 220 м

3
/га в 

последующие 2 межфазных периода развития 
перца. В сухой год в эти 3 периода вегетации пер- 
ца проводили соответственно 5, 8, 10, а в малоза- 
сушливый год - 4, 7 и 9 поливов идентичной поли- 
вной нормой. 

Проведённые исследования показали 
(табл.1), что урожайность плодов перца на уровне 50 
т/га можно получить при поддержании режимов оро- 
шения 75-65 или 85-75% НВ в сочетании с расчётной 
удобренностью почвы N165P100K90 кг д.в. /га. 
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Таблица 1 – Показатели оросительной нормы, водопо-требления и коэффициента водопотребле- 
ния для получения планируемых урожайностей перца 50-70 т/га при поливе дождева- 
нием 
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50 
46,3/ 46,7 75-65 50 N P K 

165 100 90 4750/ 3850 5757/ 5617 36,1/ 37,8 125,5/120,3 

54,9/ 54,6 85-75 50 N P K 
165 100 90 5130/ 4470 6121/ 6196 36,9/ 38,7 110,5/106,7 

 
60 

55,1/ 54,7 75-65 60 N P K 
200 120 110 4750/ 3850 5757/ 5617 36,1/ 37,8 105,8/102,7 

57,1/ 56,6 85 50 N P K 
165 100 90 5480/ 4820 6457/ 6493 38,7/ 39,2 114,3/114,7 

65,0/ 64,2 85-75 60 N P K 
200 120 110 5130/ 4470 6121/ 6196 36,9/ 38,7 93,8/ 90,8 

70 
76,0/ 76,2 85-75 70 N P K 

235 140 130 5130/ 4470 6121/ 6196 36,9/ 38,7 79,8/ 76,5 

77,5/ 76,9 85 70 N P K 
235 140 130 5480/ 4820 6457/ 6493 38,7/ 39,2 83,5/ 84,4 

 

Для получения урожайности перца на уровне 

60 т/га, необходимо поддерживать дифференциро- 
ванные режимы орошения 75-65 и 85-75%НВ однов- 
ременно с внесением расчётной дозы минеральных 
удобрений (N200P120K110) или постоянный предполив- 
ной порог влажности 85%НВ на фоне пониженной 
удобренности почвы (N165P100K90кг.д.в/га). 

Для  достижения урожайности  плодов   перца 
70 т/га требуется поддерживать пищевой режим поч- 
вы на уровне N235 P140 K130 кг д.в. /га и влажность акти- 
вного слоя почвы перед поливом 85-75 или 85%НВ. 

При этом с увеличением уровня планируемой 
урожайности перца от 50 до 70т/га в среднем за 3 года 
основных исследований оросительные нормы воз- 
растали от 4750…5130 до 5130…5480 м

3
/га, сум- 

марное водопотребление – от 5757…6121 до 
6121…6457 м

3
/га, среднесуточное водопотребле- 

ние – 36,1…36,9 до 36,9…38,7 м
3
/га в то время, как 

коэффициент водопотребления, показывающий про- 
дуктивность использования влаги для получения 1 т 
товарной продукции, снижался от 110,5…125,5 до 
79,8…83,5 м

3
/т. 

Анализ полученных результатов также пока- 
зал, что минимальные значения продолжительно- 
сти вегетации (табл. 2) в среднем равные 
132…136дн, максимальной площади листьев - 
34,0…34,7 тыс. м

2
/га и фотосинтетического потенциа- 

ла растений – 2,74…2,88 млн. м
2
*дн/га были получены 

при получении урожайности перца на уровне 50 т/га. 
Повышение уровня планируемой урожайности до 
60 и далее до 70т/га вызывало увеличение длите- 
льности вегетации перца до 140…144 дней; асси- 
миляционной поверхности листьев -  до 
36,6…37,11 тыс. м

2
/га; общего показателя фотосин- 

тетической активности – до 3,37…3,48 млн. м
2
*дн/га. 

 

Таблица 2 – Показатели длительности вегетации и фотосинтетической деятельности перца при 
различных уровнях планируемой урожайности 
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50 
46,3/46,7 75-65 50 N P K 

165 100  90 132/137 34,0/33,1 2,74/2,72 

54,9/54,6 85-75 50 N P K 
165 100  90 136/142 34,7/34,4 2,88/2,93 

 
60 

55,1/54,7 75-65 60 N P K 
200 120 110 135/140 34,4/34,4 2,91/2,99 

57,1/56,6 85 50 N P K 
165 100  90 140/145 35,2/34,9 3,00/3,04 

65,0/64,2 85-75 60 N P K 
200 120 110 138/144 34,1/35,1 3,2/3,24 

70 
76,0/76,2 85-75 70 N P K 

235 140 130 140/146 36,6/36,4 3,37/3,45 

77,5/76,9 85 70 N P K 
235 140 130 144/150 37,1/36,8 3,48/3,55 

 

Сравнение данных в таблице 1 и 2 показало, 
что отклонение значений оросительной нормы, сум- 
марного и среднесуточного водопотребления перца, 
продолжительности вегетации и показателей фото- 

синтетической деятельности, полученных в 2013г., от 
средних значений не превышало 5%. 

Таким образом, результаты производственной 
проверки в УНПЦ «Горная Поляна» Волгоградского 
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ГАУ на полях Ким Г.В. подтвердили достоверность 
полученных результатов в процессе проведения 
основных полевых опытов в 2003-2005гг. и их приме- 
нимость в современных условиях. 

Биоэнергетическая оценка полученных резуль- 

татов показала (табл. 3), что выращивание перца при 
поливе ДМ «Фрегат» является высокоэффективным 
производством, поскольку коэффициента энергети- 
ческой эффективности значительно превышает 
единицу. 

 

Таблица 3 – Показатели биоэнергетической деятельности для получения планируемых урожайно- 
стей перца 50-70 т/га при поливе дождеванием 

 

Урожайность 
перца в среднем 

за 3 года, т/га 

Варианты опыта  
Затраты 

энергии на 
возделыва- 

ние и уборку, 
ГДж/га 

Выход энер- 
гии в основ- 
ном продук- 
те с учетом 
побочной, 

ГДж/га 

Коэффи- 
циент 

энерге- 
тической 

эффектив- 
ности 

 
Энергоём- 
кость 1 т 
товарной 

продукции, 
ГДж 

 

Режим 
ороше- 

ния, 
%НВ 

Дозы удобрений 

под 
урожай- 
ность, 

т/га 

 

кг д.в./га 
 

плани- 
руемая 

 

получен- 
ная 

50 
46,3 75-65 50 N P K 

165 100 90 71,6 113,0 1,58 15,5 

54,9 85-75 50 N P K 
165 100 90 78,4 134,0 1,71 14,3 

 
60 

55,1 75-65 60 N P K 
200 120 110 78,6 134,5 1,71 14,3 

57,1 85 50 N P K 
165 100 90 82,1 139,4 1,70 14,4 

65,0 85-75 60 N P K 
200 120 110 86,6 158,7 1,83 13,3 

70 
76,0 85-75 70 N P K 

235 140 130 91,5 185,5 2,03 12,0 

77,5 85 70 N P K 
235 140 130 94,2 189,2 2,01 12,2 

 

При получении товарной продукции перца на 
уровне 50 т/га затраты совокупной энергии на 
возделывание и уборку составили 71,6…78,4 
ГДж/га; выход энергии в основном продукте с уче- 
том побочной – 113,0…134,0 ГДж/га; коэффициент 
энергетической эффективности – 1,58…1,71; энер- 
гоемкость 1 т товарной продукции 14,3…15,5ГДж. 
При повышении урожайности до 60 и далее до 
70т/га эти показатели были равны соответственно 
91,5…94,2 ГДж/га; 185,5…189,2 ГДж/га; 2,01…2,03; 
12,0…12,2 ГДж/т. Следовательно, при повышении 
уровня планируемой урожайности от 50 до 70 т/га, 
несмотря на увеличение затрат совокупной энер- 
гии на возделывание и уборку, значительное пре- 
вышение выхода энергии в основном продукте с 
учетом побочной способствует улучшению агроэ- 
нергетической эффективности выращивания пер- 
ца при поливе дождеванием, выражаемом в по- 
вышении коэффициента энергетической эффекти- 
вности и снижении энергоемкости для получения  
1 т товарной продукции. 

Получение урожайности 50-70т/га сопровож- 
далось хорошим качеством плодов перца (содер- 
жание нитратов в перце не превышало допусти- 
мых значений) на фоне сохранения и даже неко- 
торого улучшения плодородия почвы. После трёх 
лет возделывания перца с использованием регу- 
лярного орошения ДМ «Фрегат» в сочетании с 
внесением заданных доз минеральных удобрений, 
низкое содержание подвижного фосфора Р2О5 (не 
более 30 мг/кг) в пахотном и подпахотном горизо- 
нтах, сменилось на среднюю обеспеченность (соо- 
тветственно 31,4 и 38,1 мг/кг). Повышенное содер- 
жание обменного калия К2О (более 300 мг/кг в 
пахотном и более 400 мг/кг в подпахотном горизо- 
нтах) по окончании исследований увеличилось в 
1,10…1,13 раза, а количество нитратного азота с 
начального содержания 4,13…6,27 мг/кг возросло 
в 2,74…3,53 раза. 

Выводы. Таким образом, проведённые нами 

многолетние исследования и последующая произ- 

водственная проверка показали, что на светло– 
каштановых почвах Волго-Донского междуречья 
поддержание разработанных режимов орошения 
при поливе ДМ «Фрегат» в сочетании с внесением 
расчётных доз минеральных удобрений позволяет 
получать планируемые урожайности 50-70т/га 
товарной продукции перца в любых погодных 
условиях при значительной экономии водных и 
энергетических ресурсов. Правильный расчёт доз 
внесения удобрений с учётом содержания питате- 
льных элементов в почве и выноса их с урожаем 
способствует сохранению почвенного плодородия, 
активизации фотосинтетической деятельности и 
получению высокого качества выращенной товар- 
ной продукции. Подача небольших поливных норм 
100…220 м

3
/га в сочетании с дробной подачей 

норм 370…530 м
3
/га до образования стока за не- 

сколько проходов ДМ «Фрегат» эффективно уст- 
раняет угрозу появления водной эрозии, засоле- 
ния и заболачивания, что свидетельствует об 
экологической безопасности применяемых техно- 
логий. 

Перспектива дальнейших исследований. 

Дальнейшие научные исследования будут направ- 
лены на правильный подбор режимов орошения и 
доз внесения минеральных удобрений в сочетании 
с потенциальными возможностями районирован- 
ных сортов для получения планируемой урожай- 
ности 80-100т/га товарной продукции перца при 
поливе ДМ «Фрегат», производство которых нала- 
жено в Украине, а также в Самаре и Тольятти. 
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The problem definition. Under conditions of the 

limited resource provision of the agricultural 
enterprises of different types of ownership and 
extreme agroclimatic phenomena, the scientific 
developments aimed at optimizing the processes of 
photosynthesis due to the use of physiologically active 
matters for agricultural crops are becoming especially 
topical. Plant growth regulators play a significant role 
in modern technologies of cultivating these crops. 
They contain a complex of active matters which 
improve metabolic processes in the plants and their 
resistance to stress situations, and also contribute to 
increase of green mass and grains and improvement 
of the technological qualities [1-6]. 

The state of studying the problem. In the re- 

cent years, the range of plant growth regulators in 
Ukraine includes several dozens preparations with 
different active ingredients. Thus, for spiked cereals 
we recommend Agrostimulin, w. s .s., Biolan, w. s .s., 
Biosyl, w. s .s., Vegestym, Vermistym D,  w.s., 
Vympel, w.s, Emistym S, w. s .s. and other prepara- 
tions used by means of pre-sowing seed treatment 
and spraying of plants during the growing season. 

However, due to instability of getting the 
declared results in the farms of southern steppe of 

Ukraine the use of plant growth regulators is not 
widespread when growingn spiked cereals. 

At the same time, the range of plant growth 
regulators is annually enriched with new preparations 
that are little known to farmers. 

Recently, the scientists of Kherson State Agricul- 
tural University developed a new multipurpose im- 
mune plant growth regulator («МIR»), which 
accelerates plant growth and development, raises 
their resistance to unfavourable environmental 
conditions, which leads to increase of crop production 
and improves the quality. Timely issue is to study the 
feasibility of tank mixtures of pesticides and growth 
regulators in the technology of growing crops, which 
determines the topicality of the research. 

Objectives and methods of the research. The 

aim of the research is to study the efficacy of applying 
tank mixtures of herbicides and multipurpose immune 
regulator «MIR» for winter wheat crops. Experimental 
work was performed in the experimental fields of the 
Institute of Irrigated farming NAAS of Ukraine, State 
Higher Educational Institution “Kherson State agricul- 
tural University” and the research farm “Kakhovka”, 
Kakhovka district, Kherson oblast in 2011 –  2012. 
The soil of the experimental plots is dark chestnut 



  Меліорація, землеробство, рослинництво 

27 

 

 

middle loamy. Cultural and cropping methods of 
growing spiked cereals are generally accepted for 
conditions of non-irrigated agriculture in southern 
steppe of Ukraine. Accounting and monitoring the 
growth and development of plants were performed 
according to methods of the field experiments and 
ISO 4138-2002 [7,8]. The efficiency of the herbicide 
was determined using the methods of the Institute of 
Plant Protection NAAS of Ukraine [9, 10]. The area of 
the plot was 35 m

2,
 the experiment was conducted 

four times, the arrangement of the plots was 
systematic. Spraying of the experimental plots was 
conducted by knapsack sprayer “Titan-14”. The con- 
sumption rate of the solution was 200 l/ha. 

The research results. A new plant growth regu- 

lator is obtained on the basis of heteroauxin with a 
high resistance to oxidation and a high degree of 
assimilation of biologically active substance. 

The preparation is protected by patents. Accord- 
ing to the inventors of the preparation “MIR” it in- 
creases the rate of intracellular reactions of energy 
metabolism, photosynthesis and accumulation of 
polysaccharides, proteins, enzymes and 
phytohormones, it also strengthens immunity and 
plant resistance to bacterial and fungus infections and 
improves the ability of cells to absorb pesticides, mi- 
nor plant nutrients and fertilizers used in tank mixtures 
with growth regulators. 

One of the reasons for the shortfall of the 
planned harvest of cereals in southern steppe of 
Ukraine is a considerable crop weediness, 
represented by the diversity of  varieties  – 
Descurainia Sophia L., Capsella bursa-pastoris L., 
Papáver rhoéas, pink thistle and others. Timely and 
quality application of herbicides can reduce their 
harmfulness. 

The experience of the research institutions and 
manufacturers suggests that an effective protection of 
winter spiked cereals from weeds is provided by the 
herbicide Granstar Gold 75 (water-soluble grains) 
when using it at the end of spring tillering stage with 
the consumption rate of 20-25 g/ha. 

According to our research data at the Institute of 
Irrigated farming the combination of chemical weeding 
of winter wheat with immune plant growth regulator 
“MIR” made it possible to reduce the consumption rate 
of the herbicide Granstar Gold 75 (w-s g) by 20% 
without reducing the protection efficiency. Thus, 
weediness in the plots with one herbicide used de- 
creased by 92.3 - 93.2%, and in the plots where tank 
mixtures of herbicides and plant growth regulator were 
applied it decreased by 92.9 - 93.8%. 

The increase of yield capacity in the variants of 
complex application of immune plant growth regulator 
“MIR” and the herbicide with different consumption 
rates (20-25 g/ha) does not differ (Table. 1). 

 

Table 1 – Structure of winter wheat crops depending on the application of tank mixtures of the herbicide 
Granstar Gold 75 (w-s g) and immune plant growth regulator “MIR” (IIF NAASof Ukraine, varie- 
ty Kherson unbearded wheat) 

 

 

Variant 
Plant 

height, 
см 

Amount of pro- 
ductive stems, 

pieces/м
2 

Grains in 
the ear, 

pcs 

Mass of 
1000 

grains, g 

Yielding 
capacity, 

t/hа 

In- 
crease 

t/ha 

% to 
control 

Control (without 
protection and plant 

growth regulator) 

76,9 433 26 35,2 2,88 - - 

74,5 424 25 34,5 2,60 - - 

Granstar Gold 75 (w- 
s g). 25g/hа 

77,0 435 27 36,3 3,26 0,38 13,2 
74,5 423 25 35,7 2,87 0,27 10,4 

Granstar Gold 75 (w- 
s g) 25g/ha + «МIR» 

78,7 441 28 39,2 3,60 0,72 25,0 
76,4 430 27 38,2 3,17 0,57 21,6 

Granstar Gold 75 
(w-s g). 

20g/hа+«МIR» 

78,8 442 28 38,9 3,58 0,70 24,3 

76,2 429 27 38,0 3,14 0,54 20,8 

Note: numerator– 2011 р., denominator– 2012 р. 
 

The use of tank mixture of the  herbicide 
Granstar Gold 75, w-s g with the new plant growth 
regulator does not have phytotoxic effect on winter 
wheat crops. It is found that treatment of the experi- 
mental plots in late spring tillering stage of winter 
wheat with the tank mixture mentioned above 
stimulates the growth and development of plants. 
Thus, the height of plants in the plots treated is 1.7- 
1.9 cm higher than the control variant. The use of the 
immune plant growth regulator leads to the increase 
of productive stems and amount of grains in the ear, 
the weight of 1000 grains, the yielding capacity of 
wheat increasing as well. 

According to the experiment’s results the use of 
tank mixture of the herbicide Granstar Gold 75 (w-s 
g) and the immune plant growth regulator “MIR” at the 
end of the third stage of organogenesis promoted the 
increase of grain harvest by 24,3-25,0% in 2011, by 
20,8-21,6% in 2012, at the same time by means of the 

plant growth regulator by 11,1-11,8 and 10,42-11,22% 
respectively. 

Two-year production revision of the efficiency of 
applying tank mixture of the herbicide Granstar Gold 
75 (w-s g) (22 g/ha) and the immune plant growth 
regulator “MIR” in the research farm “Kakhovka”, 
Kakhovka district, Kherson oblast convincingly testi- 
fies the suitability of this practice. Thus, in 2011 the 
increase of winter wheat harvest (the variety of 
Blagodarka) in the area of 10 hectares was 0.4 t/ha, 
the yielding capacity being 3.7 t/ha or 12.6%; in 2012 
– it was 0.3 t/ha, the yielding capacity being 2.8 t/ha or 
12%. Weediness of the crops in both versions 
decreased by 93.2 - 95.8% in 2011; in 2012 - by 91,6- 
92,9%. 

Using  tank  mixtures  of  the  herbicides   Dianat 
w.s.c. (0.15 l/ha) + Logran 75 w.g. (8 g/ha) and the 
plant growth regulator ‘MIR” in JV “Tavria Perspective” 
(Kakhovka District, Kherson oblast) in the late spring 
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tillering stage of winter wheat (the variety of Liona) 
contributed to reducing weediness by 94.3% and 
increasing grain yield by 7.1% (0.17 t/ha) in 2012, the 
yielding capacity being 2.62 t/ha. 

In the SHEE “KSAU” the experiment’s scheme to 
study different ways of using the plant growth regula- 
tor ‘MIR” in the technology of cultivating winter wheat 
includes the following options: 

1. Without treatment (control); 
2. Treating crops in the spring tillering phase; 
3. Treating crops in the phase of tubing; 
4. Treating crops in the phase of grain ripening; 
5. Treating seeds before sowing; 
6. Treating seeds before sowing + treating crops 

in the spring tillering phase; 
7. Treating seeds before sowing + treating crops 

in the phase of tubing; 

8. Treating seeds before sowing + treating crops 
in the phase of grain ripening. 

According to the results obtained the highest 
yield of winter wheat was provided by treatment of 
seeds with the plant growth regulator ‘MIR” before 
sowing - 3.83 t/ha, exceeding the control (without 
treatment) by13.3%. Treating crops in the spring tiller- 
ing phase (option 2) and applying the plant growth 
regulator ‘MIR” to treat the seeds before sowing + 
treating crops in the spring tillering phase (option 6) 
contributed to the grain yield of 3.69; 3.78 t/ha, that 
was below the maximum rate by 3.8% and 1.3%, 
respectively. The yield increase in the above men- 
tioned options arose from formation of  greater 
amount of productive stalks and ear length (Table 2). 

 

Table 2 – Structure of winter wheat crops depending on the application of immune plant growth regula- 
tor “MIR” (SHEE "KSAU", variety Driada 1, 2011 – 2012) 

 

Variant of the 
experiment 

Amount of stems Height, 
см 

Ear length, 
см 

Yielding capacity, 
t/hа total productive 

1 4,0 3,9 90,4 7,3 3,38 
2 3,4 3,1 91,9 7,4 3,69 
3 3,2 2,8 89,7 7,2 3,48 
4 3,0 2,8 96,5 6,1 3,29 
5 5,1 5,1 96,8 8,1 3,83 
6 4,3 4,3 94,2 7,6 3,78 
7 3,1 3,1 97,4 5,9 3,42 
8 3,0 2,9 98,6 5,6 3,36 

НІР05, t/hа 0,12 
 

Production tests of the new plant growth stimula- 
tor were also carried out for crops of spring and winter 

barley in the farms of Kherson oblast in 2012 – 2013, 
the area being of 54 hectares (Table 3). 

 

Table 3 – Yielding capacity of spiked cereals in the farms of Kherson oblast depending on the applica- 
tion of immune plant growth regulator “MIR” 

 

 
Crop, variety 

 
Farm 

Yielding capacity, t/hа 
Increase 

t/hа % 

without 
stimulator 

with stimulator 
  

Winter barley, 
Rosava 

Agricultural farm «Мir», 
Novotroitsk district 

3,4 4,1 0,7 20,6 

Spring barley, Stalker 
Experimental field of IIF, 

Belozerka district 
1,9 2,1 0,2 10,5 

Winter wheat, Odes- 
sa Missiion 

scientific – manufacturing compa- 
ny «Driada», Genichesk district 

5,5 5,7 0,2 3,6 

Spring barley, Stalker 
scientific – manufacturing compa- 

ny «Driada», Henichesk district 
1,8 1,9 0,1 5,6 

Winter wheat, Ovidius 
Nyzhnedneprovsk experimental 

station, Hola Prystan 
3,8 4,3 0,5 13,1 

 

The results of the production tests suggest that 
the new plant growth stimulant contributed to the 
growth and development of plants that resulted in the 
increase of grain yield of spiked cereals within 3.6 - 
20.6%. 

Conclusions and proposals. Application of the 

immune plant growth regulator “MIR”in tank mixture 
with the herbicides recommended by the '”List of 
pesticides and agrochemicals permitted for use in 
Ukraine” at the end of the third stage of 
organogenesis of winter wheat and barley is a 
reasonable and economically profitable element of the 
modern technology of cultivating cereals. The 
increase of grain yield of wheat equals to 7,1-12,6%, 
weediness decreases by 91,6-95,8%. 
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Постановка проблеми. Основним напрямом 

збільшення виробництва тваринницької продукції, 
в умовах регіональних змін клімату, є вирішення 
проблеми добору найбільш посухостійких видів 
бобових і злакових багаторічних трав, які форму- 
ють в умовах природного зволоження (без зро- 
шення) високу продуктивність і сприяють підви- 
щенню родючості ґрунтів. Вказана проблема у 
розвинутих країнах світу вирішується шляхом ви- 
рощування сидератів, внесенням високих норм 
органічних і мінеральних добрив та залуженням 
малопродуктивних і деградованих орних земель, 
вилучених з обробітку [1]. При цьому використову- 
ються бобові й злакові багаторічні трави та їх 
травосумішки, які в найбільшій мірі адаптовані до 
умов природно-кліматичних зон, в яких вони ви- 
рощуються. Поряд з підвищенням родючості ґрун- 
тів при залуженні малопродуктивних орних земель, 
вилучених із інтенсивного обробітку, при отриманні 
високої продуктивності багаторічних трав знахо- 
дить подальший розвиток і галузь кормовиробниц- 
тва,  оскільки  остання  базується  на 
оптимальному поєднанні лучного й польового 
кормовиробництва [2]. 

Стан вивчення проблеми. Основним напря- 

мом господарської діяльності агропромислового 
комплексу після його реформування, в південній 
частині зони Степу, як і в Україні в цілому, в сучас- 
них умовах господарювання, стало вирощування 
зернових (пшениці озимої і ячменю ярого) і техніч- 
них культур, передусім соняшнику та ріпаку озимо- 
го, які мають сталий попит на світовому ринку. 
Останнє призвело до погіршення стану існуючих 
сільськогосподарських угідь, що пов'язано із змі- 
ною основних властивостей ландшафтів за трива- 
лої трансформації природних біоценозів в агрофі- 
тоценози. Перетворення у кінці XIX століття при- 
родних степових ландшафтів Південного Степу в 
стабільну зону з виробництва зернових культур, а 
на початку XXI століття – і технічних, зі значним 
скороченням посівних площ бобових багаторічних 
трав, спричинило глобальні негативні явища в 
існуючих агроландшафтах, наслідки яких немож- 
ливо було передбачити як у далекому минулому, 
так і повністю ліквідувати їх в сучасних умовах 
господарювання. 

За І.П. Айдаровим [3] інтенсивне розорювання 

природної рослинності біоценозів у кінці XIX – на 
початку XX століття призвело до зміни альбедо 
підстилаючої поверхні, через що на значних тери- 
торіях почалося збільшення суми активних темпе- 
ратур і зростання евапотранспірації, а також теп- 
лового та радіаційного балансів і теплообміну з 
атмосферою. Одночасно при цьому відбувалося 
інтенсивне зниження водообміну між поверхневи- 
ми й ґрунтовими водами, що пов'язано з проявом 
водної та вітрової ерозії ґрунтів, внаслідок чого 
різко змінилося відношення між прихідною і витра- 
тною частинами водного балансу. 

Внаслідок таких природних особливостей 
останніми роками в південній частині зони Степу 
став спостерігатися гострий дефіцит ґрунтової 
вологи, що стало перешкоджати отриманню висо- 
ких рівнів врожаїв. У більшості господарств зони 
врожаї основних сільськогосподарських культур 
стали суттєво залежати від природно-кліматичних і 
господарсько-економічних умов, що свідчить про 
нестабільність аграрного сектору південного регіо- 
ну України. Тому одним з основних чинників інтен- 
сивного ведення галузі землеробства в регіонах з 
недостатнім і нестійким природним зволоженням 
повинно стати зрошення. Загальна площа орних 
земель в Україні, яка потребує застосування штуч- 
ного зволоження, становить 2,3-2,5 млн га, проте в 
сучасних умовах господарювання реально полива- 
ється лише 604,2 тис. га. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 

проведених досліджень було встановлення впливу 
регіональних змін клімату на формування урожаю 
бобових і злакових багаторічних трав у південній 
частині зони Степу та обґрунтування розширення 
їх посівних площ у вказаному регіоні. Зміну водно- 
го балансу в існуючих агроландшафтах зони Пів- 
денного Степу розраховували шляхом визначення 
потенційного випаровування, або випаровуваності, 
дефіциту вологозабезпечення і коефіцієнта зволо- 
ження. Оцінку коефіцієнта зволоження (Кз) за роки 
досліджень проводили як відношення суми опадів 
(∑Р) за вегетаційний період до випаровуваності 
(Ео), яку визначали за середньомісячними показ- 
никами температури і відносної вологості повітря 
та кількості атмосферних опадів за Н.Н. Івановим: 
Ео = 0,0018 (25 + Т)

2
 × (100 – а) [4]. Дефіцит воло- 

гозабезпечення розраховували як різницю між 
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рр.. 

потенційним випаровуванням і опадами, тобто ∆Ео 

= (Ео – ∑Р). Експериментальні дані основних пока- 
зників, які найбільшою мірою впливали на погодні 
умови кожного вегетаційного періоду за роки дос- 
ліджень, наведені згідно із спостереженнями ме- 
теорологічної станції м. Херсона. 

Польові досліди по залуженню орних земель 
проводили в ДП ДГ “Копані” Інституту зрошуваного 
землеробства НААН протягом 2010-2014 рр. Ґрунт 
дослідних ділянок – темно-каштановий із вмістом в 
орному шарі: гумусу (за Тюріним) – 2,02-2,34%, 
нітратного азоту (N-NO3) – 0,80-1,23; рухомого фос- 
фору (за Мачигіним) – 2,42-3,63 і обмінного калію – 
33,0-41,3 мг/100 грамів ґрунту; рН сольової витяжки 
5,6-5,7. Найменша вологоємність 0-100 см шару 
складає 21,3%, вологість в’янення – 9,5% до маси 
абсолютно сухого ґрунту, щільність будови – 1,42 
г/см

3
. 
Залуження орних земель проводили багаторіч- 

ними травами, біологічні особливості яких в найбіль- 
шій мірі адаптовані до природно-кліматичних умов 
зони Південного Степу. Сівбу люцерни сорту Унітро, 
еспарцету піщаного сорту Інгульський та пирію сере- 
днього сорту Вітас у моновидових посівах і бінарних 
та полівидових травосумішках проводили ранньою 
весною протягом 2009-2011 рр. Норма висіву, при 
100% господарській придатності насіння, в однови- 
дових посівах пирію середнього складала 6,2 млн 
шт./га, люцерни – 8,0, пирій середній + люцерна – 
7,0, еспарцету піщаного – 6,0, пирій середній + еспа- 
рцет піщаний – 7,0, пирій середній + люцерна + ес- 
парцет піщаний – 7,0 млн шт. Площа посівної ділянки 
– 60 м

2
, облікової – 10 м

2
. Статистичний аналіз отри- 

маного урожаю проведено методом дисперсійного 
аналізу [5]. 

Вміст сухої речовини в рослинах перед уко- 
сами по варіантах досліду визначали ваговим 
методом у двох несуміжних повтореннях. Хімічний 
склад повітряно сухих зразків визначали методом 
спектрометрії на інфрачервоному аналізаторі NIP 
Systems 4500. Вміст поживних речовин у рослин- 
них зразках після визначення загальної вологи 
перераховували у відсотках до абсолютно сухої 
речовини. Вихід кормових одиниць, валової та 
обмінної енергії розраховували за даними хімічно- 
го складу рослин з використанням коефіцієнтів 
продуктивної дії поживних речовин і коефіцієнтів 
перетравності. Густоту травостоїв у моновидових 
посівах і бінарних (пирій середній + люцерна й 

пирій середній + еспарцет піщаний) та полівидових 
травосумішках (пирій середній + люцерна + еспа- 
рцет піщаний) визначали на стаціонарних площад- 
ках у двох несуміжних повтореннях. Розмір пло- 
щадки – 0,25 м

2
 (50 х 50 см). 

Ботанічний склад травостоїв по варіантах 
польового досліду визначали ваговим методом у 
чотирьох повтореннях. Розрахунок кормових оди- 
ниць проводили за даними хімічного аналізу видів 
трав і травосумішок, валову та обмінну енергію – 
за А.П. Дмитроченком [6]. 

Економічну ефективність вирощування пирію 
середнього в моновидових посівах та пирійно- 
люцернових і пирійно-еспарцетових травосумішках 
розраховували за фактичними витратами, які пе- 
редбачалися технологією вирощування багаторіч- 
них трав у Південному Степу України. Оцінку еко- 
номічної ефективності проводили за загальноп- 
рийнятими показниками: вартість урожаю, собівар- 
тість, умовно чистий прибуток, рівень рентабель- 
ності та продуктивність праці. Вартість урожаю 1 
тонни кормових одиниць визначено за фактичною 
ціною, яка складалася в ДПДГ “Копані” ІЗЗ НААН 
при вирощуванні багаторічних трав протягом усіх 
років проведення досліджень. 

Результати досліджень. Аналіз показників 

середньодобової температури повітря, проведений 
протягом вегетаційного періоду (квітень-вересень) 
багаторічних трав, а також за сезонами року свід- 
чить, що погодні умови за роки досліджень, порів- 
няно з середньою багаторічною за 65 років (1945- 
2010 рр.), відзначалися суттєвим підвищенням 
середньомісячної температури повітря та одноча- 
сно недостатньою кількістю атмосферних опадів. 

Особливо інтенсивне підвищення середньо- 
місячної температури повітря відбувалося в сухому 
(95%) за забезпеченістю опадами 2012 році. Порі- 
вняно з середньою багаторічною (1945-2010 рр.) за 
літній період, вона була вищою на 2,8

0
С або  

19,9%, відповідно, на 1,8
о
С (8,3%) протягом 2013 р. 

та 2014 року. При цьому підвищення середньомі- 
сячної температури повітря в 2012-2014 рр. відбу- 
валося навесні, літом і восени. У весняні місяці (III- 
V) 2012 року температура повітря, порівняно з 
середньою багаторічною за 1945-2010 рр., була 
вищою на 2,6

0
С, або на 27,1%, відповідно, літні (VI- 

VIII) – 2,8
0
С (19,9%) й осінні (IX-XI) – на 3,3

0
С, або 

32,3%. (рис. 1). 

°С 25,5 

20,5 

15,5 

10,5 

5,5 

0,5 

-4,5 

 

 
1945-2010 2011 р 2 012р. 2 013р. 2014 р.. 

 

 
Рисунок 1. Средньомісячна температура повітря за сезонами року, вегетаційний період (IV-IX 

місяці) і рік (I-XII місяці) (за даними метеорологічної станції м. Херсона) 

Зима (XII-II) Весна (III-V) Літо (VI-VIII) Осінь (IX-XI) За IV-IX м-ці За I-XII м-ці 
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Одночасно з підвищенням температури повітря 
в літній період року істотно зростала і тривалість 
літньої спеки з температурою повітря вище 25,0- 
30,0

0
С. За таких погодних умов у 2011-2014 рр. у 

південній частині зони Степу став спостерігатися 
одночасний прояв ґрунтової і повітряної посух та 
істотне зниження вмісту продуктивної вологи в 0-100 
см шарі ґрунту. Підвищення середньої температури 
повітря при одночасному зменшенні кількості атмо- 
сферних опадів протягом вегетаційного періоду 
2011-2014 рр., порівняно з 1945-2010 рр., призводи- 
ло до збільшення потенційного випаровування, або 

випаровуваності. Так, при середній температурі 
повітря 21,1

0
С і відносній вологості повітря, рівній 

60%, протягом вегетаційного періоду (квітень- 
вересень) у 2012 р. потенційне випаровування (або 
випаровуваність) досягало 944,0 мм, а дефіцит во- 
логозабезпечення зростав до 757,4 мм. 

При цьому у зимовий період (XII-II місяці) кіль- 
кість атмосферних опадів за даними метеорологічної 
станції м. Херсона в середньому за 65 років спосте- 
режень (1945-2010 рр.) не перевищувала 93,0 мм, у 
весняний (III-V) – 93,7; літній (VI-VIII) – 126,3 і осінній 
(IX-XI місяці) – 102,7 мм (рис. 2). 
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Зима (XII-II) Весна (III-IV) Літо (VI-VIII) Осінь (IX-XI) За IV-IX місяці 

Рисунок 2. Кількість атмосферних опадів протягом вегетаційного періоду 
(квітень-вересень) та за сезонами року в Південному Степу України 

(за даними метеорологічної станції м. Херсона) 
 

Кількість атмосферних опадів протягом вегета- 
ційного періоду сільськогосподарських культур (кві- 
тень-вересень) у 2011 р. складала 185,5 мм, відпо- 
відно, у 2012 р. – 186,6; 2013 р. – 154,2 і у 2014 р. – 
218,5 мм. Аналіз динаміки атмосферних опадів, що 
випадали протягом вегетаційного періоду 2011-2014 
рр., свідчить, що порівняно з середньою багаторіч- 
ною за 1945-2010 рр. їх кількість була суттєво ниж- 
чою і, залежно від забезпеченості року опадами, 
досягала 17,2-78,5 мм. 

Основним вирішальним чинником в умовах 
природного зволоження (без зрошення) в 2012 році 
виявилася недостатня кількість атмосферних опадів, 
особливо в квітні, червні, липні і вересні, внаслідок 
чого коефіцієнт зволоження знижувався до 0,1-0,4, 
що згідно з Н.Н. Івановим [4] характерно для Напів- 
пустелі та Пустелі. 

Особливістю посух 2011-2014 рр. стало також 
те, що вони охоплювали величезну територію 
Одеської, Миколаївської, Херсонської й Запорізької 
областей, степову частину АР Крим, а також знач- 
ну територію Північного Степу та південних облас- 
тей зони Лісостепу України, які раніше відносилися 
до зони достатнього зволоження. 

Надзвичайно складні погодні умови, які скла- 
далися протягом тривалого часу при проведенні 
польових дослідів, чинили суттєвий вплив на фор- 
мування урожаю багаторічних трав. Збір абсолют- 
но сухої речовини пирію середнього першого року 
використання складав 3,24 т/га, другого – 2,70 і 
третього – 1,86 т/га, відповідно, люцерни – 3,30; 
2,48 і 1,67 т/га, еспарцету піщаного – 3,39; 2,73 і 
1,65 т/га (табл. 1). 

Збір кормових одиниць з одновидових посівів 
пирію середнього, незалежно від року використан- 
ня травостоїв, досягав 1,18-2,14 т/га, перетравно- 
го протеїну – 0,18-0,41 т/га, валової енергії – 33,8- 
59,0 ГДж/га і обмінної енергії – 19,0-33,8 ГДж/га. 
Максимальний збір перетравного протеїну протя- 
гом усіх років використання створених агрофіто- 
ценозів отримано з одновидових посівів люцерни 
(0,30-0,62 т/га) і еспарцету піщаного (0,24-0,58) та 
люцерно-злакових (0,30-0,59) і еспарцето- 
злакових травосумішок (0,25-0,55 т/га), що істотно 
залежало від участі у видовому ботанічному скла- 
ді бобових компонентів – люцерни та еспарцету 
піщаного. 
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Таблиця 1 – Продуктивність моновидових посівів багаторічних трав та їх травосумішок залежно 
від складу агрофітоценозу й року використання травостоїв 

 

 

Види трав і травосумішки 

Збір з 1 га 

абсолютно сухої 
речовини, тонн 

корм. од., 
тонн 

перетравного 
протеїну, тонн 

валової 
енергії, ГДж 

обмінної 
енергії, ГДж 

Перший рік використання (в середньому за 2010-2012 рр.) 
Пирій середній (Пс) 3,24 2,14 0,41 59,0 33,8 
Люцерна (Л) 3,30 2,67 0,62 61,6 35,2 
Пс+Л 3,33 2,44 0,59 61,7 35,0 
Еспарцет (Е) 3,39 2,44 0,58 63,1 36,0 
Пс+Е 3,64 2,60 0,55 66,2 37,9 

Пс+Л+Е 3,70 2,70 0,64 68,7 39,3 
Другий рік використання (в середньому за 2011-2013 рр.) 

Пирій середній (Пс) 2,70 1,70 0,27 48,9 28,0 
Люцерна (Л) 2,49 1,99 0,43 46,7 26,8 
Пс+Л 2,88 2,12 0,46 53,7 30,7 
Еспарцет (Е) 2,73 1,86 0,39 50,3 28,8 
Пс+Е 2,78 2,00 0,38 51,4 29,4 

Пс+Л+Е 2,79 2,05 0,39 51,6 29,5 
Третій рік використання (в середньому за 2012-2014 рр.) 

Пирій середній (Пс) 1,86 1,18 0,18 33,8 19,0 
Люцерна (Л) 1,67 1,33 0,30 31,3 17,9 
Пс+Л 1,81 1,34 0,30 33,5 19,1 
Еспарцет (Е) 1,65 1,15 0,24 30,4 17,7 
Пс+Е 1,78 1,27 0,25 32,8 18,7 

Пс+Л+Е 1,82 1,32 0,27 33,8 19,3 

Оцінка істотності часткових відмінностей: 
НІР05, ц/га – (1 рік) 0,67 0,48 
НІР05, ц/га – (2 рік) 0,18 0,13 
НІР05, ц/га – (3 рік) 0,27 0,19 

 

Урожайність абсолютно сухої речовини одно- 
видових посівів пирію середнього, люцерни та 
еспарцету піщаного, а також бінарних і полівидо- 
вих травосумішок за роки проведення досліджень 
істотно залежала від видового ботанічного складу 

агрофітоценозів та року їх використання. Вміст 
люцерни в одновидових посівах першого року 
використання складав 79,7%; другого – 87,35, тре- 
тього – 13,50%, відповідно, еспарцету піщаного – 
91,15%; 82,00 і 8,30% (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Середньозважений видовий ботанічний склад одновидових посівів багаторічних трав 
і їх травосумішок, у % до ваги 

 

Склад агрофітоценозу 
Видовий ботанічний склад 

пирій середній люцерна мінлива еспарцет піщаний різнотрав’я 
Перший рік використання (в середньому за 2010-2012 рр.) 

Пирій середній (Пс) 87,05 – – 12,95 
Люцерна (Л) – 79,70 – 20,30 

Пс + Л 55,25 37,90 – 6,85 
Еспарцет (Е) – – 91,15 8,85 

Пс + Е 44,25 – 48,85 6,90 
Пс + Л + Е 34,40 32,60 25,95 7,05 

Другий рік використання (в середньому за 2011-2013 рр.) 
Пирій середній (Пс) 89,10 – – 10,90 

Люцерна (Л) – 87,35 – 12,65 
Пс + Л 42,40 46,55 – 11,05 

Еспарцет (Е) – – 82,00 18,00 
Пс + Е 49,35 – 40,20 10,45 

Пс + Л + Е 46,30 31,90 18,00 3,80 
Третій рік використання (в середньому за 2012-2014 рр.) 

Пирій середній (Пс) 79,60 – – 20,40 
Люцерна (Л) – 13,50 – 86,50 

Пс + Л 68,30 11,50 – 20,20 
Еспарцет (Е) – – 8,30 91,70 

Пс + Е 67,30 – 9,10 23,60 
Пс + Л + Е 71,80 11,10 6,10 11,00 

 

Тривале вивчення динаміки зміни видового 
ботанічного складу дозволило встановити загальну 
тенденцію: зменшення люцерни й еспарцету за 

роками їх використання і, навпаки, підвищення 
частки пирію середнього та різнотрав’я в травос- 
тоях. 
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Вміст пирію середнього в моновидових посі- 
вах першого року використання досягав 87,05%, 
другого – 89,10 і третього року – 79,60%, при цьому 
група різнотрав’я не перевищувала 10,90-20,40%. 
Відсоткова частка люцерни або еспарцету в бінар- 
них бобово-злакових травосумішках на першому 
році використання складала 37,90-48,85%, а різно- 
трав'я досягало лише 6,85-6,90%, відповідно, у 
другому – 40,20-46,55 та 10,45-11,05 і третьому – 
9,10-11,50 і 20,20-23,60% до ваги. 

У видовому ботанічному складі полівидової 
травосумішки пирій середній + люцерна + еспар- 
цет піщаний, незалежно від року використання 
травостоїв, вміст пирію середнього не перевищу- 
вав 34,40-71,80%, люцерни – 11,10-32,60, еспар- 
цету – 6,10-25,95 і різнотрав’я – 7,05-11,00%. 

Зміна видового ботанічного складу в одновидо- 
вих посівах злакових і бобових багаторічних трав та 
їх бінарних і полівидових травосумішках за роками 
використання спричиняла істотний вплив на продук- 
тивність та кормову якість сіяних травостоїв. Регіо- 
нальне потепління клімату в південній частині зони 
Степу суттєво впливало на зростання дефіциту 
водного балансу та  зміну існуючих агроландшафтів 
у Південному Степу, передусім, на структуру, склад і 
будову існуючих агрофітоценозів. Як наслідок – у 
більшості районів регіону останніми роками на орних 
землях, які несвоєчасно, а іноді й зовсім не оброб- 
лялися, виявлена масова поява нетипових для регі- 
ону шкодочинних адвентивних бур'янів, насамперед, 
амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.), 
латуку татарського (Lactuca tatarica L), анізанти пок- 
рівельної (Anisantha tectorum Nevski), циклахени 
дурнишниколистої (Cyclachaena xantifolia L.), берізки 
польової (Convolvulus arvensis L.), гірчака звичайного 

(Polygonum aviculare L.), березки польової (Convolvu- 
lus arvensis L.) та ін. 

У зв'язку з високою конкурентною здатністю 
вказаних видів бур'янів вони стали займати в аг- 
рофітоценозах вирощуваних культурних рослин 
домінуюче положення, внаслідок чого відбувалося 
зниження родючості ґрунтів, а, відповідно, і урожа- 
їв усіх сільськогосподарських культур. Зумовлено 
останнє високим вмістом в адвентивних бур'янах 
поживних органічних речовин та елементів мінера- 
льного живлення, а, отже, і високим винесенням їх 
надземною масою, особливо азоту, фосфору, 
калію та кальцію. 

Економічну ефективність вирощування пирію 
середнього та багаторічних бобових трав і їх тра- 
восумішок при використанні на сіно проводили за 
основними показниками: собівартість, умовно чис- 
тий прибуток, рівень рентабельності та продуктив- 
ність праці. Розрахунок затрат на 1 га проведено 
шляхом складання технологічних карт з урахуван- 
ням тарифних ставок для механізаторів і робочих, 
норм виробітку, вартості насіння, мінеральних доб- 
рив і паливно-мастильних матеріалів та розподілом 
питомої ваги витрат незавершеного виробництва, 
які припадали на вирощування і збір урожаю за 
роками використання сіяних травостоїв. 

Собівартість 1 тонни кормових одиниць одно- 
видових посівів пирію середнього першого року 
використання склала 1346,1 грн, відповідно, люце- 
рни – 542,1; еспарцету піщаного – 638,2; бінарної 
травосумішки пирій + люцерна – 1084,8 грн і пирій 
+ еспарцет піщаний – 965,1 грн, полівидової тра- 
восумішки пирій + люцерна + еспарцет піщаний – 
851,5 грн (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Економічна ефективність вирощування злакових і бобових багаторічних трав залежно 
від складу агрофітоценозу й року використання травостоїв 

 

 
Склад 

агрофітоценозу 

Затрати на 
1 га 

Собівар- 
тість 1 т 

корм. од., 
грн 

Умовно 
чистий 
прибу- 

ток з 1 га, грн 

Рівень 
рента- 
бель- 

ності, % 

Продук-тивність 
праці, кг корм. 
од. на 1 люд.- 

год 
люд.- 
год. 

грн 

Перший рік використання (в середньому за 2010-2012 рр.) 
Пирій середній (Пс) 738,4 2880,7 1346,1 2751,8 95,5 2,90 

Люцерна (Л) 846,0 1447,4 542,1 5580,0 385,5 3,16 
Пс + Л 942,1 2647,0 1084,8 3775,1 142,6 2,59 

Еспарцет (Е) 846,0 1557,2 638,2 4864,9 312,4 2,88 
Пс + Е 942,1 2509,2 965,1 4334,0 172,7 2,76 

Пс + Л + Е 942,1 2299,2 851,5 4807,2 209,1 2,87 
Другий рік використання (в середньому за 2011-2013 рр.) 

Пирій середній (Пс) 738,4 2880,7 1694,5 1593,7 55,3 2,30 
Люцерна (Л) 846,0 1447,4 727,3 3790,3 261,9 2,35 

Пс + Л 942,1 2647,0 1248,6 2932,8 110,8 2,25 
Еспарцет (Е) 846,0 1557,2 837,2 3338,3 214,4 2,20 

Пс + Е 942,1 2509,2 1254,6 2754,8 109,8 2,12 
Пс + Л + Е 942,1 2299,2 1121,6 3096,4 134,7 2,18 

Третій рік використання (в середньому за 2012-2014 рр.) 
Пирій середній (Пс) 738,4 2788,8 2363,4 317,0 11,4 1,60 

Люцерна (Л) 846,0 1370,6 1030,5 2130,0 155,4 1,57 
Пс + Л 942,1 2540,6 1896,0 986,3 38,8 1,42 

Еспарцет (Е) 846,0 1471,0 1279,1 1555,8 10,6 1,36 
Пс + Е 942,1 2378,6 1872,9 964,0 40,5 1,35 

Пс + Л + Е 942,1 2186,6 1656,5 1287,6 58,9 1,40 
 

Умовно чистий прибуток з моновидових посі- 
вів пирію середнього, незалежно від року викорис- 

тання травостоїв, досягав 317,0-2751,8 грн/га, 
відповідно люцерни – 2130,0-5580,0 і пирійно- 
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люцернових травосумішок – 986,3-3775,1 грн/га. 
Рівень рентабельності, при елімінуванні впливу 
року використання агрофітоценозів багаторічних 
трав, моновидових посівів і бінарних та полівидо- 
вих травосумішок складав: пирію середнього – 
11,4-95,5%, люцерни – 155,4-385,5 і бінарних пи- 
рійно-люцернових травосумішок – 38,8-142,6%. 

Рівень продуктивності праці при вирощуванні 
одновидових посівів пирію середнього на першому 
році використання травостоїв складав 2,90 корм. 
од. на 1 люд.-год., відповідно, другому – 2,30 і 
третьому – 1,60 корм. од. на 1 люд.-год., проти – 

3,16; 2,35 і 1,57 корм. од. на 1 люд.-год. затрат, які 
припадали на вирощування і збір урожаю люцер- 
ни. 

Витрати сукупної енергії на вирощування і 
збір урожаю з одновидових посівів пирію середньо- 
го, розраховані за О.К. Медведовським, П.І. Іване- 
нком [7], складали 20825 МДж/га, відповідно, лю- 
церни – 9376, еспарцету піщаного – 10139, бінар- 
них травосумішок: пирій + люцерна – 18225 і  пирій 
+ еспарцет піщаний – 18607 та полівидових агро- 
фітоценозів пирій + люцерна + еспарцет піщаний 
– 18486 МДж/га (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Енергетична ефективність вирощування злакових і бобових багаторічних трав та їх 
травосумішок у Південному Степу України (в середньому за 2010-2014 рр.) 

 

 
Склад агроценозу 

Витрати енергії, МДж Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 

(Кее) 

на 1 га посі- 
ву 

на 1 кг 
сухої речо- 

вини 

на 1 кг корм. 
од. 

на 1 кг перетрав- 
ного протеїну 

Перший рік використання (в середньому за 2010-2012 рр.) 
Пирій середній (Пс) 20825 6,43 9,73 50,42 1,62 

Люцерна (Л) 9376 2,84 3,51 15,20 3,75 
Пс + Л 18225 5,47 7,47 30,78 1,92 

Еспарцет (Е) 10139 2,99 4,15 17,57 3,55 
Пс + Е 18607 5,11 7,16 33,65 2,04 

Пс + Л + Е 18486 5,00 6,85 29,02 2,13 
Другий рік використання (в середньому за 2011-2013 рр.) 

Пирій середній (Пс) 20825 7,71 12,25 78,88 1,34 
Люцерна (Л) 9376 3,76 4,71 21,85 2,86 

Пс + Л 18225 6,33 8,60 39,97 1,68 
Еспарцет (Е) 10139 3,71 5,45 25,86 2,84 

Пс + Е 18607 6,69 9,30 49,22 1,58 
Пс + Л + Е 18486 6,63 9,02 47,52 1,60 

Третій рік використання (в середньому за 2012-2014 рр.) 
Пирій середній (Пс) 19869 10,68 16,84 110,38 0,96 

Люцерна (Л) 9332 5,59 7,02 31,11 1,92 
Пс + Л 17269 9,54 12,89 57,56 1,11 

Еспарцет (Е) 9430 5,71 8,20 39,29 1,88 
Пс + Е 17619 9,90 13,87 70,48 1,06 

Пс + Л + Е 17508 9,62 13,26 64,84 1,10 
 

На виробництво 1 кг сухої речовини з однови- 
дових посівів пирію середнього першого-третього 
років використання витрати сукупної енергії скла- 
дали 6,43-10,86 МДж. Незважаючи на зміну видо- 
вого ботанічного складу в посівах бобових багато- 
річних трав протягом трирічного їх використання, 
витрати енергії на виробництво 1 кг сухої речовини 
у люцерни не перевищували 5,59-5,89, відповідно, 
в еспарцету піщаного – 2,99-5,71 МДж. 

На виробництво 1 кг корм. од. моновидових 
посівів пирію середнього витрати енергії, незалеж- 
но від року використання травостоїв, досягали 
9,73-16,84 МДж, люцерни – 3,51-7,02 і еспарцету 
піщаного – 4,15-8,20 МДж, відповідно, травосумі- 
шок: пирій середній + люцерна – 5,47-9,54; пирій 
середній + еспарцет піщаний – 5,11-9,90 і пирій 
середній + люцерна + еспарцет піщаний – 6,85- 
13,26 МДж. При цьому витрати сукупної енергії при 
вирощуванні люцерни, порівняно з одновидовими 
посівами пирію середнього, виявилися нижчими на 
58,3-63,9% і еспарцету піщаного – на 51,3-57,3%. 

Витрати сукупної енергії на виробництво 1 кг 
перетравного протеїну з моновидових травостоїв 
пирію середнього першого, другого й  третього 
року використання в умовах природного зволожен- 

ня (без зрошення) виявилися найбільш високими і 
складали 50,42-110,38 МДж, проти 15,20-31,11 у 
люцерни; 17,57-39,29 в еспарцету піщаного та 
30,78-57,56 МДж у бінарних травосумішок: пирій 
середній + люцерна та 33,65-70,48 – пирій серед- 
ній + еспарцет піщаний. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), 
незалежно від року використання одновидових 
посівів пирію середнього, складав 0,96-1,62, відпо- 
відно, люцерни – 1,92-3,75; еспарцету піщаного – 
1,88-3,55 і травосумішок: пирій середній + люцерна 
– 1,11-1,92; пирій середній + еспарцет піщаний – 
1,06-2,04 і пирій середній + люцерна + еспарцет 
піщаний – 1,10-2,13. 

Висновки та пропозиції. Негативний вплив 

регіональної зміни клімату на продуктивність тран- 
сформованих агрофітоценозів свідчить про істотне 
зростання в південній частині зони Степу потенцій- 
ного випаровування і дефіциту вологозабезпечен- 
ня, що істотно впливає на формування урожаю 
кормових культур. Висока продуктивність багато- 
річних трав, в межах 1,67-2,70 т/га корм. од. та 
0,30-0,64 т/га перетравного протеїну в умовах 
природного зволоження (без зрошення) досягаєть- 
ся при використанні посухостійких видів трав, які в 
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найбільшій мірі адаптовані до природно- 
кліматичних умов зони: пирій середній (сорт Ві- 
тас), люцерна (сорт Унітро) і еспарцет піщаний 
(сорт Інгульський) та їх бінарних і полівидових 
травосумішок. 
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Постановка проблеми. В системі агротехні- 

чних прийомів вирощування пшениці озимої на 
основі адаптивного рослинництва важливу роль 
відіграють норми висіву, від чого суттєво залежать 
ріст, розвиток і продуктивність рослин [1–7]. Тому 
багато вчених присвятили свої дослідження особ- 
ливостям формування зернової продуктивності 
пшениці озимої залежно від агротехнічних прийо- 
мів вирощування. Вони розробили регламенти 
застосування мінеральних добрив, певні елементи 
інтенсивної технології для районованих раніше 
сортів цієї культури, встановили оптимальні та 
допустимі норми висіву [4–5]. Останнім часом 
селекціонерами створені нові сорти інтенсивного 
типу, для яких також розроблені  елементи 
сортової агротехніки. Однак з огляду на недостат- 
ню кількість даних по вирощуванню пшениці озимої 
в рисових чеках виникла необхідність щодо кори- 
гування всієї системи агротехнічних заходів. Наші 
дослідження були спрямовані на вдосконалення 
існуючої технології вирощування пшениці озимої 
шляхом оптимізації агротехнічних елементів для 
поліпшення умов росту, розвитку рослин та фор- 
мування високої зернової продуктивності даної 
культури в умовах рисових сівозмін. Основна увага 
в цій роботі зосереджена на уточненні норм висіву 
насіння при вирощуванні пшениці озимої з засто- 
суванням елементів біологізації для одержання 
високих і стабільних врожаїв. 

Стан вивчення проблеми. Характерною біо- 

логічною особливістю хлібних злаків є властивість 
кущитися. Розрізняють загальну і продуктивну 
кущистість. Під загальною кущистістю розуміють 
кількість стебел, яка припадає на одну рослину, під 
продуктивною – ту кількість стебел, яка забезпечує 
врожай зерна [9]. 

Відносно кущистості пшениці в літературі існує 
дві протилежні думки. Одні дослідники [6] в більшій 

кущистості вбачають позитивну сторону; інші – нега- 
тивну, тобто зворотну залежність між кущінням і вро- 
жайністю зерна з одиниці площі [8, 10]. 

Академік Д. М. Прянишников, розглядаючи 
питання про інтенсивність кущення хлібних злаків, 
зазначав: “Часто вважають, що чим краще розви- 
нута окрема рослина й більше вона кущиться, тим 
більшою буде врожайність з одиниці площі. При 
цьому не враховують, що сильне кущення буває 
лише на зріджених посівах”. Очевидно, найвищий 
урожай пшениці озимої можна одержати за опти- 
мальної густоти посіву з урахуванням біологічних 
особливостей окремих сортів [9]. 

На фоні правильно застосованого, вчасно і 
якісно виконаного комплексу агротехнічних заходів 
удобрення є найістотнішим чинником пыдвищення 
урожаю зернових культур [1]. 

Завдання і методика досліджень. Мета на- 

ших досліджень полягала в науковому обґрунту- 
ванні та оптимізації технології вирощування сортів 
пшениці озимої в умовах рисових сівозмін залежно 
від елементів технології вирощування, зокрема 
удобрення та норми висіву. Для досягнення поста- 
вленої мети були сформульовані і вирішувались 
такі завдання: встановити особливості формуван- 
ня продуктивності сортів пшениці озимої залежно 
від інтегрованого впливу системи удобрення, та 
норм висіву. 

Дослідження проводилися протягом 2010- 
2014 рр. на базі Інституту рису НААН. 

Предмет досліджень – сорти пшениці озимої 
Росинка, Одеська 267 та Херсонська безоста. 

Польові досліди включали варіанти з вивчен- 
ня   норм   висіву    (3    млн.шт/га;    5    млн.шт/га; 
7 млн.шт/га) та доз добрив (P60; N60P60; N90P60; 
N120P60). 

Облікова площа ділянок – 25 м², повторення 
триразове. 
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Закладка польових дослідів з пшеницею ози- 
мою, виконувалась відповідно до методики польо- 
вого досліду на зрошуваних землях Інституту зро- 
шуваного землеробства (1985), методичних вказі- 
вок з проведення дослідів при зрошенні М. М. Го- 
рянського (1970) [2], загальних методик польового 
досліду: О. С. Молостова (1966), під редакцією П. 
Г. Найдіна (1968), Б. О. Доспєхова (1985) [3]. В 
дослідах дотримувались принципу єдиної логічної 
різниці. 

Результати досліджень. Аналіз даних таб- 

лиці 1 показав, що густота рослин перед збиран- 
ням у сорту Росинка залежала як від доз добрив 
так і від норм висіву. При збільшені цих показників 
збільшується і загальна кількість стебел P60 (300, 

500, 700 шт/м²) – 549, 813, 1113 шт/м²; N60P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 559, 819, 1111 шт/м²; N90P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 567, 829, 1128 шт/м²; N120P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 562, 809, 1103 шт/м². Найбільша 
кількість стебел перед збиранням врожаю спосте- 
рігається за дозою добрив N90P60 при всіх нормах 
висіву. 

Густота продуктивного стеблестою, так само 
як і загальна кількість стеблестою, мала залеж- 
ність від доз добрив та норм висіву N0P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 427, 628, 852 шт/м²; N60P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 440, 638, 861 шт/м²; N90P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 454, 650, 877 шт/м²; N120P60  (300, 

500, 700 шт/м²) – 445, 637, 863 шт/м². 

 

Таблиця 1 – Продуктивна кущистість озимої пшениці сорту Росинка залежно від норм висіву та 
доз добрив (середнє за 2011-2014 рр.) 

 

Дози добрив, 
кг.д.р/га 

Норма 
висіву, 
шт/м² 

Загальна кіль- 
кість стебел, 

шт/м² 

Густота продуктивно- 
го стеблестою, шт/м² 

Продуктивна 
кущистість 

Продуктивних 
стебел, % 

Урожайність 
ц/га 

 

P60 

300 549 427 1,42 77,8 33,5 
500 813 628 1,26 77,2 40,0 
700 1113 852 1,22 76,5 38,3 

 

N60P60 

300 559 440 1,47 78,7 41,6 
500 819 638 1,28 77,9 44,8 
700 1111 861 1,23 77,5 42,7 

 

N90P60 

300 567 454 1,51 80,1 48,2 
500 829 650 1,30 78,4 56,7 
700 1128 877 1,25 77,7 53,2 

 

N120P60 

300 562 445 1,48 79,2 51,5 
500 809 637 1,27 78,7 53,3 
700 1103 863 1,23 78,2 53,3 

 

Вплив різних доз добрив на коефіцієнт проду- 
ктивної кущистості був незначним. Зі збільшенням 
норм висіву зменшувався коефіцієнт кущистості від 
1,47 за нормою  3  млн.шт/га  до  1,23  за  нормою 
7 млн.шт/га (в середньому). Відсотковий вміст продук- 
тивних стебел був в межах від 76,5% до 80,1%. 

Максимальний розвиток продуктивних стебел 
на рослину з одиниці площі при вирощуванні пше- 
ниці озимої спостерігається за внесення добрив у 
дозі N90P60, що вплинуло і на формування вищої в 

досліді врожайності – 56,7 ц/га за оптимальної 
норми висіву 500 шт/м². 

Густота рослин перед збиранням у сорту 
Одеська 267 так сама як і у сорту Росинка залежа- 
ла від різних доз добрив та норм висіву P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 549, 813, 1113 шт/м²; N60P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 559, 819, 1111 шт/м²; N90P60 (300, 
500, 700 шт/м²) 567, 829, 1128 шт/м²; N120P60 (300, 
500, 700 шт/м²) – 562, 809, 1103 шт/м² (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Продуктивна кущистість озимої пшениці сорту Одеська 267 залежно від норм висіву 
та доз добрив (середнє за 2011-2014 рр.) 

 

Дози добрив, 
кг.д.р/га 

Норма 
висіву, 
шт/м² 

Загальна кіль- 
кість стебел, 

шт/м² 

Густота продуктивно- 
го стеблестою, шт/м² 

Продуктивна 
кущистість 

Продуктивних 
стебел, % 

Урожайність 
ц/га 

P60 300 564 426 1,42 75,5 33,0 
 500 832 623 1,25 74,9 35,8 
 700 1137 849 1,21 74,7 35,4 

N60P60 300 566 434 1,45 76,7 37,7 
 500 837 633 1,27 75,6 41,0 
 700 1125 845 1,21 75,1 40,7 

N90P60 300 571 447 1,49 78,3 44,3 
 500 833 643 1,29 77,2 50,6 
 700 1130 866 1,24 76,6 48,9 

N120P60 300 568 442 1,47 77,8 46,5 
 500 830 642 1,28 77,3 49,3 
 700 1094 840 1,20 76,8 48,5 

 

Густота продуктивного стеблестою у сорту 
Одеська 267 складає: P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 
426, 623, 849 шт/м²; N60P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 

434, 633, 845 шт/м²; N90P60 (300, 500, 700 шт/м²) 
447, 643, 866 шт/м²; N120P60 (300, 500, 700 шт/м²)  – 
442, 642, 840 шт/м². 
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Як у сорту Росинка, так і в сорту Одеська 267 
вплив різних доз добрив на коефіцієнт продуктив- 
ної кущистості був незначним. Зі збільшенням 
норм висіву зменшувався коефіцієнт кущистості (в 
середньому)від 1,46 за нормою 3 млн.шт/га до 1,22 
за нормою 7 млн.шт/га. Відсотковий вміст продук- 
тивних стебел був дещо меншим ніж у сорту Роси- 
нка і складав від 74,7% до 77,8%. 

Урожайність сорту Одеська 267, аналогічно 
сорту Росинка, була більша за дозою добрив 

N90P60 – 50,6 ц/га за такої ж норми висіву 
500 шт/м². 

Загальна кількість стеблестою перед збиран- 
ням врожаю у сорту Херсонська безоста складає: 
P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 556, 827, 1130 шт/м²; 
N60P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 567, 846, 1143 шт/м²; 
N90P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 571, 842, 1151 шт/м²; 
N120P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 560, 840, 1141 шт/м² 
(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Продуктивна кущистість пшениці озимої сорту Херсонська безоста залежно від норм 
висіву та доз добрив (середнє за 2011-2014 рр.) 

 

Дози доб- 
рив, кг.д.р/га 

Норма 
висіву, 
шт/м² 

Загальна кіль- 
кість стебел, 

шт/м² 

Густота продук- 
тивного стеблес- 

тою, шт/м² 

Продуктивна 
кущистість 

Продуктивних 
стебел, % 

Урожайність 
ц/га 

P60 300 556 438 1,46 78,8 37,2 
 500 827 647 1,29 78,2 41,8 
 700 1130 880 1,26 77,9 39,7 

N60P60 300 567 450 1,50 79,4 45,6 
 500 846 663 1,33 78,4 47,6 
 700 1143 889 1,27 77,8 47,1 

N90P60 300 571 465 1,55 81,4 56,5 
 500 842 677 1,35 80,4 63,2 
 700 1151 912 1,30 79,2 61,0 

N120P60 300 560 449 1,50 80,2 62,3 
 500 840 667 1,33 79,4 61,2 
 700 1141 901 1,29 79,0 58,4 

 

Густота продуктивного стеблестою у цього ж 
сорту відповідає: P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 438, 
647, 880 шт/м²; N60P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 450, 
663, 889 шт/м²; N90P60 (300, 500, 700 шт/м²) – 465, 
677, 912 шт/м²; N120P60 (300, 500, 700 шт/м²) –  449, 
667, 901 шт/м². 

Коефіцієнт продуктивної кущистості (в серед- 
ньому) коливався від 1,5 за нормою 3 млн.шт/га до 
1,28 за нормою 7 млн.шт/га. Відсотковий вміст 
продуктивних стебел був вищим ніж у сортів Роси- 
нка та Одеська 267 і складав від 77,9% до 81,4%. 

Найбільша врожайність 63,2 ц/га була на по- 
сівах пшениці озимої сорту Херсонська безоста 
формувалась за умов внесення N90P60 та норми 
висіву 500 шт/м². 

Висновки та пропозиції. Таким чином, удоб- 

рення в умовах рисових сівозмін є потужним чин- 
ником впливу на розвиток окремих елементів про- 
дуктивності та урожайність зерна озимої пшениці 
за умов дотримання інших елементів технологічно- 
го циклу вирощування культури. Під дією мінера- 
льних добрив збільшується інтенсивність кущення, 
кількість продуктивних стебел на одиницю площі, 
що в кінцевому результаті і підвищує продуктив- 
ність посіву. Для більш ефективного використання 
мінеральних добрив доцільно враховувати видові і 
сортові особливості культури. Щодо норм висіву 
насіння вони повинні бути оптимальними і склада- 
ти 500 шт/м² (або 5 млн.шт./га). 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донской зо- 
нальный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

 

Постановка проблемы. В настоящее время на 
долю Ростовской области приходится более 4 % 
валовой продукции сельского хозяйства России, 25 
% подсолнечника, 9 % производства зерна. Терри- 
тория Ростовской области расположена в зоне 
недостаточного увлажнения, с часто повторяющи- 
мися засухами, снижающими урожайность сель- 
скохозяйственных культур. В этих условиях повы- 
шение продуктивности сельского хозяйства невоз- 
можно без орошения, позволяющего увеличить 
биопродуктивность мелиорированных земель в 
2,5-3 раза [1]. 

В условиях активизации процессов аридиза- 
ции климата и связанного с этим нарастающего 
дефицита водных ресурсов повышение эффекти- 
вности орошаемого земледелия является важной 
стратегической задачей. В этой связи актуальной 
задачей является поиск путей экономии оросите- 
льной воды и наиболее эффективного ее исполь- 
зования. 

Состояние изученности проблемы. Изучение 
проблем водопользования и разработка водосбе- 
регающих технологий орошения, включая спосо- 
бы, технику полива и характер водного режима, 
является приоритетным в исследованиях многих 
ученых России и Зарубежья [2-5]. В Волгоградской 
области при изучении степени количественного 
изменения продукции на 1 руб. дополнительного 
переменного ресурса установлено, что наиболее 
экономически эффективным является режим оро- 
шения бахчевых культур при поддержании порога 
влажности 70% НВ в сочетании с пониженным 
уровнем минерального питания [6]. В аридных 
условиях подтверждена наиболее высокая эффек- 
тивность минеральных удобрений при орошении 
дождеванием [7]. 

В связи с сокращением площадей орошае- 
мых земель РФ и недостаточной обеспеченностью 
их поливной техникой многие хозяйства переходят 
на поверхностные способы полива. Применение 
таких способов полива нередко сопровождается 
негативными процессами, вызванными низкими 
коэффициентами полезного действия каналов, 
потерями воды на фильтрацию и испарение, пре- 
вышением допустимых сбросов воды, что приво- 
дит к подъему грунтовых вод, подтоплению, забо- 
лачиванию и, в конечном итоге, к снижению проду- 
ктивности земель и общему ухудшению экологиче- 
ской ситуации на орошаемых землях. 

В настоящее время 32 % орошаемых площа- 
дей области поливается дождеванием, 24 % по 
чекам, 42,7 % по бороздам и полосам и лишь 1,3 
% капельным способом. 

Дождевание обеспечивает полив строго за- 
данными нормами, создает необходимый водный 
режим почвы, не нарушая ее структуры, повышает 

влажность и снижает температуру воздуха в при- 
земном слое, позволяет широко применять меха- 
низацию на всех сельскохозяйственных работах, 
выполнять их в сжатые сроки. Для полива сельс- 
кохозяйственных культур в Ростовской области 
применяют дождевальные машины ДДА-100МА, 
«Фрегат», «Кубань», «Днепр» и другие. 

Наряду с этими, хорошо зарекомендовавши- 
ми себя дождевальными машинами, популярнос- 
тью пользуются низконапорные системы орошения 
с ирригационным оборудованием Valley - усовер- 
шенствованные дождевальные машины и установ- 
ки фронтального и кругового действия. Они выде- 
рживают повседневные рабочие нагрузки благо- 
даря надёжным механизмам и долговечным упру- 
гим конструкциям. Оросительные системы могут 
перемещаться в разнообразных полевых условиях 
и осуществлять точную подачу воды, имеют про- 
стые органы управления. Их конструкция исключа- 
ет простои [8]. 

Благодаря уменьшенному расходу воды фро- 
нтальные установки Valley экономят воду и сводят 
к минимуму сток. Они могут быть использованы 
для внесения агрохимикатов с поливной водой. Их 
простота, прочность и долговечность хорошо из- 
вестны. В отличие от круговых оросительных уста- 
новок фронтальные установки Valley перемещают- 
ся по полю вперёд и назад, обеспечивая экономию 
воды и электроэнергии при минимальных тру- 
дозатратах, подходят для полей с площадью от 4 
до 400 га и уклоном до 6 

0
. 

Согласно «Концепции развития агропромыш- 
ленного комплекса Ростовской области на период 
до 2020 года», утвержденной в 2012 году, модер- 
низация орошаемых площадей при одновремен- 
ном приобретении современных дождевальных 
установок будет способствовать увеличению объ- 
ема производства сельскохозяйственной продук- 
ции, предотвращению подтопления пахотных зе- 
мель и экономии водных ресурсов [9]. 

Важным фактором экономии воды в рамках 
повышения эффективности ее использования 
является широкое применение водосберегающих 
способов орошения – капельного, аэрозольного, 
подпочвенного, разработка рациональных полив- 
ных норм. 

Многие  передовые  хозяйства  области (ООО 

«Красный сад» Азовского района, ОАО «Крона-2» 
Каменского района) при выращивании сельскохо- 
зяйственной продукции используют системы ка- 
пельного орошения, способные полностью раск- 
рыть потенциал овощных и плодовых культур. 
Этот способ, позволяющий регулировать водный 
режим почвы, является наиболее предпочтитель- 
ным в садоводстве. Традиционные способы оро- 
шения предполагают колебания значений влаж- 
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ности почвы в широком диапазоне, при этом почва 
может испытывать дефицит воздуха. Этого не 
происходит при капельном поливе, где можно 
поддерживать постоянную влажность почвы на 
уровне 75-80 % НВ, при этом поддерживаются 
постоянные благоприятные условия для растения. 

По наблюдениям экспертов для построения и 
поддержания у яблоневых деревьев эффективной 
корневой системы при капельном орошении рас- 
ходы снижаются на 50% от затрат при традицион- 
ном способе. При этом урожайность яблони возра- 
стает до 800 ц/га или более чем на 30 % [10]. 

Сегодня капельное орошение считается са- 
мым эффективным и экономным методом иррига- 
ции. Это способ полива использует как на больших 
участках земли, так и в садах и на огородах. 

Как и в любой системе полива, капельное 
орошение имеет свои минусы и плюсы. Но если 
сравнивать все положительные и отрицательные 
стороны, то преимуществ этого способа больше, а 
именно: возможность использования капельного 
орошения для всех видов культур; экономный 
расход воды; минимальные потери воды, отсутст- 
вие поверхностного стока и испарения. 

Наряду с разработкой и внедрением новой 
техники и способов полива важным направлением 
в повышении эффективности орошаемого земле- 
делия является разработка новых технологий во- 
досбережения, что и явилось целью наших иссле- 
дований. 

Методика исследований. Опытный стационар 
размещён в севооборотах федерального государ- 
ственного унитарного предприятия «Семикаракор- 
ское» Ростовской области. Схема опыта включала 
варианты без орошения, водосберегающий и тра- 
диционный (поливы при 75-80 % НВ). Оптимизация 
водного режима почвы при возделывании сельс- 
кохозяйственных культур достигается в результате 
анализа водопотребления растений в течение 
вегетационного периода. Суть технологии водос- 
бережения заключается в проведении одного поли- 
ва в критический период по отношению к влаге для 
конкретной культуры. 

Климат территории – резко континентальный, 
сухой, характерный для степной зоны юга России. 
Среднегодовая температура воздуха составляет 
8,7-9,5

о
 С, сумма температур воздуха выше 10

о
 С 

составляет 3200-3400
о
 С. Продолжительность 

теплого периода составляет 230-260 дней, безмо- 
розного периода – 165-175 дней. Лето жаркое 
(температура июля 22-23 

о
 С), зима умеренно хо- 

лодная (температура января минус 6-7
о
 С) Коэф- 

фициент природной увлажненности территории – 
0,3-0,4. Годовая испаряемость составляет 920-970 
мм, за вегетационный период 600-700 мм, при 
годовом количестве осадков 420-450 мм, в том 
числе за период вегетации 170-230 мм. Характер- 
ная особенность летнего периода – частая повто- 
ряемость суховейных явлений, преимущественно 
в июле-месяце [11]. 

Запасы продуктивной влаги в начале вегета- 
ции равны 120-160 мм, что составляет 65-80 % НВ, 
однако далее, начиная с мая-месяца, выявляется 
устойчивый дефицит почвенных влагозапасов. 
При этом среднемноголетний дефицит увлажне- 

ния равен 550-700 мм, а дефицит водопотребле- 
ния 390-490 мм, что свидетельствует о необходи- 
мости проведения оросительных мелиораций. 

Почвы – черноземы обыкновенные, по меха- 
ническому составу относятся к разряду тяжелых 
глинистых почв. Плотность сложения пахотного 
слоя, по нашим данным, удовлетворительная – 
1,0-1,18 г/см

3
, с глубиной заметно увеличивается 

(до 1,4-1,5 г/см
3
). Наименьшая влагоемкость сос- 

тавляет 27,6 % к массе сухой почвы, влажность 
завядания – 13,5 %. Содержание гумуса в пахот- 
ном слое почвы составляет 3,35 %. 

В полевых исследованиях использованы об- 
щепринятые методики: Б. А. Доспехова (1985); М. 
М. Горянского (1970); ВНИИ кормов (1971), А.Н. 
Костякова (1957) и др. 

Поливы сельскохозяйственных культур про- 
водились с помощью дождевальных машин ДДА- 
100 МА. Грунтовые воды залегают на глубине 
ниже 5 м. Агротехника общепринятая, фон удобре- 
ний, рекомендованный зональной системой земле- 
делия. 

Результаты исследований. Гидрометеороло- 
гические условия вегетационного периода в годы 
проведения полевых исследований были различ- 
ны и изменялись от среднего до среднесухого и 
сухого по степени тепловлагообеспеченности. 
Если в 2011 году за вегетационный период выпало 
215 мм осадков при сумме температур 3189 º С, то 
в 2012 году эти показатели составили 140 мм и 
3795 º С, а в 2013 году – выпало всего 67 мм при 
сумме температур 3496 º С. 

Соотношение выпавших атмосферных осад- 
ков к суммам активных температур за вегетацион- 
ный период (гидротермический коэффициент) 
показывает снижение его значений по годам: 0,67; 
0,37 и 0,19 соответственно, что позволило охарак- 
теризовать рассматриваемые периоды как сред- 
ний, засушливый и сухой. 

Сложившиеся условия оказали влияние на 
формирование урожая ряда сельскохозяйствен- 
ных культур: в большей степени овощных и позд- 
них яровых культур и в меньшей – озимых и ран- 
них яровых культур. В связи с неравномерностью 
выпадения осадков в течение вегетации возника- 
ющий дефицит почвенной влаги на посевах куль- 
тур восполнялся вегетационными поливами. 

Об эффективности орошения свидетельст- 
вуют данные, полученные на опытном стационаре 
Донского зонального научно-исследовательского 
института сельского хозяйства в 2011-2013 гг., где 
урожайность наиболее отзывчивых на орошение 
культур: кукурузы, картофеля, тыквы и моркови, на 
орошаемых землях превышает богарную в 2,19- 
3,04 раза или на 118-150 %; гороха и подсолнечни- 
ка – почти в 2 раза или на 90-99 %. Соя, ячмень 
яровой, свекла столовая и кормовые культуры 
(люцерна 2-го года жизни) и суданская трава, где 
повышение урожайности составило 56-66 %, 
меньше реагируют на повышение уровня влаго- 
обеспеченности. Озимая пшеница, используя вла- 
гозапасы, накопленные в холодный период, менее 
всего зависит от их уровня, повышая урожайность 
при орошении в пределах 45 % (таблица 1). 
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Таблица 1 – Эффективность орошения сельскохозяйственных культур, на опытном стационаре 
ФГБНУ «ДЗНИИСХ». ФГУП «Семикаракорское», 2011-2013 гг. 

 

Культура 
Урожайность, т/га Прибавка от орошения 

богара орошение т/га % 
Озимая пшеница 3,52 5,13 1,61 45,7 
Ячмень яровой 2,85 4,74 1,89 66,3 

Кукуруза на зерно 2,41 6,03 3,62 150,2 
Соя на зерно 1,40 2,33 0,93 66,4 

Горох 1,84 3,49 1,65 89,7 
Подсолнечник 1,53 3,04 1,51 98,7 

Картофель 10,77 24,79 14,02 130,2 
Морковь 7,11 21,58 14,47 203,5 

Столовая свекла 21,02 32,98 11,96 56,9 
Тыква 16,04 35,11 19,07 118,9 

Люцерна 2-го года жизни (сено) 4,76 7,88 3,12 65,6 
Суданская трава (сено) 8,02 13,06 5,04 62,8 

 

При анализе показателей эффективности ис- 
пользования оросительной воды выявлено, что 
для большинства сельскохозяйственных культур 
преимущество имеет водосберегающая техноло- 
гия орошения. Здесь прибавка урожая хотя и ниже, 
чем при интенсивном орошении, зато меньше 
расход воды на 1 т прибавки урожая и, что осо- 

бенно важно – выше окупаемость израсходован- 
ной воды прибавкой урожая [3]. 

Так, наибольшая отдача от 1м
3
 поданной на 

орошение воды на водосберегающем варианте в 
убывающем порядке отмечена на озимой пшенице 
(4,81 кг), картофеле (4,56 кг), горохе (3,10 кг), 
кукурузе (3,04 кг) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Эффективность использования оросительной воды сельскохозяйственными культурами 
на опытном стационаре ФГБНУ «ДЗНИИСХ». ФГУП «Семикаракорское», 2011-2013 гг. 

 

 
Культура 

Вариант 
водного режима 

Ороси- 
тельная 
норма, 

м
3
/га 

Урожай 
ность, 

т/га 

Прибавка 
урожая от 
орошения, 

т/га зерн. ед. 

Расход оросите- 
льной  воды на 1 
т зерн. ед. при- 

бавки  урожая, м
3 

Окупаемость 1 
м

3
 воды при- 

бавкой урожая, 
кг 

Озимая пшени- 
ца 

Без орошения - 3,52 - - - 
Водосберегающий 210 4,53 1,01 208 4,81 

Традиционный 630 5,13 1,61 391 2,56 

Ячмень 
Без орошения - 2,85 - - - 

Водосберегающий 460 3,59 0,74 622 1,60 
Традиционный 840 4,74 1,89 444 2,25 

Кукуруза 
Без орошения - 2,41 - - - 

Водосберегающий 540 4,05 1,64 329 3,04 
Традиционный 2100 6,03 3,62 580 1,72 

Соя 
Без орошения - 1,40 - - - 

Водосберегающий 540 1,86 0,83 651 1,54 
Традиционный 2100 2,33 1,67 1257 0,79 

Горох 
Без орошения - 1,84 - - - 

Водосберегающий 420 2,77 1,30 323 3,10 
Традиционный 840 3,49 2,31 364 2,75 

Подсол-нечник 
Без орошения - 1,53 - - - 

Водосберегающий 540 2,20 0,98 551 1,81 
Традиционный 1470 3,04 2,22 662 1,51 

Картофель 
Без орошения - 10,77 - - - 

Водосберегающий 540 20,60 2,46 220 4,56 
Традиционный 1680 24,79 3,51 479 2,09 

Морковь 
Без орошения - 7,11 - - - 

Водосберегающий 930 13,80 1,67 557 1,80 
Традиционный 2190 21,58 3,62 605 1,65 

Свекла 
столовая 

Без орошения - 21,02 - - - 
Водосберегающий 750 26,46 1,36 552 1,81 

Традиционный 2010 32,98 2,99 672 1,48 

Тыква 
Без орошения - 16,04 - - - 

Водосберегающий 540 21,97 1,48 365 2,74 
Традиционный 1680 35,11 4,76 353 2,83 

Люцерна 2- 
2-го года жизни 

сено) 

Без орошения - 4,76 - - - 
Водосберегающий 840 6,65 0,95 884 1,13 

Традиционный 2100 7,88 1,56 1346 0,74 

Суданская тра- 
ва (сено) 

Без орошения - 8,02 - - - 
Водосберегающий 1050 10,19 0,87 1207 0,83 

Традиционный 2100 13,06 2,01 1045 0,96 
 

Интенсивное орошение этих же культур с тра- 
диционным, классическим подходом к определению 

сроков полива в диапазоне 75-100 % НВ, позволило 
достичь более высокой урожайности, однако здесь 
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выявлен и в 1,5-2,0 раза больший расход воды на 
1т прибавки урожая, и менее эффективное ее испо- 
льзование, выраженное окупаемостью ее прибав- 
кой урожая от 0,74 кг на люцерне прошлых лет до 
0.96 кг на суданской траве. При этом на посевах сои 
расход оросительной воды не окупается дополни- 
тельным урожаем. 

Отмечено, что водосберегающая технология 
обеспечивает наибольший эффект для таких куль- 
тур как озимая пшеница, кукуруза, горох, карто- 
фель. Здесь затраты воды не превышают 329 м

3
 на 

1 тонну прибавки урожая, обеспечивая наибольшую 
отдачу 3,04-4,81 кг на каждый кубометр воды. В то 
же время такие культуры как ячмень яровой, тыква 
и суданская трава показали слабый эффект от 
экономии воды, так как повышение урожая было 
незначительным в сравнении с богарным вариан- 
том. 

В условиях растущей стоимости напорной 
подачи воды на орошение ее экономия имеет 
превалирующее значение, тем более, что сэконо- 
мленной водой можно полить другие культуры. В 
этой связи полезно иметь информацию об эффек- 

тивности полива определенных групп культур для 
принятия решений о целесообразности их возде- 
лывания при формировании структуры севооборо- 
тов. 

Все изучаемые культуры были объединены в 
группы зерновых, зернобобовых, масличных, ово- 
щных и кормовых. Наибольшую прибавку от пол- 
ноценного орошения обеспечила группа овощных 
культур (3,72 т. зерновых единиц), затем в порядке 
убывания следуют зерновые (2,37 т), масличные 
(2,22 т), зернобобовые (1,99 т) и кормовые культу- 
ры (1,78 т) (таблица 3). 

При водосберегающем режиме прибавка 
урожая снижается в 1,8-2,3 раза в сравнении с 
традиционным подходом. В то же время снижается 
и расход оросительной воды на получение приба- 
вки урожая, более всего на зерновых и зернобобо- 
вых (до 29-39 %), менее всего на кормовых куль- 
турах (до 12 %). При этом окупаемость затрат 
воды на орошение прибавкой урожая на водосбе- 
регающем варианте выше на 14-65 %, чем при 
традиционном с большим значением для зернобо- 
бовых культур и меньшим для кормовых. 

 

Таблица 3 – Эффективность использования оросительной воды по группам культур на опытном 
стационаре ФГБНУ «ДЗНИИСХ». ФГУП «Семикаракорское», 2011-2013 гг. 

 

 
Группа 
культур 

 
Вариант 

водного режима 

Оросите- 
льная нор- 

ма, 
м

3
/га 

Прибавка 
урожая от 

орошения, т . 

Расход Расход ороси- 
тельной воды на 1 т 
зерн. ед. прибавки 

урожая м
3 

Окупаемость 
1 м

3
 воды 

прибавкой 
урожая, кг 

 
Зерновые 

Без орошения - - - - 

Водосберегающий 403 1,13 356 2,80 

Традиционный 1190 2,37 502 1,99 

 
Зерно-бобовые 

Без орошения - - - - 

Водосберегающий 480 1,07 448 2,23 

Традиционный 1470 1,99 739 1,35 

Масличные (по- 
дсолнечник) 

Без орошения - - - - 

Водосберегающий 540 0,98 551 1,84 

Традиционный 1470 2,22 662 1,51 

Картофель и 
овощи 

Без орошения - - - - 

Водосберегающий 690 1,74 397 2,52 

Традиционный 1890 3,72 508 1,96 

 
Кормовые 

Без орошения -    

Водосберегающий 945 0,91 1038 0,96 

Традиционный 2100 1,78 1180 0,84 
 

Промежуточное положение занимают зерно- 
вые, овощные, масличные (40,29 и 20 % соответ- 
ственно). 

Выводы. В результате исследований уста- 
новлено, что при водосберегающей технологии 
наибольший эффект возможно получить при воз- 
делывании зерновых, зернобобовых, овощных 
культур и подсолнечника с окупаемостью 1 кубо- 
метра затраченной воды в размере 2,8; 2,23; 2,52 
и 1,84 кг соответственно. 

Наибольший эффект водосберегающая тех- 
нология обеспечивает для таких культур как озимая 
пшеница, кукуруза, горох, картофель. Здесь затра- 
ты воды не превышают 329 м

3
 на 1 тонну прибавки 

урожая, обеспечивая наибольшую отдачу 3,04-4,81 
кг на каждый кубометр воды. Традиционная техно- 
логия орошения обеспечивает получение 1,99-1,35 
кг прибавки урожая на 1 м

3
, что существенно ниже. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Учитывая важность проблемы для обеспечения 
эффективности технологий орошения, развитие 
орошаемого земледелия должно совершенство- 
ваться в направлении разработки водосберегаю- 
щих технологий возделывания сельскохозяйст- 
венных культур. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 
ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

ЗАЄЦЬ С.О. – кандидат с.-г наук 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. У технології вироб- 

ництва зерна сорт є біологічним фактором, який 
значно впливає на збільшення врожаїв і поліпшен- 
ня якості зерна, Установлено, що питома вага 
сорту в зростанні врожаю за останні три десятиліт- 
тя становить 45-50% [1]. Тому постійне оновлення 
та вдосконалення сортових ресурсів є необхідною 
умовою за вирощування пшениці озимої та підви- 
щення її якості. 

Селекціонерами науково-дослідних установ 
виведено багато високоврожайних сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур [2, 3, 4]. Завдяки 
всебічному вивченню таких сортів на державних 
сортовипробувальних дільницях та у науково- 
дослідних установах товаровиробники мають мож- 
ливість максимально використати їх продуктивний 
потенціал, цілеспрямовано відбирати лише ті сор- 
ти, які у конкретних умовах (наприклад, на зрошу- 
ваних землях) дають найбільшу віддачу [5]. 

У сучасних сортів досягнутий високий рівень 
потенціалу врожайності, тому селекціонери виво- 
дять сорти, які здатні відповідати великими приба- 
вками врожаю та зберігати високий його рівень за 
різних погодних умов. Отже для подальшого під- 
вищення врожаю високоякісного зерна пшениці на 
зрошуваних землях необхідно використовувати 
нові високоврожайні сорти. 

Стан вивчення проблеми. Щороку в Україні 

реєструють для використання у виробництві знач- 
ну кількість сортів, які пройшли конкурс у держав- 
ному сортовипробуванні. Так у Державному реєст- 
рі сортів рослин, придатних для поширення в Укра- 
їні на 2015 рік, нараховується біля 300 сортів пше- 
ниці м’якої озимої, а для зони Степу - 190 [6]. Це 
надає широкі можливості господарствам різних 

форм власності з неоднаковим ресурсним забез- 
печенням добирати сорти до конкретних агроклі- 
матичних зон, попередників та полів з різним воло- 
гозабезпеченням. За найважливішими ознаками і 
властивостями сорти належать до різних типів 
інтенсивності, реакції на агрофон і умов вирощу- 
вання. Вони характеризуються неоднаковими ада- 
птивними властивостями, висотою, часом дозрі- 
вання, стійкістю до вилягання тощо. Разом з тим 
сортів пшениці, які б були придатними для виро- 
щування на зрошуваних землях півдня України, 
дуже мало. Кожний сорт, володіючи певними мор- 
фоагробіологічними ознаками й властивостями, 
може реалізувати свій генетичний потенціал лише 
в разі створення для нього відповідних умов виро- 
щування [7]. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням дослідження було визначити найбільш уро- 
жайні та адаптовані сорти пшениці озимої до умов 
зрошення півдня України. Для виконання цього 
завдання протягом 2014-2015 років на полях Інсти- 
туту зрошуваного землеробства НААН було про- 
ведене екологічне випробовування сортів, що 
занесенні останніми роками до Державного реєст- 
ру сортів рослин, придатних до поширення в Укра- 
їні. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важ- 
ко суглинковий, солонцюватий з вмістом гумусу 
2,3%, щільність складення ґрунту 1,3 г/см², воло- 
гість в’янення 9,8%, найменша вологоємність 
22,4%. 

Висівалась пшениця озима 7 сортів Інституту 
зрошуваного землеробства НААН і 6 сортів Селек- 
ційно-генетичного інституту – Національного 
центру   насіннєзнавства   та   сортовивчення 
(табл. 1). 

http://www.don-agro.ru/.../
http://www.nprus.ru/
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Таблиця 1 – Схема досліду: 
 

№ з/п Сорт Наукова установа власник Рік занесення до державного реєстру 
1 Марія ІЗЗ НААН 2013 
2 Херсонська безоста (st) ІЗЗ НААН 2002 
3 Херсонська 99 ІЗЗ НААН 2005 
4 Благо ІЗЗ НААН 2011 
5 Овідій ІЗЗ НААН 2009 
6 Кохана ІЗЗ НААН 2009 
7 Конка ІЗЗ НААН 2014 
8 Антонівка СГІ-НЦ НС 2008 
9 Місія СГІ-НЦ НС 2009 

10 Зорепад СГІ-НЦ НС 2011 
11 Жайвір СГІ-НЦ НС 2010 
12 Ватажок СГІ-НЦ НС 2011 
13 Польовик СГІ-НЦ НС 2009 

 

За стандарт був взятий сорт Херсонська без- 
оста, який є національним стандартом для умов 
зрошення і займає значну площу посіву на півдні 
України. 

Повторність чотириразова. Розміщення варі- 
антів систематичне у два яруси. Посівна площа 
ділянки 40 м², облікова – 28,5 м². 

Попередником була соя на зерно. Сівбу було 
проведено сівалкою СН-16 в оптимальний строк 
для зони – 23 вересня у 2013 р. і 21 вересня у  
2014 р. Норма висіву становила 5 млн схожих 
зерен на гектар. Посіви двічі оброблялись пести- 
цидами: перший раз – перед виходом рослин у 
трубку фунгіцидом Рекс Дуо (0,6 л/га) проти хво- 

роб і гербіцидом Гранстар (20 г/га) проти бур’янів, 
а другий раз – в період колосіння фунгіцидом Аба- 
кус (1,5 л/га) в суміші з Фастаком (0,12 л/га) проти 
хвороб і шкідників. 

Проводились вологозарядковий і вегетацій- 
ний поливи за допомогою дощувальної установки 
ДДА-100М.    Поливна    норма    становила 400-
500 м

3
/га, а зрошувальна – 1000-1400 м

3
/га. 

Збирали врожай зерна комбайном "Sampo -130". 
Результати досліджень. У середньому за 

роки досліджень більш рослими були сорти Жай- 
вір, Благо і Овідій, у яких висота відповідно стано- 
вила 105,2, 100,9 і 100,4 см (рис. 1). 
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Рисунок 1. Висота рослин сортів пшениці озимої за вирощування після 
сої в умовах зрошення (середнє за 2014-2015 рр.) 

 

Якщо сорт Овідій за такої висоти створює мі- 
цну щільну соломину, що робить його стійким до 
вилягання, то сорти Жайвір і Благо за доброго 
розвитку є менш стійкими. 

Дещо нижчої висоти були рослини сортів Ан- 
тонівка, Ватажок і Польовик – відповідно 98,2, 98,1 
і 97,0 см, а найменшої – сорту Херсонська 99 – 

90,1 см. 
Найбільшу кількість продуктивних стебел 693, 

688 і 680 шт./м
2
 формувала пшениця озима сортів 

Жайвір, Ватажок і Херсонська безоста, дещо мен- 
шу їх кількість – 660, 649 і 645 шт./м

2
 відповідно 

сортів Кохана, Благо і Марія (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Структура врожаю зерна різних за біологічними властивостями сортів пшениці озимої 
при вирощуванні після сої в умовах зрошення (середнє за 2014-2015 рр.) 

 

№ 
з/п 

Сорт 
Продуктивних 
стебел, шт/м

2 
Кількість зерен в 

колосі, шт.. 
Маса зерна з 1 

колоса, г 
Маса 1000 зерен, 

г 
1. Марія 645 30 1,2 39,5 

2. Херсонська б/о 680 25 1,0 41,7 

3. Херсонська 99 613 30 1,2 40,7 

4. Благо 649 28 1,0 38,0 

5. Овідій 585 27 1,2 45,8 

6. Кохана 660 27 1,1 38,1 

7. Конка 637 29 1,1 38,0 

8. Антонівка 604 29 1,2 41,3 

9. Місія 625 29 1,2 39,4 

10. Зорепад 612 31 1,2 39,1 

11. Жайвір 693 26 1,0 39,2 

12. Ватажок 688 30 1,1 37,9 

13. Польовик 610 29 1,2 39,9 
 

Сорти Конка, Місія, Херсонська 99, Зорепад, 
Польовик і Антонівка створили відповідно 637, 625, 
613, 612, 610 і 604 шт./м

2
. Найменшу кількість про- 

дуктивних стебел 585 шт./м
2
 мав сорт Овідій, проте 

він формував крупніше зерно з масою 1000 зерен 
45,8 г та високим виходом зерна з 1 колоса – 1,2 г. 
Це вказує на те, що частка продуктивності колоса в 
структурі врожаю зерна на сорті Овідій є найбіль- 
шою. Досить високою масою 1000 зерен (39,1-41,3 
г) і масою зерна з 1 колоса (1,2 г) характеризува- 
лись сорти Антонівка, Херсонська 99, Польовик, 
Марія, Місія і Зорепад. Сорти Жайвір, Кохана, 
Конка, Благо і Ватажок формують зерно з масою 
1000 зерен 37,9-39,2 г та з виходом зерна з 1 коло- 
са 1,0-1,1 грам. Сорт Херсонська безоста створив 

найменшу кількість зерен у колосі (23 зернини) та 
масу зерна з 1 колоса (1,0 г) при досить високій 
масі 1000 зерен (41,7 г). 

Найвищу озерненість колоса (30-31 шт.) мали 
сорти Зорепад, Марія, Херсонська 99 і Ватажок. У 
сортів Конка, Антонівка, Місія, Польовик, Благо, 
Овідій, Кохана і Жайвір вона нижча на 1-5 зернини 
і склала, відповідно, 29, 29, 29, 29, 28, 27, 27 і 26 
штук у колосі. 

Такі різні показники структури врожаю зерна 
по різному вплинули на рівень врожаю сортів. 
Установлено, що досліджувані сорти пшениці ози- 
мої здатні формувати досить високу врожайність, 
яка в середньому за роки досліджень становила 
6,82-7,73 т/га (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Продуктивність сортів пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах зрошення 
(середня за 2014-2015 рр.) 

 

№ 
з/п 

Сорт 
Урожайність, 

т/га 
+,- до 

контролю 
Натура 

зерна, г/л 

Вміст % 
ВДК 

білку клейковини 
1 Марія 7,73 0,69 782 11,2 29,8 70 
2 Херсонська б/о (st) 7,04  784 11,1 32,1 83 
3 Херсонська 99 7,53 0,49 786 11,5 29,9 78 
4 Благо 6,82 -0,22 783 12,0 29,7 70 
5 Овідій 7,09 0,05 780 12,6 38,0 98 
6 Кохана 6,85 -0,19 789 12,1 36,4 85 
7 Конка 7,18 0,16 785 11,5 30,2 60 
8 Антонівка 7,27 0,23 775 11,3 36,4 85 
9 Місія 7,15 0,11 780 10,8 31,0 60 
10 Зорепад 7,33 0,29 773 11,1 29,6 68 
11 Жайвір 7,18 0,14 782 11,7 29,6 80 
12 Ватажок 7,72 0,68 788 11,5 28,6 65 
13 Польовик 7,18 0,14 783 10,4 28,1 60 

НІР05, т/га: 0,33 
 

Максимальну врожайність 7,73 т/га забезпе- 
чував сорт Марія, що на 0,69 т/га вище ніж врожай- 
ність у стандарта Херсонська безоста. Майже таку 
ж урожайність 7,72 т/га зібрано на сорті Ватажок. 
Близьку до цих сортів врожайність 7,53 т/га фор- 
мував сорт Херсонська 99, оскільки різниця між 
ними становила 0,19-0,20 т/га, що в межах похибки 
досліду (при НІР05=0,33 т/га). Порівняно зі стандар- 
том (Херсонська безоста) цей сорт також забезпе- 
чував достовірний приріст врожайності, який скла- 
дав 0,49 т/га. 

Всі інші сорти (Благо, Овідій, Кохана, Конка, 

Антонівка, Місія, Зорепад, Жайвір і Польовик) за- 
безпечували врожайність на рівні 6,82-7,33 т/га, що 
близько до врожайності, отриманої на Херсонській 
безостій – 7,04 т/га. Різниця в урожайності між 
стандартом і вище перерахованими сортами 0,11- 
0,29 т/га була в межах похибки досліду. 

За показниками якості зерна згідно вимог 
ДСТУ 3768:2010 його натуральна маса при викори- 
станні пшениці на продовольчі цілі повинна бути не 
менше 730 г/л. Відомо, що чим вища натура зерна, 
тим більший вихід борошна. Високонатуральним 
вважається зерно при масі 1 л 760-740 г і більше, 
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низько натуральним – 710 г і менше. При дослі- 
дженні нових сортів пшениці озимої після поперед- 
ника соя в умовах зрошення встановлено, що всі 
вони забезпечують високонатуральне зерно з ма- 
сою 773-789 г/л. 

Згідно вимог ДСТУ 3768:2010 якість зерна 
пшениці озимої поділена на 6 класів, залежно від 
білка, клейковини, її якості, склоподібності та інших 
показників. Склоподібність усіх сортів становила 
від 54 до 94%, що перевищувало необхідні 50% 
для першого класу якості пшениці. Вміст клейкови- 
ни на всіх сортах був високим: від 28,1 до 38,0%, 
що значно перевищував необхідні 23,0% для пер- 
шого класу 

Вміст білка в зерні нових сортів пшениці ози- 
мої був різним і становив від 10,4 до 12,6 %. Най- 
більше білка (12,6%) і клейковини (38%) містилося 
в зерні сорту Овідій, якість клейковини у якого 
відповідала ІІ групі та другому класу. 

Окрім сортів Місія і Польовик, у всіх інших зе- 
рно за вмістом білка (11,1-12,1%) і клейковини 
(28,6-36,4%), натуральною масою (773-789 г/л), 
склоподібністю та групою клейковини (І-ІІ) відпові- 
дало третьому класу. 

Найменше білка 10,4 і 10,8% містилось в зер- 
ні сортів Польовик і Місія, що знизило його якість 

та стало відповідати тільки п’ятому класу ДСТУ 
3768:2010. 

Розрахунки економічної ефективності показали, 
що в умовах зрошення вирощування різних сортів 
пшениці озимої після попередника соя було економі- 
чно доцільним. Усі сорти забезпечують досить ви- 
сокий умовний чистий прибуток, який залежав від 
рівня продуктивності сорту і становив від 10066 до 
11834 грн/га (табл. 4). 

Найкраще поєднання всіх показників еко- 
номічної ефективності відмічено при вирощу- 
ванні сорту Марія, при цьому отримано умовний 
чистий прибуток 11834 грн/га за найнижчої собіва- 
ртості 1 т продукції 951,90 грн і рівня рентабель- 
ності 156 %. Також високі показники економічної 
ефективності встановлено при вирощуванні 
сортів Ватажок і Херсонська 99, при цьому умо- 
вний чистий прибуток склав 11817  і  11447 грн/га, 
собівартість 1 т зерна – 961,74 і 961,06  грн і 
рівень рентабельності – 154 і 154%, відпо- відно. 

Найнижчі економічні  показники  відмічено на 
сорті Благо, у якого умовний чистий прибуток 
дорівнював 10066 грн/га за собівартості 1 т проду- 
кції 1022,19 грн і рівня рентабельності 141 %. 

 

Таблиця 4 – Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої після попередника соя 
в умовах зрошення (середня за 2014-2015 рр.) 

 

№ 
з/п 

Сорт 
Витрати, 

грн/га 
Умовний чистий 
прибуток, грн/га 

Собівартість 1 т 
зерна, гривень 

Рівень 
рентабельності, %  

1 Марія 8345 11834 951,90 156 
2 Херсонська б/о (st) 7687 10486 1003,23 145 
3 Херсонська 99 8086 11447 961,06 154 
4 Благо 7488 10066 1022,19 141 
5 Овідій 7787 10581 1003,25 145 
6 Кохана 7458 10117 1015,44 142 
7 Конка 8096 10756 1012,95 143 
8 Антонівка 8295 10917 1015,41 142 
9 Місія 7896 10696 1002,41 145 

10 Зорепад 7876 11067 973,33 151 
11 Жайвір 7797 10761 990,11 147 
12 Ватажок 8485 11817 961,74 154 
13 Польовик 7408 10780 962,40 154 

 

Висновки: 

1. В умовах зрошення після попередника 
соя найвищу врожайність 7,73 і 7,72 т/га формува- 
ли нові сорти пшениці озимої Марія і Ватажок, які 
відповідно створені в Інституті зрошуваного зем- 
леробства НААН і Селекційно-генетичному інсти- 
туті - Національному центрі насіннєзнавства та 
сортовивчення. Практично таку ж урожайність 
створював сорт Херсонська 99. Всі інші сорти (Бла- 
го, Овідій, Кохана, Конка, Антонівка, Місія, Зоре- 
пад, Жайвір і Польовик) забезпечували врожай- 
ність на рівні 6,82-7,33 т/га, що близько до врожай- 
ності отриманої на стандарті Херсонській безостій 
– 7,04 т/га. 

2. За вмістом білка (12,6 %) і клейковини 
(38%) зерно сорту Овідій відповідало вимогам 
другого, а більшість сортів – третього класу ДСТУ 
3768:2010. Лише у сортів Місія і Польовик вміст 
білка у зерні складав 10,4-10,8 %, що переводило 
його у п’ятий клас за ДСТУ. 

3. Найкраще поєднання економічних показ- 

ників отримано на сорті Марія, у якого умовно чис- 
тий прибуток склав 11834 грн/га і рівень рентабе- 
льності 156% при собівартості – 951,90 грн/т. Та- 
кож високий чистий прибуток (11817 і 11447 грн/га) 
за рівня рентабельності 154% забезпечили сорти 
Ватажок (СГІ- НЦНС) і Херсонська 99 (ІЗЗ НААН). 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Орлюк А. П. Адаптивний і продуктивний потенціали 

пшениці /А.П. Орлюк, К.В. Гончарова// Монографія. – 
Херсон: Айлант, 2002. – 276 с. 

2. Нові сорти пшениці озимої (Triticum aestivum) для 
універсального використання у зерновиробництві 
/[Орлюк А. П, Гончарова К. В, Базалій Г. Г, Біляєва І. 
М., Усик Л. О.] // Сортовивчення та охорона прав на 
сорти рослин: науково-практичний журнал. / М-во аг- 
рарної політики України, Державна служба з охорони 
прав на сорти рослин, Український інститут експерти- 
зи сортів рослин; голов. ред. Хаджиматов В. А. [та  
ін.]. – К., 2010. – №1 (11). 

3. Литвиненко М.А. Вибір сорту озимої пшениці – запо- 
рука високих врожаїв /М.А. Литвиненко, О.С. Колипа- 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 64  

46 

 

 

нов//. Хранение и переработка зерна. – 2002. – №5. – 
С. 22 – 25. 

4. Уліч Л.І. Оптимізація використання сортів озимої пшениці м’якої / 
Л.І. Уліч// Вісник аграрної науки, - 2006, - №6, - С. 31-34. 

5. Кращі сорти зернових культур для умов богари та 
зрошення півдня України /С. Заєць, В. Найдьонова, В. 
Найдьонов, В. Ніжеголенко // Пропозиція. - 2006. - 

№2. – С. 49-52. 
6. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 р.//Державна ветерина- 
рна та фіто санітарна служба України. - К., 2015. – 
324 с. 

7. Нетіс І.Т. Озима пшениця на півдні України / І.Т. 
Нетіс. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 460 с. 

 

 

УДК 631.559:635.25:631.675:631.674.6 
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ 
КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ СТЕПУ СУХОГО 

ШАТКОВСЬКИЙ А.П. – кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
ЖУРАВЛЬОВ О.В. – кандидат с.-г. наук 
ЧЕРЕВИЧНИЙ Ю.О. 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 
 

Постановка проблеми. На сьогодні цибуля 

ріпчаста є однією із провідних культур на краплин- 
ному зрошенні. У 2013-2014 рр. у загальній струк- 
турі посівів овочів, які вирощують із застосування 
цього способу поливу, із майже 40 тис.га під цибу- 
лею – біля 22% або 8,8 тис.га. Більша частина цих 
посівів – на Херсонщині. Середня врожайність на 
краплинному зрошенні (≈48 т/га), хоч і зросла 
останнім часом, проте не відповідає потенціалу 
сучасних гібридів. Однією з причин цього є не до- 
тримання режиму зрошення. Не вчасний початок 
поливу, що провокує водний стрес або перезволо- 
ження, що також призводить до зниження продук- 
тивності. 

Стан вивченості питання. В останні роки в 

Україні [1-4] та Росії [5] були проведені такі дослі- 
ди, проте вони не передбачали вивчення інтенсив- 
них рівнів зволоження та ґрунтовного аналізу 
впливу передполивної вологості на продукційні 
процеси. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень було вивчення впливу різних рівнів 
передполивної вологості ґрунту (РПВҐ) на продук- 
ційні процеси ранньостиглої цибулі ріпчастої. 

Експериментальну частину проведено на базі 
Брилівського опорного пункту ІВПіМ НААН (підзона 
Степу Сухого) у 2011-2013 рр. Кількість і режим 
надходження продуктивних опадів різнився у роз- 
різі років досліджень: 2011 р. – 143,5 мм (рік 75 %-ї 
дефіциту забезпеченості опадами, середньопосу- 
шливий), 2012 р. – 234,3 мм (50 %-ї дефіциту за- 
безпеченості, помірно вологий)  та  2013 р.  –  
120,0 мм (75 %-ї дефіциту забезпеченості опада- 
ми, середньопосушливий). Ґрунт – темно- 
каштановий, легкосуглинковий, вміст гумусу – 1,24- 
1,63 %, найменша вологомісткість (НВ) кореневого 
шару – 16,5 %, джерело зрошення – вода Північно- 
Кримського каналу, яка за якістю відповідає І класу 
згідно ДСТУ 2730, 7286 та 7591. 

Однофакторною схемою польового досліду 
було передбачено вивчення 6 РПВҐ, які, в свою 
чергу, обумовлювали формування режимів крап- 
линного зрошення і, відповідно - продукційних 
процесів: 

1. Призначення поливів за зниження волого- 
запасів до 70 % НВ; 

2. Теж саме – до 80 % НВ; 

3. Теж саме – до 90 % НВ; 
4. Теж саме – до 80 % НВ від «посіву до за- 

кінчення формування цибулин» та до 70 % НВ від 
«закінчення формування цибулин до технічної 
стиглості»; 

5. Проведення тільки досходових поливів 
(ДП); 

6. Абсолютний контроль (природне зволожен- 
ня – без зрошення). 

Вегетаційні поливи припиняли за 14 днів до 
збирання, яке виконували у ІІ декаді липня. Глиби- 
ну зволоження ґрунту (50 см) було обумовлено не 
глибиною кореневого шару ґрунту, а схемою сівби 
та, відповідно, розміщенням поливних трубопро- 
водів системи краплинного зрошення. Гібрид ци- 
булі ріпчастої – Sierra Blanca F1, ранньостиглий, 
попередник – пшениця озима. Метод призначення 
поливів – тензіометричний [6-7]. Для проведення 
обліків і спостережень використовували загально- 
прийняті [8] та удосконалені [9] для умов краплин- 
ного зрошення методики. 

Результати досліджень. У 2011 р. на варіан- 

ті без зрошення поява сходів і формування першо- 
го листка відбулися на 2 доби пізніше порівняно з 
іншими варіантами, утворення цибулин і полягання 
листків відбувалось вже на 5-29 днів раніше. На 
варіантах 70 % НВ, 80-70 % НВ і 80 % НВ фази 
розвитку проходили практично однаково. Відміче- 
но, що у варіанті з РПВҐ 90 % НВ проходження 
фенофаз відбувалось на 2-4 доби пізніше. 

Проведення досходових поливів у 2012р. за- 
безпечило однакові умови для всіх варіантів дослі- 
ду до формування першого листка, але надалі 
розвиток рослин залежав від РПВҐ. Так, за РПВҐ 
70 % НВ формування цибулини відбулось на 4 
доби раніше, ніж на інших варіантах. За підтри- 
мання РПВҐ 80-90 % НВ формування цибулин 
почалось на 47 добу від сходів. У варіанті без зро- 
шення сходи цибулі з’явилися лише 05 червня, 
після опадів, також утворення першого листка та 
формування цибулини відбулося на 20 та 6-10 діб 
пізніше, ніж на зрошуваних варіантах. Проте поля- 
гання листків – відбулося на 16 і 26 діб раніше, ніж 
за РПВҐ 70 і 90 % НВ відповідно. 

У 2013 р. проведення досходових поливів за- 
безпечило однакові умови для всіх варіантів дослі- 
ду до часу формування першого листка. Надалі, за 
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РПВҐ 70 % НВ формування цибулини відбулось на 
5 діб раніше, ніж на інших варіантах. За підтриман- 
ня РПВҐ 80-90 % НВ початок формування цибули- 
ни відбувся на 44-у добу від сходів (11 червня). 
Утворення першого листка та формування цибу- 
лини відбулося на 33 та 15 діб пізніше, ніж на ін- 
ших варіантах досліду. Але полягання листків, 
навпаки, відбулося на 13 і 17 діб раніше, ніж за 

підтримання РПВҐ 70 і 90 % НВ. 

Встановлено, що підвищення РПВҐ закономі- 
рно збільшує площу листкової поверхні (ПЛП) 
рослин (рис. 1). Максимальну площу листкової 
поверхні за роки досліджень фіксували у варіанті з 
РПВҐ 90 % НВ – 53,3-59,0 тис. м

2
/га, а мінімальну – 

на фоні природного зволоження  –  від  3,8  до  
29,2 тис. м

2
/га. 
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Рисунок 1. – ПЛП цибулі ріпчастої у фазу «формування цибулин – технічна стиглість» залежно 
від РПВҐ, тис. м

2
/га (2011-2013 рр.) 

 

В середньому за роки досліджень у варіанті з 
РПВҐ 90 % НВ ПЛП становила 55,3 тис. м

2
/га, що 

на 10,4 тис. м
2
 (19%) та 21,2 тис.м

2
/га (38%) відпо- 

відно більше, ніж на варіантах 80 і 70% НВ. На 
контрольному варіанті ПЛП була в 3,8 разів менша 
за аналогічний показник у варіанті з РПВҐ 90 % НВ. 

Величина фотосинтетичного потенціалу (ФП) 

також збільшувалась  від  підвищення  РПВҐ  
(табл. 1). Максимальне його значення зафіксовано 
у варіанті з РПВҐ 90 % НВ, і, залежно від року дос- 
ліджень,      коливалось      від      1,941      до   
2,151 млн.м

2
×днів/га. Мінімальне значення ФП 

отримано на контрольному варіанті – 0,131-1,084 
млн.м

2
×днів/га. 

Таблиця 1 – Вплив РПВҐ на ФП цибулі ріпчастої, млн. м
2
×днів/га 

 

Варіанти / 
РПВҐ 

Роки досліджень Приріст до контро- 
лю, % 2011 2012 2013 середнє 

Без зрошення 1,084 0,554 0,131 0,590 – 
ДП 1,395 0,587 0,334 0,772 30,8 

70 % НВ 1,763 0,635 0,814 1,071 81,5 
80-70 % НВ 1,912 1,287 1,173 1,457 146,9 

80 % НВ 2,023 1,721 1,785 1,843 212,4 
90 % НВ 2,151 2,032 1,941 2,041 245,9 
НІР0,05 0,101 0,214 0,112 - - 

 

У середньому за роки досліджень, за підтри- 
мання вологості ґрунту на рівні 90% НВ величина 
фотосинтетичного     потенціалу     становила  
2,041 млн. м

2
×днів/га, що відповідно на 0,198 

млн.м
2
×днів/га та 0,97 млн.м

2
×днів/га більше за 

варіанти 80 та 70 % НВ. На контрольному варіанті 
(без зрошення) фотосинтетичний потенціал в 3,5 
разів менше за варіант з РПВҐ 90 % НВ. 

За результатами кореляційно-регресійного 

аналізу експериментальних даних отримано зале- 
жність ФП від ПЛП цибулі ріпчастої (рис. 2). 

У   0,0404 х0,9748 , млн.м
2
×днів/га, 

R
2
=0,92; r=0,96, 

де У – фотосинтетичний потенціал (ФП), 
млн.м

2
×днів/га; 

х – площа листкової поверхні (ПЛП), 

тис. м
2
/га. 

 55,3  

 44,9  

 39,7  

 34,1  

 22,9  

 14,4  

Т
и

с.
 м

2
/г

а
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Рисунок 2. Залежність фотосинтетичного потенціалу від площі листкової поверхні рослин 
цибулі ріпчастої 

 

Встановлено, що найбільший вплив на фор- 
мування режиму краплинного зрошення та сумар- 
ного водоспоживання культури мав досліджуваний 

фактор – РПВҐ, значно менший вплив – продукти- 
вні опади, практично не мав впливу – температур- 
ний режим (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Вплив РПВҐ на сумарне водоспоживання і врожайність ранньостиглої цибулі ріпчас- 
тої (2011-2013 рр.) 

 

РПВҐ, 
% НВ 

Кількість поли- 
вів (загальна) 

Водоспоживання із зони 
зволоження, м

3
/га 

Коефіцієнт водоспожи- 
вання, м

3
/т 

Урожайність, 
тонн/га 

без зрошення – 1695 546,8 3,11 
ДП 5 2747 241,0 11,4 
70 12 3531 98,6 35,8 

80-70 16 3762 86,7 43,4 
80 21 3984 87,2 45,7 
90 42 4281 74,7 57,3 

НСР 0,5 т/га – – – 2,96 
 

За результатами досліджень прослідковано 
тенденцію приросту врожайності та зниження кое- 
фіцієнту водоспоживання з підвищенням передпо- 
ливного порогу (табл. 2). Найвищу врожайність – 
57,3 т/га з мінімальним коефіцієнтом водоспожи- 
вання – 75,6 м

3
/т отримано у варіанті досліду з 

РПВҐ 90 % НВ. Залежно від умов року у цьому 
варіанті врожайність становила 52,6-63,0 т/га, а 
коефіцієнт водоспоживання – 61,4-87,6 м

3
/т. За 

підтримання РПВҐ 70 % НВ врожайність товарних 
цибулин знижувалась на 21,5 т/га (37 %), а коефі- 
цієнт водоспоживання  збільшився  на  23,3 м

3
/т 

(31 %), порівняно з варіантом 90 % НВ. На контро- 
льному варіанті закономірно зафіксовано отрима- 
ли найменшу врожайність, що і обумовило найбі- 
льший коефіцієнт водоспоживання. Залежно від 

погодних умов (кількості і режиму надходження 
продуктивних опадів) загальна врожайність знахо- 
дилась в межах 1,1-4,3 т/га, а в середньому склала 
3,1 т/га. За цього, на формування 1 тонни врожаю 
витрачалося від 394,9 до 1381,8 м

3
 води. В серед- 

ньому ж коефіцієнт водоспоживання у цьому варі- 
анті становив 749,1 м

3
/т. 

Кореляційно-регресійний аналіз даних дозво- 
лив отримати рівняння зв’язку сумарного водоспо- 
живання з врожайністю (рис. 3). 

В зв’язку з тим, що не отримано даних щодо 
сумарного водоспоживання, за яких спостерігали б 
зниження врожайності, рівняння відображає тільки 
криву висхідного характеру, тому є достовірним 
лише  для  діапазону  водоспоживання   1700-  
4300 м

3
/га. 

 

 
Рисунок 3. Залежність «Водоспоживання – Врожайність» за краплинного зрощення ранньости- 

глої цибулі ріпчастої 
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Досліджуваний фактор (РПВҐ) не мав досто- 
вірного впливу (крім вмісту сухих речовин) на біо- 
хімічний склад цибулин. Вміст нітратів у цибулинах 
становив 17-26 мг/кг, що не перевищує ГДК. 

Висновки та пропозиції. Встановлено, що з 

підвищенням РПВҐ ПЛП та ФП зростають. Макси- 
мальні значення були характерні для варіанту з 
РПВҐ    90 %    НВ    –     55,3 тис.     м

2
/га     та 

2,041 млн.м
2
×днів/га відповідно, мінімальні – для 

контрольного варіанту без зрошення – 14,4 тис. 
м

2
/га та 0,59 млн.м

2
×днів/га. Отримано математич- 

ну залежність ФП від ПЛП цибулі ріпчастої: 
У=0,0404х

0,9748
, де У – фотосинтетичний потенціал, 

млн.м
2
×днів/га; х – площа листкової поверхні, 

тис.м
2
. Коефіцієнт апроксимації R

2
=0,92. Найвищу 

врожайність – 57,3 т/га ранньостиглої цибулі на 
фоні мінімального коефіцієнта водоспоживання 
(74,7 м

3
/т) отримано у варіанті з РПВҐ 90 % НВ. 

Підтримання такого передполивного порогу дося- 
гається проведенням 5 досходових поливів нор- 
мою по 150 м

3
/га і 37 вегетаційних поливів нормою 

70 м
3
/га. Отримані рівні врожайності на варіантах 

без зрошення (3,11 т/га) та лише із застосуванням 
досходових поливів (11,4 т/га) підтверджують тезу 
про те, що, враховуючи біологічні особливості та 
кількість опадів, вирощувати цибулю ріпчасту в 
зоні Степу без зрошення не доцільно. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ МОРКОВИ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

КУЛЫГИН В.А. – кандидат с.-х. наук, 

ФГБНУ Донской научно-исследовательский институт сельского хозяйства, п. 
Рассвет, Российская Федерация 

 

Постановка проблемы. Морковь является 

важной продовольственной культурой. По хозяйс- 
твенному и пищевому значению занимает основ- 
ное место среди столовых корнеплодов, содержит 
наибольшее количество витаминов. Морковь – 
ценный диетический продукт, широко использует- 
ся в медицине. Получение высокой и устойчивой 
урожайности данной культуры является актуаль- 
ной задачей, стоящей перед сельскохозяйствен- 
ным производством. 

Состояние изучения проблемы. Одним из 

лимитирующих факторов развития морковного 
производства на юге России является дефицит 
влаги в почве в период активной вегетации куль- 
туры. В связи с этим производственное возделы- 
вание моркови экономически целесообразно лишь 
при орошении [1]. В свою очередь, в условиях 
дефицита водных ресурсов, неблагоприятной для 
сельхозтоваропроизводителей конъюнктуры цен 
на материальные ресурсы (удобрения, средства 

химизации, дождевальную и специальную технику, 
ГСМ), а также и на саму продукцию растениеводс- 
тва, актуально рациональное использование оро- 
сительной воды, удобрений, энергетических и 
трудовых затрат при возделывании сельхозкуль- 
тур [2-4]. 

Задачи и методика исследований. В связи с 
вышесказанным, целью исследований, проводивши- 
хся во ФГУП «Семикаракорское» Семикаракорского 
района Ростовской области в 2012-2013 гг., было 
выявление оптимального сочетания способа осно- 
вной обработки почвы, режима орошения и уровня 
минерального питания при возделывании моркови 
в аспекте ресурсосбережения. Для этого на опыт- 
ном стационаре был заложен трехфакторный 
опыт. 

Морковь является влаголюбивой культурой. В 
послепосевной период высокая влажность почвы 
необходима для нормального  прорастания семян 
и получения дружных всходов корнеплодных рас- 
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тений [1, 5]. С этой целью в зоне недостаточного 
увлажнения обычно проводятся поливы неболь- 
шими нормами, хотя, как показывает практика, при 
достаточном количестве атмосферных осадков 
необходимость в орошении может не возникнуть. 

Наибольшая потребность в поддержании опти- 
мальной влажности почвы у моркови наблюдается в 
период от прорастания семян и появления всходов 
до пучковой спелости. Однако высокую потребность 
во влаге морковь испытывает до конца периода 
вегетации [1]. 

Исходя из этого, нами изучались три варианта 
орошения (фактор А): 

- поливы при достижении влажности почвы 
75-80 % НВ в слое 0,6 м в течение всего периода 
вегетации (интенсивный вариант, контроль); 

- поливы при 75-80 % НВ в слое 0,6 м до фа- 
зы 4-5 листа (водосберегающий вариант); 

- поливы при 75-80 % НВ в слое 0, 3 м до по- 
явления полных всходов (минимальный вариант 
орошения). 

Кроме вариантов орошения, изучались три 
способа основной обработки почвы (фактор Б): 

- отвальная на глубину 25-27 см (контроль); 
- безотвальная на глубину 25-27 см; 
- минимальная (дискование на 14-16 см). 
Уровни минерального питания были следую- 

щими (фактор С): 
- норма, рекомендованная для зоны возде- 

лывания N120P90K60 кг д. в./га (NPK); 
- норма, сниженная на 50 % – N60P45K30 кг д. 

в./га (0,5 NPK); 
- без удобрений (контроль). 
Опыт проводился в четырехкратной повтор- 

ности, применялся сорт Шантене (1-я репродук- 
ция), предшественником моркови являлась озимая 

пшеница. Посев проводился сеялкой точного вы- 
сева «Агриколо» в первой декаде июня, норма 
высева 4 кг/га. Во всех вариантах опыта применя- 
лась рекомендованная зональными системами 
земледелия агротехника [6]. При проведении исс- 
ледований использовались общепринятые мето- 
дики [7, 8]. 

Результаты исследований. Почвы опытного 
участка представлены черноземами обыкновен- 
ными, по гранулометрическому составу они отно- 
сятся к разряду тяжелых глинистых почв. Средняя 
величина емкости поглощения 33-39 мг на 100 г 
почвы. Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см 
составляет 3,35 %; элементов питания: N-NО3 – 
5,3; N-NН4 – 12,7; Р2О5 – 39,0; К2О – 550 мг/кг, что 
указывает на низкую обеспеченность черноземов 
азотом, среднюю – подвижным фосфором и высо- 
кую – обменным калием. Эти черноземы не прояв- 
ляют солонцовых свойств, реакция их слабощело- 
чная (рН 7,2-7,5). 

В условиях низкой степени влагообеспечен- 
ности с целью снижения дефицита водопотребле- 
ния потребовалось восполнение его путем ороше- 
ния. Важным фактором, оказывающим приоритет- 
ное влияние на режим орошения сельскохозяйст- 
венных культур, являются метеорологические 
условия в период их вегетации [9, 10]. По степени 
тепловлагообеспеченности вегетационные перио- 
ды моркови характеризовались как сухой и очень 
сухой с коэффициентами природной увлажненнос- 
ти 0,22 и 0,12. 

Различные условия увлажнения культуры на 
вариантах опыта обусловили разный водный ре- 
жим почвы за счет различия в оросительных, по- 
ливных нормах, количестве и сроках проведения 
поливов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Режим орошения моркови 
 

Вариант 
водного режима 

Поливы, 
шт. 

Поливная норма, 
м

3
/га 

Оросительная 
норма, м

3
/га 

Минимальный 3 170 510 
Водосберегающий 4 233 930 

Интенсивный 7 313 2190 
 

Для поддержания заданного режима ороше- 
ния самая высокая оросительная норма – 2190 
м

3
/га потребовалась на интенсивном варианте. 

При водосберегающем и минимальном режимах 
орошения этот показатель был существенно ме- 
ньше, составив, соответственно, 930 и 480 м

3
/ га. 

Поливы моркови, проведенные в послепосев- 
ной период на вариантах опыта, были направле- 
ны, прежде всего, на получение дружных всходов. 
Интенсивный режим орошения моркови был обес- 
печен проведением 7 поливов, а динамика влаж- 
ности почвы при этом изменялась в пределах 79- 
100 %. На водосберегающем варианте орошение 
имело место 4 раза, а влажность почвы в течение 
вегетации растений варьировала от 100 (после 
поливов) до 58-64 % НВ, стабильно опустившись 
ниже уровня 70 % НВ в годы исследований во 
вторую-третью декады августа. Для поддержания 
минимального режима орошения моркови потре- 
бовалось проведение 3 поливов (для получения 

дружных всходов). При этом в 2012 году влаж- 
ность почвы варьировала от 96 после орошения  
до 49 % НВ в конце вегетации, стабильно опусти- 
вшись ниже уровня 70 % НВ в первой декаде авгу- 
ста и ниже 60 % НВ – в конце второй декады авгу- 
ста. В 2013 году влажность почвы на данном вари- 
анте изменялась от 97 до 48 % НВ, стабильно 
опустившись ниже уровня 70 % НВ в третьей де- 
каде июля и ниже 60 % НВ – во второй декаде 
августа. 

Следует отметить, что в вариантах режима 
орошения способы основной обработки почвы и 
разные нормы удобрений практически не влияли 
на изменения показателей динамики влажности 
почвы. 

Разные условия вегетации моркови, обуслов- 
ленные отличием водного режима, способов осно- 
вной обработки почвы и фонов минерального 
питания, нашли отражение в средних показателях 
урожайности (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние приемов возделывания на урожайность моркови, т/га 
 

Вариант водного режима 
Фон удобрений 

б/у 0,5 NPK NPK 
Отвальная обработка 

Минимальный 5,17 5,99 7,11 
Водосберегающий 9,94 11,66 13,8 

Интенсивный 15,32 18,37 21,58 
Безотвальная обработка 

Минимальный 4,72 5,59 6,48 
Водосберегающий 9,1 10,5 12,41 

Интенсивный 14,03 16,64 19,04 
Минимальная обработка 

Минимальный 3,79 4,39 5,33 
Водосберегающий 7,85 9,05 10,52 

Интенсивный 12,38 14,24 16,91 

НСР0,5 = 1,69 т/га; 
НСР0,5: по фактору А – 1,48; по фактору Б – 1,84; по фактору С – 1,78 т/га 

 

Отвальная основная обработка почвы обес- 
печивала наибольшую продуктивность культуры. В 
условиях интенсивного орошения урожайность 
моркови при отвальной обработке на фоне разных 
уровней минерального питания была выше на 
1,29-2,54 т/га или на 8,4-11,8 % по сравнению с 
безотвальной обработкой. Аналогичная разница 
на водосберегающем и минимальном вариантах 
орошения составила, соответственно, 0,84-1,39 
т/га (8,4-10,1 %) и 0,4-0,63 т/га (6,7-8,9 %). 

Еще большее снижение урожайности отмеча- 
лось после дискования. Минимальная основная об- 
работка по сравнению с отвальной вспашкой умень- 
шала урожайность моркови на фоне варианта интен- 
сивного орошения на 19,2-22,5 %, в условиях водос- 
берегающего режима на 21,0-23,8 %, при варианте 
минимального орошения – на 25,0-26,7 %. 

Уровни минерального питания также оказали 
существенное влияние на изменение показателей 
урожайности моркови. Применение половинной 
нормы удобрений (0,5 NPK) на фоне разных вари- 
антов орошения способствовало повышению уро- 
жайности культуры, которая была выше при отва- 
льной обработке на 15,9-19,9 %, безотвальной – 
на 15,4-18,6%, минимальной – на 15,0-15,8 %, чем 
в условиях без удобрений. Применение полной 
нормы минерального питания (NPK) в разных ва- 
риантах орошения повышало урожайность морко- 
ви на фоне отвальной обработки на 37,5-40,9 %, 
безотвальной – 35,7-37,3 %, минимальной – на 
34,0-40,6 % по сравнению с условиями без приме- 

нения удобрений. 

Интенсивное орошение способствовало зна- 
чительному повышению урожайности по сравне- 
нию с вариантом минимального орошения. На 
фоне отвальной основной обработки при разных 
нормах минерального питания соответствующее 
увеличение урожайности было в 3,0-3,1 раза, а 
аналогичное повышение при безотвальной и ми- 
нимальной обработках оказалось в 2,9-3,0 и 3,2- 
3,3 раза больше, чем на участках, где поливы 
проводились до полных всходов культуры. 

На водосберегающем варианте снижение уро- 
жайности по сравнению с интенсивным орошением 
на фоне разных уровней минерального питания 
равнялось: при отвальной обработке 35,1-36,5 %, 
безотвальной – 34,8-36,9 %, минимальной – 36,4- 
37,8 %. 

Разные варианты водного режима почвы ока- 
зали влияние на показатели эффективности испо- 
льзования оросительной воды, что наглядно хара- 

ктеризуют средние данные на фоне отвальной 
вспашки при полной норме удобрений (таблица 3). 

Наибольшая урожайность моркови получена 
при интенсивном режиме орошения, составив 
21,58 т/га. На водосберегающем варианте урожай- 
ность снизилась на 7,78 т/га (36,0 3 %) по сравне- 
нию с интенсивным орошением, но экономия оро- 
сительной воды при этом составила 1260 м

3
/га, 

или 57,5 %. При минимальном режиме орошения 
отмечено соответствующее уменьшение урожайнос- 
ти в 3 раза. 

 

Таблица 3 – Эффективность использования оросительной воды морковью при отвальной вспа- 
шке на фоне NPK 

 

Показатель 
Вариант водного режима 

Минимальный Водосберегающий Интенсивный 
Оросительная норма, м

3
/га 510 930 2190 

Экономия воды по сравнению с интенсивным 
вариантом, м

3
/га 

1680 1260 - 

Урожайность, т/га 7,11 13,8 21,58 

Прибавка по сравнению с вариантом минималь- 
ного орошения, т/га 

- 6,69 14,47 

Расход воды на 1 т прибавки, м
3 

- 139,0 151,4 

Выход дополнительной продукции на 100 м
3
 оро- 

сительной воды, кг 
- 719,4 660,7 

 

Наибольшая прибавка урожайности по срав- 
нению с минимальным режимом отмечена на ва- 

рианте интенсивного орошения (14,47 т/га), а в 
условиях водосберегающего варианта этот пока- 
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затель не превысил 6,69 т/га. Однако наиболее 
эффективное использование оросительной воды 
отмечено при водосберегающем режиме ороше- 
ния, где расход воды на 1 т прибавки урожайности 
был самым низким, составив 139,0 м

3
, а выход 

дополнительной продукции на 100 м
3
 ороситель- 

ной воды оказался наивысшим - 719,4 кг/м
3
. В 

условиях интенсивного орошения те же показате- 
ли составили 151,4 м

3
/т и 660,7 кг/м

3
. 

Суммарное водопотребление (Е) слагалось 
из основных составляющих водного баланса: ат- 

мосферных осадков (Х), изменения запасов поч- 
венной влаги (∆W) и величины оросительной нор- 
мы (М). Уровень грунтовых вод на опытных полях 

находился на глубине более 5 м, ввиду чего их 
участие в водном балансе не учитывалось. При 
разных способах основной обработки почвы про- 
сматривались общие закономерности изменения 
водного режима почвы. Характерен водный баланс 
моркови на фоне основной отвальной обработки 
почвы при полной норме удобрений (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Водный баланс моркови в зависимости от режима орошения на фоне отвальной об- 
работки при NPK 

 

Вариант водного режима ∆W, м
3
/га 

Х, 
м

3
/га 

М, 
м

3
/га 

Е, 
м

3
/га 

Урожайность, 
т/га 

Кв, 
м

3
/т 

Минимальный 725 387 510 1622 7,11 228 
Водосберегающий 554 387 930 1871 13,8 136 

Интенсивный 249 387 2190 2826 21,58 131 
 

Доля оросительной нормы в суммарном во- 
допотреблении моркови на вариантах опыта сни- 
жалась по мере уменьшения частоты поливов, 
составив при интенсивном орошении 77,5 %, на 
водосберегающем варианте – 49,7 %, а при мини- 
мальных условиях увлажнения – 31,4 %. 

Атмосферные осадки оказались самой незна- 
чительной частью в суммарном водопотреблении 
культуры, изменяясь от 13,7 % на варианте интен- 
сивного до 23,9 % в условиях минимального оро- 
шения. Доля расхода воды из почвы в суммарном 
водопотреблении моркови на вариантах опыта 
возрастала по мере снижения оросительной нор- 

мы, изменяясь от 8,8 % при интенсивном ороше- 
нии до 44,7 % в условиях поливов до полных всхо- 
дов культуры. Наиболее эффективное использо- 
вание почвенной влаги отмечено на интенсивном 
варианте орошения, где получен самый низкий 
коэффициент водопотребления моркови – 131 
т/м

3
. 

Разные способы основной обработки почвы 
оказали определенное влияние на продуктивность 
использования почвенной влаги. Это наглядно 
просматривается на примере варианта интенсив- 
ного орошения при полной норме минеральных 
удобрений (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Водный баланс и водопотребление моркови при разных обработках 
 

Вариант 
основной обработки 

∆W, м
3
/га Х, 

м
3
/га 

М, 
м

3
/га 

Е, 
м

3
/га 

Урожайность, 
т/га 

Кв, 
м

3
/т 

Отвальная 249 387 2190 2826 21,58 131 
Безотвальная 260 387 2190 2837 19,04 149 
Минимальная 267 387 2190 2844 16,91 168 

 

Анализ водного баланса показывает, что ко- 
эффициент водопотребления моркови при отваль- 
ной основной обработке был самым низким, что 
отражает наиболее продуктивное использование 
влаги на данном варианте. 

В оценке эффективности использования ми- 
неральных удобрений на посевах моркови при 

разных нормах их внесения просматривались 
общие закономерности на фоне вариантов ороше- 
ния и способов основной обработки почвы. Харак- 
терны данные, полученные при интенсивном оро- 
шении на фоне отвальной основной обработки 
(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Эффективность использования удобрений при возделывании моркови 
 

 

Фон 
удобрений 

Минимальное 
орошение 

Интенсивное орошение 
Отдача 

от удобрений кг/кг 
Эффект. 

удобр. при 
интенсив- 

ном 
орошении, 

раз 

урожай 
ность, 

т/га 

прибавка 
от удобре- 
ний, т/га 

урожай- 
ность, 

т/га 

прибавка, т/га на    
минималь- 
ном оро- 
шении 

на интен- 
сивном 
ороше- 

нии 

от удо- 
брений 

от интенси- 
вного оро- 

шения 
Без удобрений 5,17 - 15,32 - 10,15 - 0  

N60 P45 K30 5,99 0,82 18,37 3,05 12.38 6,1 22,6 3,7 
N120 P90 K60 7,11 1,94 21,58 6,26 14,47 7,2 23,2 3,2 

 

Наибольшая урожайность получена при вне- 
сении рекомендуемой нормы минеральных удоб- 
рений, при этом соответствующая прибавка соста- 
вила 6,26 т/га или 40,9 % по сравнению с вариан- 
том без удобрений. Соответствующие прибавки на 
фоне применения нормы N60P45K30 были сущест- 

венно меньше, соответственно 3,05 т/га или 
19,9 %. 

Наиболее высокой эффективность использо- 
вания удобрений оказалась на варианте интенси- 
вного орошения, где вносилась полная норма 
удобрений (N120P90K60), за счет которой произве- 
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дено 23,2 кг дополнительной продукции на 1 кг 
внесенных удобрений. Аналогичная дополнитель- 
ная продукция на фоне применения половинной 
нормы удобрений (N60P45K30) оказалась несколько 
ниже, составив 22,6 кг. В богарных условиях прои- 
зрастания моркови внесение полной нормы удоб- 
рений также способствовало получению 7,2 кг 
дополнительной продукции на 1 кг удобрений, а 
при половинной норме аналогичное количество 
произведенной продукции составило 6,1 кг. 

Сравнивая эффективность использования 
удобрений при разных условиях увлажнения, сле- 
дует отметить, что интенсивное орошение повы- 
шало эффективность использования удобрений 
при полной норме внесения в 3,2 раза, а при поло- 
винной – в 3,7 раза по сравнению с вариантом, где 
поливы проводились до полных всходов культуры. 

Выводы. Таким образом, интенсивное оро- 
шение способствовало значительному повышению 
урожайности моркови по сравнению с вариантом 
минимального орошения, которое на фоне разных 
способов основной обработки и минерального 
питания было в 2,9-3,3 раза больше. 

На водосберегающем варианте снижение 
урожайности по сравнению с интенсивным ороше- 
нием на фоне разных уровней минерального пита- 
ния составило: при отвальной обработке 35,1-36,5 
%; безотвальной – 34,8-36,9 %; минимальной – 
26,4-37,8 %. При этом экономия оросительной 
воды составила 1260 м

3
/га с обеспечением наибо- 

лее эффективного использования оросительной 
воды – самый низкий расход на 1 т прибавки уро- 
жая – 139 м

3
 и самый высокий выход дополните- 

льной продукции на 100 м
3
 – 719,4 кг/м

3
. 

Применение половины расчетной нормы удо- 
брений (0,5 NPK) на фоне разных вариантов оро- 
шения и способов основной обработки способст- 
вовало повышению урожайности культуры на 15,0- 
19,9 %, а применение полной нормы (NPK) – 34,0- 
40,9 % по сравнению с участками без удобрений. 
Эффективность использования 1 кг удобрений на 
1 кг дополнительной продукции была несколько 
выше на варианте с полной нормой удобрений, 
составив 23,2 кг/кг, а при половинной норме – 22,6 
кг/кг. 

Отвальная основная обработка почвы обес- 
печивала наибольшую продуктивность культуры. 
Безотвальная обработка снижала урожайность 
моркови в зависимости от фона минерального 
питания и уровня увлажнения на 6,7-11,8 %, при 
дисковании аналогичное снижение составило 19,2- 
28,7 %. 

В условиях дефицита водных ресурсов, на- 
ряду с вариантом интенсивного орошения можно 
рекомендовать и применение водосберегающего 
варианта, который обеспечивает рациональное 

использование поливной воды. 

Перспектива дальнейших исследований. Ис- 
следования по совершенствованию технологии 
возделывания моркови в условиях орошения, 
направленные на рациональное использование 
водных, минеральных и энергетических ресурсов 
будут продолжены. 
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Постановка проблеми. Гідрогеолого- 

меліоративний стан сільськогосподарських земель 
та територій населених пунктів Чаплинського 
району Херсонської області визначаються особли- 
вими складними природними гідрогеологічними 
умовами, пов’язаними з наявністю зони активного 
водообміну у четвертинних відкладеннях, пісках 
пліоцену й вапняках неогену, які залягають на 
регіональному водоупорі нижньосарматських глин і 
мають напірне живлення в цій зоні. Гідрогеологічну 
ситуацію на території населених пунктів погіршує 
відсутність відводу поверхневих вод за їх межі. 
Багаторічний техногенний вплив водогосподарсь- 
ких об’єктів і зрошувальних систем, нераціональне 
використання водних і земельних ресурсів, значні 
зміни природно-кліматичних умов призвели до 
погіршення гідрогеолого-меліоративних умов та 
збільшення негативних факторів впливу на еколо- 
гічний і гідрогеологічний стан зрошуваних сільсько- 
господарських земель і прилеглих до них  
територій [1]. 

Стан вивчення проблеми. Подача води на 

зрошувані землі району здійснюється за допомо- 
гою Каховського магістрального каналу та міжгос- 
подарських і внутрішньогосподарських іригаційних 
каналів. Магістральні і міжгосподарські канали 
забезпечені протифільтраційним захистом, що в 
значній мірі знижує втрати поливних вод на фільт- 
рацію і, як наслідок, знижує їх негативний вплив на 
режим ґрунтових вод і рівень підтоплення терито- 
рій. Внутрішньогосподарські розподільчі канали 
закладені, в основному, у земляному руслі і мають 
значні втрати води на фільтрацію. 

Термін експлуатації зрошувальних систем і 
мереж району складає 34 - 36 років (старозрошу- 
вані землі з відкритою іригаційною мережею) і 24- 
30 років (зрошувані землі з закритою мережею). 

В цілому технічний стан зрошувальних систем 
і гідротехнічних споруд на них - задовільний, біль- 
шість насосних станцій знаходиться у робочому 
стані. 

З метою захисту територій Чаплинського ра- 
йону від шкідливої дії вод побудовано вертикаль- 
ний і горизонтальний дренаж. Побудовано 55 све- 
рдловин вертикального дренажу, призначених для 
захисту від підтоплення 6090 га сільськогосподар- 
ських земель і територій населених пунктів. Екс- 
плуатуються дренажні свердловини протягом 17 - 
27 років і через кольматацію фільтрів знизили свій 
дебіт на 15-70%, що значно знижує ефективність 
роботи всіх дренажних систем. Крім цього, частина 
свердловин, через високу мінералізацію відкачу- 
ваних вод, вийшла з ладу і має потребу в реконст- 
рукції. 

Горизонтальним дренажем в районі забезпе- 
чено 2704 га земель, з них 2518 га охоплюють 

зрошувані і прилеглі до них сільськогосподарські 
землі і 186 га - території 2 населених пунктів. Від- 
від дренажних вод з частини дренажних ділянок 
здійснюється примусово за допомогою перекачу- 
вальних насосних станцій, а з більшості дренажних 
ділянок скидні води відводяться самопливним 
способом. Горизонтальний дренаж знаходиться у 
незадовільному технічному стані і не забезпечує 
необхідного зниження рівня ґрунтових вод [1, 2]. 

Метою наукових досліджень є прогнозуван- 

ня основних показників гідрогеолого – меліоратив- 
ного стану зрошуваних земель і прилеглих до них 
територій у часі і просторі та обґрунтування основ- 
них інженерних і меліоративних заходів щодо пок- 
ращення гідрогеолого - меліоративного стану те- 
риторій Чаплинського району Херсонської області. 

Методи наукових досліджень. Теоретичним 

базисом дослідження є класичні положення теорії 
сільськогосподарських меліорацій, меліоративної 
гідрогеології та геології, наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Методологічною основою дос- 
лідження є комплексний і системний підхід до оцін- 
ки гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних 
земель та прилеглих до них територій, а також 
сукупність сучасних наукових методів дослідження, 
а саме: аналізу та порівняння (для вивчення та 
аналізу динаміки показників гідрогеолого- 
меліоративного стану зрошуваних та прилеглих 
сільськогосподарських земель); спостереження 
(для створення бази даних показників гідрогеоло- 
го-меліоративного стану зрошуваних сільськогос- 
подарських земель); порівняння (для порівняння і 
аналізу показників гідрогеолого-меліоративного 
стану зрошуваних земель за роками); моделюван- 
ня та прогнозування (для прогнозування показників 
гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних 
сільськогосподарських земель у часі). 

Результати досліджень. Територія Чаплин- 

ського району Херсонської області за меліоратив- 
ним станом зрошуваних сільськогосподарських 
земель поділяється на території із задовільним та 
незадовільним станом [1]. На рисунку 1 наведено 
сучасний гідрогеолого-меліоративний стан терито- 
рії Чаплинського району. 

Незадовільний меліоративний стан сільсько- 
господарських земель відмічається в Преображен- 
ській, Надеждівській, Хрестівській, Павлівській, 
Хлібодарівській, Першокостянтинівській, Строга- 
нівській, Григорівській, Іванівській, Долинській, 
Чаплинській сільських радах і визначений як неза- 
довільний за ступенем солонцюватості ґрунтів. Для 
прогнозування площ сільськогосподарських земель 
за рівнем ґрунтових вод та осолонцюванням ґрун- 
тів використовуються методи тренда та Хольта і 
Брауна. 
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Рисунок 1. Карта території Чаплинського району Херсонської області за меліоративним ста- 
ном зрошуваних сільськогосподарських земель [1] 

 

Прогноз меліоративного стану зрошуваних і 
прилеглих сільськогосподарських земель з викори- 
станням поліноміального методу тренда показує, 
що площа із задовільним гідрогеолого- 
меліоративним станом земель не збільшується, 

разом з тим відмічається підйом рівня ґрунтових 
вод до 2017 року та незначне зменшення площі з 
незадовільним меліоративним станом (рис. 2). 
Площа осолонцьованих зрошуваних ґрунтів у часі і 
просторі не змінюється. 

 

 
 

Рисунок 2. Прогноз меліоративного стану зрошуваних і прилеглих сільськогосподарських зе- 
мель методом тренда 

 

На рисунку 3 наведено прогноз площ з задо- 
вільним та незадовільним станом сільськогоспо- 
дарських земель до 2017 року з використанням 

методу Хольта і Брауна. Прогноз за даним мето- 
дом є ідентичним попередньому. 
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Рисунок 3. Прогноз меліоративного стану зрошуваних земель за методом Хольта і Брауна 
 

Рисунок 4. Прогноз площі з рівнем грунтових вод від 1,0 до 1,5 м за методом Хольта і Брауна 
та лінійним методом тренда 

Прогноз площі з рівнем грунтових вод від 1,0 
до 1,5 м до 2017 року на рисунку 4 свідчать про 
незначне збільшення площі з рівнем грунтових вод 
від 1,0 до 1,5 м переважно за рахунок 
атмосферних опадів та поверхневого живлення 
території. Прогноз за методом Хольта і Брауна 

показує незначне зростання площі з рівнем 
грунтових вод від 1,5 до 2,0 м (рис. 5). Такаж 
ситуація відмічається при прогнозуванні зміни 
площ у часі з рівнем грунтових вод від 2 м до 3 м 
(рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 5. Прогноз площі з рівнем грунтових вод від 1,5 до 2,0 за методом 
Хольта і Брауна та лінійним методом тренда 
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Рисунок 6. Прогноз площі з рівнем грунтових вод від 2,0 до 3,0 за методом Хольта і Брауна та 
лінійним методом тренда 

 

За результатами прогнозу, отриманого 
методами тренда та Хольта і Брауна, значних 
відмінностей у площах сільськогосподарських 
земель з різним рівнем грунтових вод не 

відмічається. Відмічається стабільна гідрогеолого- 
меліоративна ситуація на сільськогосподарських 
землях, де обидва методи відобразили прогнозну 
динаміку однаково. 

 

 
 

Рисунок 7. Прогноз площі земель з мінералізацією грунтових вод хлоридного складу > 3 
г/дм

3
 методом Хольта і Брауна 

 

Рисунок 8. Прогноз площі земель за мінералізацією грунтових вод сульфатного складу > 5 г/дм
3
 

методом Хольта і Брауна 
 

Прогноз площі сільськогосподарських земель 
з мінералізацією грунтових вод хлоридного складу 
із вмістом хлору > 3 г/дм

3
 методом Хольта і Брауна 

показує, що відмічається зниження площі з таким 
хімічним складом грунтових вод, але прогноз площі 
сільськогосподарських земель з мінералізацією 
грунтових вод сульфатного складу > 5 г/дм

3
 за 

методом Хольта і Брауна показує про зростання 
таких площ до 2017 року. Така динаміка площі 
земель з ґрунтовими водами сульфатного складу 
відбувається з приводу нерегулярного зрошення, 
природних і кліматичних факторів, а також якості 
зрошувальної води. В подальшому, враховуючи 
закономірності формування хімічного складу ґрун- 
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тових вод, ймовірно очікувати зміну їх хімічного 
складу з сульфатно-хлоридного, магнієво- 
натрієвого, через хлоридно-сульфатне, магнієво- 
кальцієве до сульфатно-кальцієвого і гідрокарбо- 
натно-кальцієвого типу. 

Висновки. Негативно на формування гідро- 

геолого-меліоративного режиму на зрошуваних 
землях Чаплинського району впливає живлення 
ґрунтових вод за рахунок регіонального підпору з 
боку нижче розташованих водоносних горизонтів, 
фільтрації міжгосподарських іригаційних каналів, 
що, в свою чергу, є однією з причин підтоплення 
сільськогосподарських земель і прилеглих терито- 
рій населених пунктів. 

Зниження рівня ґрунтових вод можливе тільки 
штучним способом за допомогою горизонтального 
дренажу, який може нейтралізувати напірне жив- 
лення ґрунтових вод. 

Необхідною умовою високоефективного, еко- 
логічно безпечного використання зрошуваних зе- 
мель Чаплинського району є розробка і впрова- 
дження комплексу заходів з управління меліорати- 

вним режимом, підвищення родючості зрошуваних 
ґрунтів, покращення їх агроекологічного стану та 
раціонального використання. 
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Постановка проблеми. Сприятливі ґрунтово- 

кліматичні умови України забезпечують можливість 
отримання високих та якісних врожаїв гречки. Про- 
те у виробничих умовах іноді формується низька 
врожайність, що обумовлено використанням за- 
старілих сортів і технологій вирощування, а також 
неврахуванням біологічних особливостей культу- 
ри. Слід зауважити, що в останні роки відчувався 
істотний дефіцит гречки вітчизняного виробництва, 
який обумовив різке зростання цін на її крупу та 
необхідність імпорту із-за кордону. В теперішній 
час заготівельні ціни на зерно гречки значно пере- 
вершують ціни на пшеницю, ячмінь і жито, про що 
свідчать сформовані ціни в країні на гречану крупу. 
Враховуючи вищенаведене виникає необхідність 
розширення посівних площ під гречкою і валових 
зборів у різних ґрунтово-кліматичних умовах для 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
агровиробників. Тому актуальними є дослідження з 
оптимізації системи удобрення гречки в умовах 
Лісостепу Украйни, зокрема, застосування мікрое- 
лементів для передпосівної обробки насіння та 
обприскувань у період вегетації. 

Стан вивчення проблеми. Тімірязєв К.А. на- 

давав величезне значення створенню органічних 
речовин листком рослини. Він писав, що в житті 
листка виражається сама сутність рослинного 
життя, що рослина – це листок. Сучасні досягнення 
науки про живлення рослин і синтез органічних 
речовин, підтверджують та доповнюють, що лист і 
корінь – основа рослини, тому що в них зосере- 
джені дві синтетичні лабораторії, які взаємно допо- 
внюють й обумовлюють роботу один одного [8]. 

Врожай рослин, у тому числі й гречки, визна- 
чається розмірами і продуктивністю роботи фото- 
синтетичного апарату. За даними А.О. Ничипоро- 
вича, добре сформований фотосинтетичний апа- 
рат є важливим критерієм високої продуктивності 
сучасних сортів [6]. 

Як і в інших сільськогосподарських рослин, у 
гречки спостерігаються значні коливання розмірів 
формованої асиміляційної поверхні, яка залежить 
від генотипу і тривалості його вегетації, від фітоце- 
нотичних взаємостосунків, а також від гідрометео- 
рологічних і екологічних умов зростання. 

Проведений Лахановим А.П., Коломейченко 
В.В. та ін. аналіз робіт, присвячених дослідженню 
фотосинтетичних параметрів гречки, виявив наяв- 
ність розбіжностей в поглядах на проблему взає- 
мозв'язку величини асимілюючої поверхні листя і 
урожаю [5]. 

Відповідь на ці розбіжності дають досліджен- 
ня з вивчення посівів різної щільності, виконані Н. 
Джавакі, за результатами яких було встановлено, 
що за індексом листкової поверхні посіви різної 
щільності (від 25 до 400 штук рослин на кв. м.) 
мало відрізнялися один від одного (2,3-4,0 м

2
/м

2
). 

Завдання і методика досліджень. Польові 

дослідження проводились на дослідному полі ін- 
ституту круп’яних культур ПДАТУ, яке знаходиться 
в південній частині Хмельницької області. 

Досліджувалися сорти Вікторія, Роксолана та 
Зеленоквіткова 90. Агротехніка в досліді – загаль- 
ноприйнята для регіону, окрім досліджуваних фак- 
торів. Попередник – озима пшениця. Застосовува- 
лись передпосівна обробка насіння та обприску- 
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вання посівів мікроелементами. 

Обліки, спостереження та аналізи в дослідах 
проводили згідно загальноприйнятих методик. 

Результати досліджень. Фотосинтез є най- 

більш характерною і важливою особливістю зелених 
рослин, що здатні з мінеральних сполук вуглецю, 
азоту та інших елементів синтезувати органічні еле- 
менти. Застосування мікроелементів при передпо- 

сівній обробці насіння мало вплив на площу лист- 
кової поверхні. Максимальне збільшення площі 
листя відмічено при обробці насіння магнієм, де 
перевищення контролю становило 0,9-1,0 тис. 
м

2
/га, площа листкової поверхні в цьому варіанті у 

сорту Вікторія була 43,3, у сорту Роксолана – 43,2, 
а у сорту Зеленоквіткова 90 – 48,1 тис. м

2
/га. (табл. 

1). 
 

Таблиця 1 – Площа листкової поверхні гречки залежно від обробки насіння гречки мікроелемен- 
тами, тис. м

2
/га (середнє за 2006-2009 рр.) 

Сорт (А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Застосування цинку при обприскуванні рос- 
лин проявилось тільки у сорту Вікторія, де збіль- 
шення становило 0,1 тис. м

2
/га, а при застосуванні 

йоду для обприскування рослин призвело до зме- 
ншення площі листкової поверхні, де показник 
становив 42,0-46,8 тис. м

2
/га, що менше значень 

контролю на на 0,3-0,4 тис.м
2
/га. 

У всіх сортів із зростанням площі листкової 
поверхні урожайність гречки також зростала. Вста- 
новлено високі коефіцієнти кореляції урожайності і 
площі листкової поверхні посівів гречки: у сорту 
Вікторія r = 0,56, у сорту Роксолана r = 0,60, у сор- 
ту Зеленоквіткова 90 r = 0,79. Варіативність коефі- 
цієнтів пояснюється сортовими особливостями 
досліджуваних рослин гречки. Статистичний аналіз 
результатів досліду показав істотний вплив на 
площу листкової поверхні фактору А, який знахо- 
дився в межах – 72%, що свідчить про різницю в 
формуванні асиміляційної поверхні листків залеж- 
но від сорту гречки, значно менше – від мікроеле- 
ментів (фактор В – 4%), вплив інших факторів 
становив 24%. Частка впливу взаємодії факторів 
не була відмічена (рис. 1). 

У наших дослідженнях встановлена криволі- 
нійна кореляційна залежність між площею листко- 
вої поверхні і урожайністю сорт Вікторія r = 0,56, 
сорт Роксолана r = 0,60, сорт Зеленоквіткова 90 r = 
0,79. Варіативність коефіцієнтів пояснюється сор- 
товими особливостями досліджуваних рослин 
гречки. У всіх сортів із зростанням площі листкової 
поверхні урожайність гречки також зростає. 

Основна роль у фотосинтезі належить хло- 
рофілам. У процесі фотосинтезу хлорофіли вико- 
нують складні функції: поглинання світла, переда- 
чу світла, передачу енергії, передачу електронів. 

 

 
Рисунок 1. Частка впливу досліджуваних фак- 

торів на площу листкової поверхні сортів 
гречки залежно від застосування 

мікроелементів 
Примітки: А – сорт; В – мікроелемент; 

С – строк застосування 
 

На основі проведених досліджень із сортами 
гречки встановлено, що в цілому за кількістю хло- 
рофілу в листках одні мікроелементи переважали 
над іншими. Вищий вміст хлорофілу спостерігався 
в посівах гречки при застосуванні магнію, міді, 
молібдену та бору, менший при застосуванні цин- 
ку. Застосування йоду при обприскуванні рослин 
проявило токсичну дію. Найвищим вмістом хлоро- 
філу характеризувався сорт Зеленоквіткова 90 – 
показник знаходився в межах 1,08-1,12 мг/г сирої 
маси. 

Вивчення впливу показників ФАР на рівень 
урожаю дозволяє оптимізувати дію агротехнічних 
факторів й економічних умов, у яких здійснюється 
сільськогосподарське виробництво, а також підви- 

Мікроелемент (В) 
Строк об- 
робки (С) 

 

вікторія 
± до конт- 

ролю 
роксо- 
лана 

± до конт- 
ролю 

зелено- 
квіткова 90 

± до конт- 
ролю 

Контроль 
1 42,4  42,3  47,1  

2 42,4  42,4  47,1  

Цинк (ZnSO4) 
1 42,5 0,1 42,4 0,1 47,1 - 
2 42,5 0,1 42,4 - 47,1 - 

Мідь (CuSO4) 
1 43,1 0,7 42,9 0,6 47,9 0,8 
2 43,5 1,1 43,5 1,1 48,3 1,2 

Магній (MgSO4) 
1 43,3 0,9 43,2 0,9 48,1 1,0 
2 44,0 1,6 43,9 1,5 48,5 1,4 

Молібден 
((NH4)2MoО4) 

1 43,1 0,7 42,9 0,6 47,8 0,7 
2 43,5 1,1 43,3 0,9 48,1 1,0 

Бор (H3BO3) 
1 42,6 0,2 42,5 0,2 47,4 0,3 
2 42,8 0,4 42,7 0,3 47,4 0,3 

Йод (КІ) 
1 42,3 -0,1 42,1 -0,2 47,0 -0,1 
2 42,0 -0,4 42,1 -0,3 46,8 -0,3 

Середнє по фактору А 42,8  42,9  47,5  

Середнє по досліду 44,4 
НІР05(А) = 0,55; НІР05(В) = 0,85; НІР05(С) = 0,45; НІР05(АВ) = 1,47; НІР05(АС) = 0,78; НІР05(ВС) = 1,20 
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щити ефективність організаційно-господарської 
діяльності кожного підприємства. 

Результати наших досліджень показали, що 
максимальним коефіцієнтом ФАР характеризував- 
ся сорт гречки Зеленоквіткова 90, в якого цей пока- 
зник при обробці насіння та обприскуванні вегету- 
ючих рослин мікроелементами магнієм, міддю, 
молібденом дорівнював 0,94-0,95%. У білоквітко- 
вих сортів Вікторія та Роксолана коефіцієнт вико- 
ристання ФАР був нижчим, ніж у сорту Зеленоквіт- 
кова 90. У сорту Вікторія при обох строках застосу- 
вання – 0,86%, а у сорту Роксолана – 0,91 та 
0,92%, відповідно. Така перевага частково пояс- 
нюється наявністю зелених пігментів в квітках, які 

беруть участь у фотосинтезі. Також в гречки сорту 
Зеленоквіткова 90 більша площа листкової повер- 
хні, вищий вміст хлорофілу в листках. Незначне 
підвищення коефіцієнта використання фотосинте- 
тично-активної радіації спостерігалось при обробці 
насіння міддю, молібденом, збільшення показника 
відбувалось на 0,01%. При застосуванні бору, 
цинку, йоду коефіцієнт використання фотосинтети- 
чно-активної радіації майже не змінювався. При 
обробці вегетуючих рослин молібденом, міддю, 
бором, цинком збільшення коефіцієнта викорис- 
тання фотосинтетично-активної радіації знаходи- 
лось в межах 0,01-0,02%. Йод не впливав на пока- 
зник. 

Сорт Вікторія Сорт Роксолана 
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Рисунок 2. Графіки розсіювання і теоретич- 
на лінія регресії при криволінійній кореляції 
між урожайністю та площею листкової по- 
верхні посівів гречки (середнє за 2006-2009 
рр.) 
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Площа листкової поверхні, тис. м    2/га 

 

На основі отриманих експериментальних да- 
них встановлено високий коефіцієнт кореляції між 
вмістом хлорофілу в листках гречки та коефіцієн- 
том використання фотосинтетично-активної радіа- 

ції: у сорту Вікторія – r = 0,69, у сорту Роксолана –  
r = 0,85 та у сорту Зеленоквіткова 90 – r = 0,62 
(рис. 3). 

 

Сорт Вікторія Сорт Роксолана 

Сорт Зеленоквіткова 90 
 

Рисунок 3. Кореляційна плеяда формування показників 
фотосинтетичного потенціалу посівів гречки 

Примітки: П.л.п. – площа листкової пластини; Х. – вміст хлорофілу; 

ФАР – коефіцієнт застосування фотосинтетично-активної радіації 
 

Коефіцієнти кореляції у всіх сортів, що вивча- 
лись, між площею листкової пластинки, вмісту 
хлорофілу та коефіцієнту застосування фотосин- 
тетично-активної радіації мають середній (r = 0,62- 
0,69) та високий (r = 0,72-0,85) рівні. Найтісніші 
кореляційні зв’язки проявились у сорту Роксолана. 

Висновки. За результатами досліджень мо- 

жемо зробити висновки, що застосування мікрое- 
лементів сприяло незначні варіативності фотосин- 
тетичних показників посівів різних за походженням 
сортів гречки, на ці показники більше впливала 
сортові особливості і погодні умови вегетаційного 
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періоду. Мікроелементи впливали на урожайність 
різних сортів гречки. На урожайність впливали 
більш суттєво, найбільш ефективними були мікро- 
елементи молібден, бор, магній і мідь, при засто- 
суванні йоду спостерігалась негативна динаміка. 

Перспектива подальших досліджень поля- 

гає у виявлені впливу мікроелементів на особли- 
вості росту і розвитку рослин гречки. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на пошук компози- 
цій мікроелементів для створення ефективних 
мікродобрив. 
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Постановка проблеми. Ґрунтова волога є 

одним з основних факторів життя рослин. Крім 
безпосереднього споживання рослинами вона 
виявляє також різноманітну опосередковану дію на 
важливі властивості ґрунту: поживний, повітряний і 
тепловий режими та біологічні процеси. Тому пер- 
шочерговим завданням у землеробстві є накопи- 
чення, збереження та раціональне використання 
вологи. Особливо це стосується південної підзони 
Степу, в якій землеробство ведеться в складних 
умовах постійного дефіциту вологи. 

В цьому регіоні України єдиним природним 
джерелом надходження води в ґрунт є атмосферні 
опади. Вони в значній мірі характеризують умови 
водного режиму ґрунту під всіма польовими куль- 
турами. Водний режим також визначається і агро- 
технологічними прийомами, які застосовуються. 

В південному Степу особливо складна ситуа- 
ція з забезпечення вологою складається при сівбі 
озимих культур та їх вегетації в осінній період. 
Після збирання попередників зазвичай утримуєть- 
ся висока температура з низькою відносною воло- 
гістю повітря та сильними вітрами. Волога незнач- 
них опадів, які випадають в цей період, швидко 
випаровується. Великі втрати ґрунтової вологи на 
випаровування, які зазвичай не компенсуються 

надходженням вологи за рахунок опадів. В цілому 
формування запасів ґрунтової вологи тут відбува- 
ється під впливом поєднування метеорологічних 
умов, стану ґрунту та попередніх рослин. 

Стан вивчення проблеми. Умовам зволо- 

ження пшениці озимої в степовій зоні присвячено 
багато досліджень [1, 2, 3]. Здебільшого вони були 
проведені в 70 – 80 роки минулого століття. Однак, 
за останні 40 – 50 років значно змінились клімати- 
чні умови, які вплинули на вирощування сільсько- 
господарських культур, у тому числі пшениці ози- 
мої [4, 5]. Це потребує вивчення умов зволоження 
пшениці за різного розміщення її в сівозмінах та 
обробітку ґрунту. 

Завдання і методика досліджень. Дослі- 

дження проводили на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН протягом 2013 – 
2015 рр. Ґрунт дослідної ділянки темно- 
каштановий, середньо-суглинковий слабосолон- 
цюватий з вмістом гумусу в орному шарі 2,2%. 

Завданням досліджень було вивчення проце- 
сів формування врожаю пшениці озимої за різного 
розміщення її в сівозміні та системи обробітку в 
ній. 

Дослідження проведені в трьох сівозмінах з 
розміщенням пшениці озимої по чорному пару, 
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сидеральному пару та льону олійному за різних 
систем обробітку ґрунту – оранка та безполицевий 
обробіток на різну глибину а також мілкий безпо- 
лицевий обробіток під всі культури.. 

Закладка і проведення досліджень проводи- 
лись у відповідності до загальновизнаних у земле- 
робстві методик [6]. Технологія вирощування пше- 
ниці озимої здійснювалась згідно рекомендації до її 
проведення для зони південного Степу. 

В  другій  половині  літа  за  останні  три  роки 

(липень-серпень)    випало    в    середньому  лише 

36,0 мм опадів, тобто менше половини середньо- 
багаторічної кліматичної норми. Однак швидке 
випаровування в умовах високих температур не 
сприяло створенню необхідних запасів вологи в 
ґрунті для сівби пшениці озимої. Лише в кінці вере- 
сня – на початку жовтня випали дощі які дозволили 
зволожити верхній посівний шар ґрунту та одержа- 
ти сходи. 

В метровому шарі ґрунту на час сівби пшениці 
озимої по чорному пару містилось 99,2 – 105,9 мм 
продуктивної вологи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи на посівах пшениці озимої залежно від попередника та 
способу основного обробітку ґрунту в шарі 0-100 см (2013-2015 рр.) 

 

 

Обробіток 
ґрунту 

Запаси продуктивної вологи, мм Витрати вологи 
у весняно- 

літній період, 
мм 

 

Опади, 
мм 

Загальні 
витрати 

вологи, мм 

Польовий транс- 
піраційний кое- 

фіцієнт, м
3
/т 

 

посів 
поновлення 

вегетації 
повна стиг- 

лість 

Попередник – пар чорний 
О(п) 105,9 132,5 57,2 75,3 255,3 330,6 716 
Б(ч) 104,0 136,5 43,2 93,3  348,6 790 
Б(д) 99,2 141,1 65,0 76,1  331,4 835 

Попередник – пар сидеральний 
О(п) 42,7 104,3 42,2 62,1 255,3 317,4 754 
Б(ч) 45,0 97,9 59,4 38,5  293,8 769 
Б(д) 35,3 91,9 41,7 50,2  305,5 870 

Попередник – льон олійний 
О(п) 68,0 101,9 52,4 49,5 255,3 304,8 770 
Б(ч) 39,4 85,7 50,0 35,7  291,0 813 
Б(д) 31,4 83,2 42,3 40,9  296,2 876 

 

За глибокого обробітку під чорний пар в ґрунті 
було на 4,8 – 6,7 мм більше вологи, ніж за безпо- 
лицевого мілкого обробітку ґрунту. 

Після сидерального пару запаси продуктивної 
вологи були на 59,0-63,9 мм меншими за чорний 
пар і перевага глибоких обробітків над безполице- 
вим мілким обробітком була дещо більшою – 7,4- 
9,7 мм. 

Після льону олійного запаси продуктивної во- 
логи були також незначними – 31,4-68,0 мм, але 
тут спостерігалась значна перевага оранки над 
безполицевим обробітком під цей попередник, яка 
становила 28,6-36,6 мм. 

Слід відзначити, що після всіх попередників 
найнижчі вологозапаси в метровому шарі ґрунту 
були за мілкого безполицевого обробітку під них. 

За осінньо-зимовий період випало 117,4 мм 
дощу. Проте, не всі опади були використані ґрун- 
том для поповнення запасів продуктивної вологи. 
Так на посівах пшениці по чорному пару поповнен- 
ня вологи склало 26,6-41,9 мм, тобто 22,7-35,8% 
від суми опадів. При цьому спостерігалась звичай- 
на закономірність: чим вищими були вологозапаси 
на час сівби пшениці, тим меншим було викорис- 
тання опадів осінньо-зимового періоду. 

Після інших попередників за осінньо-зимовий 
період ґрунт поповнився вологою в значно більшій 
кількості – на 52,9-61,6 мм після сидерального 
пару і на 33,9-51,8 мм після льону олійного. Вико- 
ристання вологи опадів за цей період склало 29,0- 
52,6%. При цьому вологозапаси по всіх попередни- 
ках не вирівнялись. Після пару сидерального вони 
були на 28,5-49,2 мм меншими за чорний пар, а 
після льону олійного – на 30,6-58,6 мм. 

При цьому слід відмітити, що на час віднов- 

лення весняної вегетації пшениці по чорному пару 
запаси продуктивної вологи були на 4,6-8,6 мм 
вищими за мілкого обробітку ґрунту, в той час як 
після інших попередників спостерігалась зворотна 
залежність. Після цих попередників запаси продук- 
тивної вологи за мілкого безполицевого обробітку 
були на 2,5-6,0 мм меншими за безполицевий 
глибокий обробіток і на 12,4-18,7 мм менші за ора- 
нку. 

За весняно-літній період вегетації пшениці ви- 
користання вологи ґрунту і опадів також залежало 
від попередників і обробітку ґрунту під нього. 

Дещо більшим воно було по чорному пару – 
75,3-93,3 мм з метрового шару ґрунту. При цьому 
за безполицевого глибокого обробітку пару проду- 
ктивної вологи було використано на 17,2-18,0 мм 
більше. 

Після сидерального пару на формування 
врожаю пшениця озима за весняно-літній період 
вегетації використала менше вологи – 38,5-62,1 
мм. Але тут спостерігалась дещо інша залежність 
від системи обробітку ґрунту під попередник. Най- 
більше вологи було використано за умов оранки 
16,2 мм і на 11,9-23,6 мм менше за інші способи 
обробітку ґрунту. При цьому найменше вологи 
було використано за умов проведення глибокого 
безполицевого обробітку під попередник. 

Аналогічно і після льону олійного також було 
використано значно менше продуктивної вологи, 

ніж по чорному пару – 35,7-49,5 мм. Проте законо- 
мірність зберігалась така ж як після сидерального 

пару. Найбільше її було витрачено за умов оранки. 
Загальні витрати води за весняно-літній пері- 

од становили 291-348,6 мм і дещо залежали від 
попередника і обробітку ґрунту. Найбільше сумар- 
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не водоспоживання було по чорному пару – 330,6 - 
348,6 мм. У цьому варіанті витрати вологи за гли- 
бокого безполицевого обробітку були на 17,2-18,0 
мм вищими за інші. Після інших попередників, 
навпаки, найменше водоспоживання було за гли- 
бокого безполицевого обробітку. 

Слід зауважити, що з весняних ґрунтових за- 
пасів вологи на формування врожаю зерна було 
використано лише 12,4-26,7% їх кількості. Перева- 
жна кількість вологи – 73,3-87,6% пшениця спожи- 
вала за рахунок опадів весняно-літнього періоду. 
Найменше було використано вологу опадів посіва- 
ми пшениці по чорному пару – 73,3-77,0%. 

Польовий транспіраційний коефіцієнт знахо- 
дився в межах 716-876 м

3
/т. Змінювався він більше 

від рівня врожаю, ніж від загальних витрат вологи. 
Зі збільшенням врожаю транспіраційний коефіцієнт 
зменшувався. 

В першій половині літа 2015 року випала зна- 
чна кількість опадів. Нами була зроблена спроба 
дослідити основні тенденції з розподілу вологи в 
ґрунті після значних опадів та відстежити її пода- 
льше збереження на, прикладі двох дослідних 
ділянок. Перша дослідна ділянка знаходиться під 
посівами пшениці озимої та на паровому полі. 

Для отримання вихідного матеріалу перед 
опадами 27 травня 2015 року було здійснено ви- 
значення запасів продуктивної вологи в ґрунті 
(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Запаси продуктивної вологи на дослідних ділянках станом на 27.05.2015 року, мм 
 

Культура 
Шар ґрунту, см 

0-10 0-20 0-50 0-100 
Пшениця озима 3 7 22 67 

Пар чорний 12 24 55 126 
27.05.2015 (перед опадами) 

Пшениця озима 3 7 22 67 
Пар чорний 12 24 55 126 

30.05.2015 ( після опадів) 
Пшениця озима 17 33 80 160 

Пар чорний 18 33 76 164 
8.06.2015 (через 10 діб після опадів) 

Пшениця озима 7 15 33 55 
Пар чорний 12 26 67 142 

 

Запаси продуктивної вологи в цей період під 
пшеницею озимою в верхніх шарах ґрунту  (0-10 
см, 0-20 см та 0-50 см) були незадовільними і тіль- 
ки в метровому шарі (0-100 см) знаходились на 
задовільному рівні. На паровому полі запаси воло- 
ги в ґрунті оцінювались як достатні. Після цього 28 
травня випало 34 мм, а 29 травня – 37 мм опадів. 

Після дощу 30 травня було здійснено повтор- 
не визначення запасів продуктивної вологи на 
зазначених вище ділянках. Під посівами пшениці 
озимої запаси продуктивної вологи збільшились в 
середньому на 49% - у нижній половині метрового 
шару ґрунту, та на 77% – у верхньому 0-10 см шарі 

ґрунту. На паровому полі запаси продуктивної 
вологи збільшились на 20% у нижній половині 
метрового шару, та на 33% у верхньому 0-10 см 
шарі ґрунту. 

Також слід відзначити, що не зважаючи на рі- 
зну кількість вологи в ґрунті до опадів, після їх 
проходження на обох дослідних ділянках запаси 

продуктивної вологи в ґрунті практично вирівня- 
лись і склали від 83 до 100% НВ. Наведені факти 
можуть свідчити про те, що кожна із дослідних 
ділянок увібрала в себе ту кількість вологи, яка 
необхідна для 100% НВ, а інша волога була втра- 
чена. Так, на ділянці чорного пару на поповнення 
вологи в ґрунті використано лише 53,5 мм опадів. 

З метою подальшого дослідження просторо- 
во-часової зміни запасів продуктивної вологи на 
дослідних ділянках 08 червня 2015 року було здій- 
снено ще одне визначення запасів продуктивної 
вологи на зазначених вище ділянках. 

Воно свідчить, що на ділянці під пшеницею 
озимою за 10 діб запаси продуктивної вологи за 
шарами зменшились наступним чином: 0-10 см на 
10 мм (59%), 0-20 см на 18 мм (55%), 0-50 см на 
47 мм (59%) і 0-100 см на 105 мм (65%). В той же 
час на паровому полі запаси продуктивної вологи 
зменшились  відповідно:  на 6  мм  (33%),  на  7 мм 
(21%), на 9 мм (11%) та на 22 мм (13%) (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Кількість вологи втраченої на дослідних ділянках за період часу з 30.05.2015 по 
08.06.2015 р., мм 

 

Назва культури 
Шар ґрунту, см 

0-10 0-20 0-50 0-100 
Пшениця озима 10 18 47 105 

Парове поле 6 7 9 22 
 

Враховуючи, що на паровому полі рослин- 
ність повністю відсутня і транспірації рослинами не 
було, можемо зробити висновок, що втрати вологи 
на пару викликані виключно випаровуванням. В 
метровому шарі ґрунту за 10 діб втрачено 22 мм 
продуктивної вологи, тобто 2,2 мм за добу. 

Під пшеницею озимою до випаровування до- 

дається ще й транспірація, а різниця між кількістю 
спожитої вологи на паровому полі і полі під пшени- 
цею озимою і є тією вологою, яка пішла на забез- 
печення розвитку пшениці озимої. Так, в метрово- 
му шарі ґрунту під озимою пшеницею за 10 діб 
було втрачено 105 мм продуктивної вологи, тобто 
10,5 мм за добу. 
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Різниця втрат продуктивної вологи на паро- 
вому полі та полі під пшеницею озимою таким 
чином становить: у шарі ґрунту 0-10 см – (-4 мм); у 
0-20 см – (- 11 мм); у 0-50 см – (- 38 мм); у 0-100 см 
– (-83 мм). Таким чином, на транспірацію пшениці 
озимої за цей час було витрачено 88 мм води. 

ВИСНОВКИ. 

1. На час сівби пшениці озимої запаси проду- 
ктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 мм по чорному 
пару були в середньому за три роки на 37,9-67,8 
мм вищими, ніж після інших попередників. 

2. За осінньо-зимовий період запаси вологи 
по чорному пару збільшились на 26,6 -41,9 мм,  
тоді як після сидерального пару на 56,6-61,6 і після 
льону олійного – на 33,9-51,8 мм. Залежність від 
попередників залишилась аналогічною, що спосте- 
рігалось восени. 

3. Після зливових дощів в кінці травня за 
десять днів посіви пшениці озимої по пару з мет- 
рового шару ґрунту втратили 105 мм вологи, а в 
чорному пару втрати становили лише 22 мм. 

4. Транспіраційний коефіцієнт у посівах пше- 
ниці озимої становив 716-876 м

3
/т і підвищувався зі 

зменшенням урожайності зерна. 
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Постановка проблеми. Основним напря- 

мом зниження витрат на виробництво сільсько- 
господарської продукції є мінімізація основного 
обробітку ґрунту за рахунок зменшення його 
глибини і кратності проходів агрегатів або заміни 
витратного обробітку з обертанням скиби, менш 
енергоємним – без обертання скиби при викори- 
станні знарядь чизельного та дискового типу. 
Витрати на проведення агротехнічних заходів, 
пов’язаних з обробітком ґрунту при вирощуванні 
зернових колосових складають 20–25%, а про- 
сапних культур – 35–40%, з яких саме на основ- 
ний обробіток припадає від 3 до 10%. 

Стан вивченості проблеми. Увагу до прак- 

тичних питань обробітку ґрунту необхідно підси- 
лити. Без подальшого удосконалення існуючих, і 
розроблення принципово нових, більш економіч- 
них технологій обробітку і сівби, що забезпечать 
надійний захист від ерозії і технологічної дегра- 
дації ґрунтів, не можна розраховувати на високу 
віддачу  від  будь-якого  заходу  інтенсифікації   [1, 
2]. 

На сьогоднішній день більшість товаровироб- 
ників не мають науково обґрунтованої, економічно 
виваженої та екологічно безпечної системи машин 
з технічного забезпечення найбільш поширених 
способів основного, передпосівного, міжрядного 
обробітку ґрунту та сівби, як за традиційною так і 
нульовою технологією [5, 6]. 

Завдання і методика досліджень. Метою 

роботи було науково обґрунтувати оптимальні 
параметри співвідношення конкурентоспроможних 
культур та мінімізованого обробітку ґрунту, які 
забезпечать збереження родючості ґрунту, еконо- 
мію ресурсів і підвищення продуктивності. 

Дослідження проводились в стаціонарному 
досліді Інституту зрошуваного землеробства НААН 
у  4-пільній  ланці  зернопросапної  сівозміни  
(табл. 1). 

Сівозміна розгорнута у часі і просторі. В дос- 
ліді вивчається ефективність застосування різних 
способів та глибини основного обробітку ґрунту під 
сільськогосподарські культури сівозміни. На фоні 
тривалого застосування систем полицевого, без- 
полицевого глибокого та мілкого обробітку дослі- 
джувалося три способи основного обробітку: 

- оранка на глибину від 20 до 30 см; 
- чизельний обробіток на таку саму глибину; 
- одноглибинний обробіток на 12-14 см. 

Дослід проводився на темно-каштановому 
середньосуглинковому ґрунті з потужністю гумусо- 
вого горизонту 40 см, вмістом гумусу в орному  
шарі до 2,3%, легкогідролізованого азоту – 46,1, 
рухомого фосфору – 30,0 мг/кг ґрунту, рН водної 
витяжки – 6,8-7,3. 

В досліді висівали районовані сорти і гібриди 
сільськогосподарських культур та застосовували 
загальновизнану технологію їх вирощування для 
умов зрошення півдня України за виключенням 
елементів технології, що досліджувалися. 
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Посівна площа ділянок складала 450 м
2
, облі- 

кових – 100 м
2
. 

Повторність у досліді чотириразова. Розташу- 

вання варіантів основного обробітку ґрунту у дос- 
ліді систематичне. 

Таблиця 1 – Схема стаціонарного досліду з вивчення способів, глибини та систем основного об- 
робітку ґрунту в ланці зрошуваної зернопросапної сівозміни 

 

 

Система основ- 
ного обробітку 

ґрунту 

Спосіб та глибина обробітку під культуру сівозміни, см Витрати енергії на 
основний обробі- 

ток ґрунту, 
МДж/га 

% 

+ до конт- 
ролю, 

МДж/га 
% 

 

пшениця 
озима 

 

кукурудза 
на зерно 

 
соя 

 

кукурудза на 
зерно 

Полицева різног- 
либинна 

20-22 см (о) 28-30 см (о) 23-25 см (о) 25-27 см (о) 
1567,2 

100 - 

Безполицева 
різноглибинна 

20-22 см (ч) 28-30 см (ч) 23-25 см (ч) 25-27 см (ч) 
983,8 
62,7 

583,4 
37,3 

Безполицева 
одноглибинна 

мілка 

 

12-14 см (д) 
 

12-14 см (д) 
 

12-14 см (д) 
 

12-14 см (д) 
499,4 
31,9 

1155,1 
68,1 

Примітка: о – оранка, ч – чизельне розпушування, д – дисковий обробіток. 
 

При закладанні досліду і виконанні супутніх 
досліджень керувалися загальновизнаними мето- 
диками [3] і методичними вказівками з проведення 
досліджень на зрошуваних землях Ушкаренко В.О. 
та ін. [4]. 

Результати досліджень. Основним показни- 

ком, який характеризує вплив на ґрунт способів і 
глибини обробітку є щільність складення. У прямій 
залежності від неї знаходиться водно-повітряний 
режим ґрунту, його поглинаючий комплекс та агре- 
гатний стан. 

Оптимальна щільність складення для більшо- 
сті сільськогосподарських культур знаходиться в 
межах 1,1-1,4 г/см

3
. Перевищення даного показни- 

ка погіршує накопичення вологи в орному і корене- 

вмісному шарі та використання її рослинами з 
ґрунту, негативно позначається на подальшому 
рості і розвитку рослин, знижуючи біологічну акти- 
вність ґрунту, призупиняючи процеси переходу 
важкодоступних елементів мінерального живлення 
в доступні. 

Роки проведення досліджень характеризува- 
лись різними гідротермічними умовами, що позна- 
чилося на якості основного обробітку і мало певний 
вплив на основні елементи його родючості. Водно- 
час, щільність складення шару ґрунту 0-40см в усіх 
варіантах досліду на початку відновлення весняної 
вегетації пшениці знаходилась в межах, які є опти- 
мальними для росту і розвитку рослин і складала 
відповідно 1,27-1,30 г/см

3
 (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Щільність складення шару темно-каштанового ґрунту 0-40 см за різних способів і гли- 
бини основного обробітку в сівозміні, середнє за 2014-2015рр. 

 

Система основного об- 
робітку ґрунту 

Щільність складення, г/см
3 

 

Середнє пшениця ози- 
ма 

кукурудза 
на зерно 

соя 
кукурудза 
на зерно 

Початок вегетації 

Полицева різноглибинна 1,27 1,28 1,29 1,27 1,28 

Безполицева різногли- 
бинна 

1,29 1,30 1,31 1,29 1,30 

Безполицева одногли- 
бинна мілка 

1,30 1,32 1,34 1,32 1,32 

НІР05, г/см3 0,03 0,04 0,03 0,05  

Перед збиранням 

Полицева різноглибинна 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 

Безполицева різногли- 
бинна 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Безполицева одногли- 
бинна мілка 

1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 

НІР05, г/см3 0,04 0,04 0,03 0,04  

 

Особливий інтерес у початковий період росту 
і розвитку рослин викликає динаміка змін щільності 
складення із заглибленням від 0-10 см до 30-40 см. 
Найбільш розпушеним виявився шар ґрунту 0-20 
см у варіантах оранки на глибину від 20-22 до 28- 
30 см в системі різноглибинного полицевого осно- 
вного обробітку ґрунту в сівозміні, а застосування 
безполицевого обробітку, як різноглибинного так і 
мілкого одноглибинного, призводило до підвищен- 
ня щільності складення із заглибленням від 0-10 до 

10-20 см на 4,0-8,8%, а 20-30 та 30-40 см на 8,2- 
14,8% порівняно з контролем. 

Від сівби до збирання щільність складення 
ґрунту зростає, водночас більш повільно цей про- 
цес відбувається за різноглибинного полицевого 
обробітку ґрунту, де показники знаходиться  на 
рівні 1,30 г/см

3
. За безполицевих способів показни- 

ки щільності складення були нижчими за біологічно 
обґрунтовані для кукурудзи і сої на 2,4-8,8%. 

Щільність складення ґрунту в посівах кукуру- 
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дзи була в межах 1,29-1,35, а в посівах сої – 1,30- 
135 г/см

3
. Результати досліджень свідчать, що за 

варіанту чизельного обробітку на 12-14 см в сис- 
темі мілкого одноглибинного безполицевого осно- 
вного обробітку ґрунту в сівозміні відповідали мак- 
симальні значення досліджуваного показника у 

посівах всіх культур, перевищуючи контроль (оран- 
ка) на 3,1-4,6%. 

Упродовж вегетації культур і до періоду зби- 
рання в зв’язку з ущільненням, пористість ґрунту 
знижувалася (табл. 3) 

 

Таблиця 3 – Пористість шару темно-каштанового ґрунту 0-40 см за різних способів і глибини осно- 
вного обробітку в сівозміні, % 

 

Система основного 
обробітку ґрунту 

Культури сівозміни 
В середньому по 

сівозміні пшениця озима 
кукурудза 
на зерно 

соя 
кукурудза 
на зерно 

Початок вегетації 

Полицева різноглибинна 51,3 51,0 50,6 51,3 51,0 

Безполицева різногли- 
бинна 

50,6 50,2 49,8 50,6 50,2 

Безполицева одногли- 
бинна мілка 

50,2 49,4 48,7 49,4 49,4 

НІР05, % 1,8 1,1 1,3 1,5  

Перед  збиранням 

Полицева різноглибинна 50,6 50,6 50,2 50,2 50,2 

Безполицева різногли- 
бинна 

 

49,4 
 

49,4 
 

49,4 
 

49,4 
 

49,4 

Безполицева одногли- 
бинна мілка 

 

48,7 
 

48,3 
 

48,3 
 

48,3 
 

48,3 
НІР05, % 1,2 1,8 1,0 1,7  

 

В середньому за 2014-2015рр. вона була в 
межах оптимальних показників для всіх сільського- 
сподарських культур ланки сівозміни Так, при ви- 
значенні на початку вегетації її показники складали 
49,4-51,0 %. 

Істотної різниці за показниками пористості між 
варіантами основного обробітку ґрунту при визна- 
ченні як на початку вегетації так і перед збиранням 
врожаю не виявлено. 

Так, на початку вегетації пористість шару ґру- 
нту 0-40 см в середньому по сівозміні за умов за- 
стосування різноглибинних систем обробітку ґрун- 
ту була в межах 50,2-51,0%. Дещо зменшувався 

цей показник при застосуванні мілкого одногли- 
бинного  безполицевого  обробітку  і   становив 
49,4 %. 

Між пористістю та водопроникністю ґрунту 
встановлений тісний прямий зв'язок – чим вища 
пористість, тим вища водопроникність ґрунту. За 
низької водопроникності ґрунту посилюється водна 
ерозія зі змивом ґрунту, внесених добрив та висія- 
ного насіння. Через регулювання водопроникності 
можна змінювати водний та повітряний режими 
ґрунту, поліпшувати його ефективну родючість 
(табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Водопроникність шару темно-каштанового ґрунту за різних способів і глибини основ- 
ного обробітку в сівозміні, мм/хв 

 

Система основного обробітку ґрунту 
Культури сівозміни 

Середнє пшениця 
озима 

кукурудза 
на зерно 

соя 
кукурудза 
на зерно 

Початок вегетації 
Полицева різноглибинна 3,7 3,5 3,8 3,5 3,6 

Безполицева різноглибинна 3,3 3,2 3,5 3,2 3,3 
Безполицева одноглибинна мілка 2,9 2,9 3,2 2,9 3,0 

НІР05, мм/хв 0,5 0,4 0,3 0,4  

Перед збиранням 
Полицева різноглибинна 2,9 2,8 3,1 2,9 2,9 

Безполицева різноглибинна 2,4 2,2 2,8 2,3 2,4 
Безполицева одноглибинна мілка 2,0 1,8 2,5 2,1 2,1 

НІР05, мм/хв 0,4 0,6 0,3 0,5  

 

Підвищення щільності складення та зниження 
пористості ґрунту за безполицевого обробітку, 
особливо мілкого при тривалому його застосуванні 
в сівозміні (варіант 3), призвело до зниження водо- 
проникності при тригодинній експозиції визначення 
в посівах пшениці озимої на початку вегетації на 
21,6%. 

Коефіцієнт водоспоживання значно різнився, 
як за способами обробітку ґрунту, так і за культу- 

рами сівозмін. Найменші значення цього показника 
отримані при вирощуванні кукурудзи на зерно. В 
деякій мірі спостерігалось збільшення коефіцієнту 
водоспоживання пшениці озимої та майже подвій- 
на кількість води на формування 1 т врожаю пот- 
ребувала соя. Найбільш ефективне використання 
вологи сільськогосподарськими культурами забез- 
печувала різноглибинна полицева система обробі- 
тку ґрунту. Високі значення коефіцієнта водоспо- 
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живання при проведенні мілкого одноглибинного 
чизельного обробітку (варіант 3) пояснювалися 
майже 20% зниженням врожаю. 

Показник продуктивності – найважливіший 
критерій оцінки сівозміни. За роки досліджень у 

ланці сівозміни з насиченістю кукурудзою 50% 
урожайність культури залежно від обробітку ґрунту 
коливалась від 10,9 до 14,4 т/га, сої – від 3,17 до 
3,39 т/га та пшениці озимої – від 6,34 до 6,84 т/га 
(табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Показники продуктивності сівозміни за 2014-2015рр. 

Культура сівозміни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Висновки. За результатами експеримента- 

льних досліджень з оцінки ефективності застосу- 
вання систем основного обробітку ґрунту з викори- 
станням ґрунтообробних знарядь різного типу в 4- 
пільній зернопросапній сівозміні на зрошенні з 50 
% насиченням кукурудзою доцільно застосовувати 
полицеву систему основного обробітку з глибиною 
розпушування від 20 до 30 см, що забезпечує 
рівень рентабельності 232,9%. 
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Постанова проблеми. Економічні передумо- 

ви збільшення виробництва зерна кукурудзи в 
сучасних ринкових умовах зводяться до того, щоб 
окупність використаних ресурсів при її вирощуванні 
була не нижче, ніж інших зернових чи альтернати- 

вних кормових культур. Без цього кукурудза витіс- 
нятиметься іншими культурами з більш простими 
технологіями вирощування та втратить перспекти- 
ви щодо збереження належного місця в сільсько- 
господарському виробництві. Проте шляхи вирі- 

Показники 

 
В середньому на 1 

га 
пшениця 

озима 
кукурудза 
на зерно 

соя 
кукурудза 
на зерно 

різноглибинний полицевий обробіток ґрунту 
Урожайність, т/га 6,84 14,2 3,39 14,4 - 

Вихід кормових одиниць, т/га 8,69 17,18 4,51 17,42 11,95 
Вартість валової продукції, грн 22846 42600 33900 43200 35637 

Витрати, грн 8512 10894 12484 10777 10667 
Прибуток, грн/га 14334 31706 21416 32423 24970 

Рентабельність, % 168,4 291,0 171,5 300,8 232,9 
різноглибинний безполицевий обробіток ґрунту 

Урожайність, т/га 6,57 13,6 3,23 13,9 - 
Вихід кормових одиниць, т/га 8,34 16,4 4,30 16,82 11,47 

Вартість валової продукції, грн 21944 40800 32300 41700 34186 
Витрати, грн 8265 10662 12213 10581 10430 

Прибуток, грн/га 13679 30138 20087 31119 23756 
Рентабельність, % 165,5 282,7 164,5 294,1 226,7 

одноглибинний мілкий обробіток ґрунту 
Урожайність, т/га 6,34 10,9 2,38 10,9 - 

Вихід кормових одиниць, т/га 8,05 13,19 3,17 13,19 9,40 
Вартість валової продукції, грн 21176 39570 23800 32700 29312 

Витрати, грн 8170 10600 12158 10519 10362 
Прибуток, грн/га 13006 28970 11642 22181 18950 

Рентабельність, % 159,2 273,3 95,8 210,9 184,8 
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шення цієї проблеми в агропромисловому вироб- 
ництві ще не вичерпані завдяки досягненням нау- 
ково-технічного прогресу. 

Стан вивчення проблеми. Найважливішим 

чинником сучасної технології вирощування й отри- 
мання високих врожаїв зерна кукурудзи є викорис- 
тання для сівби високоякісного гібридного насіння, 
що дозволяє підвищити продуктивність зрошувано- 
го гектара на 50-80%. Наукові дослідження та ви- 
робничий досвід свідчать про те, що сучасні вітчи- 
зняні гібриди кукурудзи здатні забезпечити в зро- 
шуваних умовах південного регіону України врожаї 
зерна до 12-14 т/га. Проте, поширенню гібридів 
української селекції заважає низька урожайність 
батьківських форм на ділянках гібридизації та ви- 
сока собівартість виробництва насіння [4, 7]. 

Розвиток насінництва кукурудзи зони південного 
Степу стримується відсутністю науково обґрунтованої 
технології вирощування насіння кукурудзи на ділянках 
гібридизації на основі диференційованих елементів 
сортової агротехніки, нормуванні природних та антро- 
погенних ресурсів, а також ретельного обліку економі- 
чних, енергетичних та екологічних показників, що 
спонукало проведення нами комплексних досліджень 
в цьому напрямку [3, 5]. 

Мета досліджень: обґрунтувати та удосконали- 

ти елементи технології вирощування рослин гібриду 
середньоранньої групи стиглості Крос 221М, який 
виступає як материнська форма для сучасних гібридів 
кукурудзи (Сиваш, Інгульський, Генічеський та ін.) та 
переданий до Українського інституту експертизи сор- 
тів Державного сортовипробування у якості простого 
гібриду Олешківський. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень було вивчення реакції рослин 
кукурудзи на умови вологозабезпечення, внесення 
добрив та загущення. Досліди проводились протя- 
гом 2009-2011 рр. на дослідних полях Інституту 
зрошуваного землеробства НААН на темно- 
каштановому середносуглинковому ґрунті за на- 
ступною схемою досліду: 

Фактор А – умови зволоження: без зрошення 
(контроль); біологічно-оптимальний (70-80-70 % НВ 
у шарі ґрунту 0-50 см); водозберігаючий (70 % НВ у 

шарі ґрунту 0-50 см протягом вегетації); ґрунтоза- 
хисний (70 % НВ у шарі ґрунту 0-30 см протягом 
вегетації). Фактор В – дози мінеральних добрив: 
без добрив; розрахункова доза добрив під урожай 
6,0 т/га; рекомендована доза добрив N120P90. Фак- 
тор С – густота стояння  рослин:  40 тис.  шт./га;  
60 тис. шт./га; 80 тис. шт./га. 

Спостереження, обліки та статистична оброб- 
ка результатів досліджень виконувалися за зага- 
льноприйнятими методиками проведення польо- 
вих дослідів в умовах зрошення [1,2]. 

Повторність досліду чотириразова, площа по- 
сівної ділянки першого порядку – 675 м

2
, другого 

порядку – 225 м
2
, третього порядку – 50 м

2
. 

Агротехніка вирощування кукурудзи – загаль- 
новизнана для зрошуваних земель Південного 
Степу України, крім факторів, що вивчали. Мінера- 
льні добрива вносили врозкид під передпосівну 
культивацію згідно схеми досліду. Поливи прово- 
дилися дощувальним агрегатом ДДА-100 МА при 
вологості ґрунту передбаченою схемою досліду. 

Результати досліджень. Для повної оцінки 

економічної ефективності досліджуваних елемен- 
тів технології проведено аналіз економічних показ- 
ників в середньому за три роки досліджень. Еко- 
номічна ефективність застосування різних режимів 
зрошення, фону мінерального живлення та густоти 
стояння рослин встановлені за виробничими ви- 
тратами згідно розрахованих технологічних карт. 
Для цього встановлювали такі економічні показни- 
ки: вартість валової продукції, виробничі витрати, 
собівартість 1 т зерна, умовний чистий прибуток, 
рівень рентабельності. Як вартість валової проду- 
кції, так і інші економічні показники вирощування 
гібридів кукурудзи прийняті за цінами, що фактично 
склалися в південному регіоні України на 1 вересня 
2014 р. Вартість затрат на вирощування продукції 
досліджуваного гібриду Крос 221М приймалась 
згідно нормативів ІЗЗ НААН [6]. 

Аналіз економічних показників досліджуваних 
елементів технології вирощування кукурудзи свід- 
чить про істотний вплив умов зволоження, фону 
мінерального живлення та густоти стояння рослин 
на вартість валової продукції (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Вартість валової продукції зерна кукурудзи гібриду Крос 221М залежно від умов зво- 
ложення, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин, грн/га 

 

Умови зволоження 
(фактор А) 

Фон мінерального жив- 
лення (фактор В) 

Густота стояння рослин, тис./ га Середнє по факторах 
40 60 80 А В 

 
Без зрошення 

без добрив 8947 9453 10603  
10708 

13271 

розрахункова доза 10534 11339 12029 16255 

рекомендована доза N120 

Р90 
10649 11063 11753 16506 

Біологічно оптима- 
льний 70-80-70% 
НВ у шарі 0-50 см 

без добрив 12995 14191 16054  
17140 

 

розрахункова доза 16100 18699 20516 

рекомендована доза N120 

Р90 
16008 18768 20930 

Водозберігаючий 
70-70-70% НВ у 

шарі 0-50 см 

без добрив 13064 14398 16077  
16632 

розрахункова доза 15364 17618 19412 

рекомендована доза N120 

Р90 
15617 18055 20079 

Грунтозахисний 
70-70-70% НВ у 

шарі 0-30 см 

без добрив 12857 14950 15663  
16632 

розрахункова доза 15548 18331 19573 

рекомендована доза N120 

Р90 
15686 18929 20539 

Середнє по факторах С 13614 15483 16936  
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Коливання рівня врожайності культури обу- 
мовили різницю в показниках вартості валової 
продукції з одного гектару. Найвищим цей показник 
був на ділянках з біологічно оптимальним режимом 
зрошення, дозою добрив N120P90 та густотою сто- 
яння рослин 80 тис/га. За таких умов отримано 
вартість валової продукції на рівні 20930 грн/га. 
Найменших значень вартість валової продукції 
спостерігається на варіанті без зрошення, без 
внесення мінеральних добрив та за густоти стоян- 
ня 40 тис. росл./га і становила 8947 грн/га. 

Застосування зрошення, в середньому по фа- 
ктору А, забезпечило збільшення вартість валової 
продукції на 6432 грн/га (або на 60 %) при біологіч- 
но оптимальному режимі зрошення (70-80-70% НВ 
у шарі ґрунту 0-50 см), при водозберігаючому (70- 

 

70-70 % НВ у шарі ґрунту 0-50 см) та ґрунтозахис- 
ному (70-70-70% НВ у шарі ґрунту 0-30 см) на 5924 
(або на 55 %) і 6190 грн (або на 58 %) відповідно. 

Істотно змінювалась вартість валової продук- 
ції на всіх варіантах досліду за різних доз мінера- 
льних добрив. Так, внесення розрахункової дози 
обумовило зростання показника на 2984 грн або на 
22 %, тоді як рекомендована доза N120Р90 на 3235 
грн/га або на 24 %. Загущення посівів також мало 
позитивний вплив на підвищення вартості валової 
продукції. При збільшені густоти з 40 тис./га до 60- 
80 тис./га сприяло росту показника відповідно на 
1869-3322 грн/га або на 13,7-24,4 %. Розрахунками 
доведено істотний вплив досліджуваних факторів 
на собівартість 1 т зерна кукурудзи (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Собівартість виробництва 1 тонни зерна кукурудзи залежно від умов зволоження, 
фону мінерального живлення та густоти стояння рослин, грн 

 

Умови зволоження 
(фактор А) 

Фон мінерального живлен- 
ня (фактор В) 

Густота стояння рослин, тис./ га 
Середнє по фак- 

торах 
40 60 80 А В 

 
Без зрошення 

без добрив 1753 1673 1505  
1680 

1401 

розрахункова доза 1658 1553 1475 1278 

рекомендована доза 
N120 Р90 

1906 1847 1750 1530 

Біологічно оптима- 
льний 70-80-70% 
НВ у шарі 0-50 см 

без добрив 1552 1431 1273  
1359 

 

розрахункова доза 1331 1153 1058 

рекомендована доза 
N120 Р90 

1688 1447 1304 

Водозберігаючий 
70-70-70% НВ у 

шарі 0-50 см 

без добрив 1341 1226 1107  
1261 

розрахункова доза 1297 1139 1088 

рекомендована доза 
N120 Р90 

1561 1357 1227 

Грунтозахисний 70- 
70-70% НВ у шарі 

0-30 см 

без добрив 1465 1269 1220  
1311 

розрахункова доза 1323 1154 1100 

рекомендована доза 
N120 Р90 

1638 1365 1264 

Середнє по факторах С 1543 1385 1281  

 

Слід відмітити, що найменша собівартість 
(1058 грн/т) одержана при біологічно оптимально- 
му режимі зрошення, розрахунковій дозі добрив та 
густоті стояння рослин 80 тис.шт./га. Найвища 
собівартість  вирощування   зерна   кукурудзи 
(1906 грн/т) була на варіанті без зрошення, при 
застосуванні добрив дозою N120P90 та густотою 
стояння рослин 40 тис.шт./га. 

Проведення вегетаційних поливів, в серед- 
ньому по фактору, забезпечило зниження собівар- 
тості 1 т зерна на 321 грн/т або на 19 % при біоло- 
гічно оптимальному режимі зрошення (70-80-70% 
НВ у шарі ґрунту 0-50 см), при водозберігаючому 
(70-70-70% НВ у шарі ґрунту 0-50 см) на 420 грн/т 
або на 25 % та ґрунтозахисному (70-70-70% НВ у 
шарі ґрунту 0-30 см) на 369 грн/т або на 22 % від- 
повідно. 

Застосування мінеральних добрив по різному 
впливало на показники собівартості. Так, на варіа- 
нтах з внесення розрахункової дози спостерігаєть- 
ся найменше її значення (1278 грн/т), що у порів- 
нянні з не удобреними ділянками на 124 грн менше 
або на 10 %. Проте це не доводить, що при збіль- 

шенні дози мінеральних добрив собівартість 1 т 
зменшується. Адже при внесенні рекомендованої 
дози N120Р90 цей показник збільшився на 128 грн/т 
або на 9 % від показників з неудобрених ділянок, 
та на 252 грн/т або 20 % в порівнянні з варіантами 
при розрахунковій дозі. 

Не меншого впливу на зміну собівартості 1 т 
зерна кукурудзи гібриду Крос 221М мало й загу- 
щення посівів. При збільшені густоти з 40 тис./га до 
60-80 тис./га сприяло зниженню показника відпові- 
дно на 158-262 грн/га або на 10-17 %. 

Одним з головних чинників впровадження те- 
хнології вирощування кукурудзи, як і інших сільсь- 
когосподарських культур, є отримання високого 
чистого прибутку. 

Максимальний чистий прибуток (11081 грн/га) 
було отримано при біологічно оптимальному ре- 
жимі зрошення за схемою 70-80-70%НВ у шарі 
ґрунту 0-50 см, розрахунковій дозі добрив та густо- 
ті стояння рослин 80 тис/га. Найменшим прибуток 
був на незрошуваних ділянках, при рекомендова- 
ній дозі добрив та  за  густотою  стояння  рослин  
40 тис/га, і становив лише 1824 грн/га (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Чистий прибуток виробництва зерна кукурудзи залежно від умов зволоження, фону 
мінерального живлення та густоти стояння рослин, грн./га 

 

Умови зволоження 
(фактор А) 

Фон мінерального жив- 
лення (фактор В) 

Густота стояння рослин, тис./ га Середнє по факторах 

40 60 80 А В 

 
Без зрошення 

без добрив 2129 2575 3665  
2902 

5363 

розрахункова доза 2938 3684 4314 7491 

рекомендована доза 
N120 Р90 

1824 2178 2808 5862 

Біологічно оптималь- 
ний 70-80-70% НВ у 

шарі 0-50 см 

без добрив 4228 5365 7168  
7138 

 

розрахункова доза 6784 9323 11081 

рекомендована доза 
N120 Р90 

4262 6963 9065 

Водозберігаючий 70- 
70-70% НВ у шарі 0- 

50 см 

без добрив 5446 6721 8340  
7567 

розрахункова доза 6697 8891 10226 

рекомендована доза 
N120 Р90 

5020 7399 9363 

Грунтозахисний 70- 
70-70% НВ у шарі 0- 

30 см 

без добрив 4665 6698 7352  
7347 

розрахункова доза 6607 9130 10212 

рекомендована доза 
N120 Р90 

4515 7698 9249 

Середнє по факторах С 4593 6385 7737  

 

Застосування біологічно оптимального режи- 
му зрошення дозволило отримати чистий прибу- 
ток, в середньому по фактору, у розмірі 7138, що 
перевищувало контрольний варіант на 4236 грн/га. 
Найбільший цей показник був при водозберігаю- 
чому режимі зрошення і складав 7567, що більше 
неполивного контролю на 4665 грн/га. При призна- 
ченні поливів за схемою 70%НВ протягом вегетації 
у шарі грунту 0-30 см чистий прибуток був отрима- 
ний на рівні 7347, що на 4446 грн/га вище за конт- 
роль. 

Економічні розрахунки показали, що внесення 
мінеральних добрив, в середньому по фактору за 
три роки, забезпечило прибуток по розрахунку на 

запланований врожаю 7491 грн/га, а за схемою 
N120P90 лише 5862 грн/га, а на неудобрених ділян- 
ках цей показник становив 5363 грн/га. 

Стосовно густоти стояння рослин також спо- 
стерігається різниця між варіантами щодо форму- 
вання чистого прибутку. Так, при вирощуванні 
гібриду Крос 221М найприбутковішим був варіант з 
густотою 80 тис. росл./га і становив, в середньому 
по фактору, 7737 грн/га. 

Застосування зрошення, внесення мінераль- 
них добрив та загущення посівів кукурудзи по різ- 
ному впливали на показники рівня рентабельності 
(табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Рівень рентабельності виробництва зерна кукурудзи залежно від умов зволоження, 
фону мінерального живлення та густоти стояння рослин, % 

 

Умови зволоження 
(фактор А) 

Фон мінерального живлення 
(фактор В) 

Густота стояння рослин, 
тис./ га 

Середнє 
по факторах 

40 60 80 А В 

 
Без зрошення 

без добрив 31 37 53  
38 

67 

розрахункова доза 39 48 56 84 

рекомендована доза 
N120 Р90 

21 25 31 54 

 
70-80-70% НВ у шарі 

ґрунту 0-50 см 

без добрив 48 61 81  
72 

 

розрахункова доза 73 99 117 

рекомендована доза 
N120 Р90 

36 59 76 

 
70-70-70% НВ у шарі 

ґрунту 0-50 см 

без добрив 71 88 108  
85 

розрахункова доза 77 102 111 

рекомендована доза 
N120 Р90 

47 69 87 

 
70-70-70% НВ у шарі 

ґрунту 0-30 см 

без добрив 57 81 88  
78 

розрахункова доза 74 99 109 

рекомендована доза 
N120 Р90 

40 69 82 

Середнє по факторах С 51 70 83  

 

Найменший рівень рентабельності виробництва 
(21,0%) було зафіксовано на варіанті без зрошення, 
дозою добрив N120P90 та густотою стояння рослин 40 
тис/га. Найвища рентабельність (117,0%) отримана на 
ділянках з біологічно оптимальним режимом зрошення 

за схемою 70-80-70 % НВ у шарі ґрунту 0-50 см, 
розрахунковою дозою добрив та при густоті стоян- 
ня рослин 80 тис./га. 

Аналізуючи економічну ефективність вирощу- 
вання насіння кукурудзи гібриду Крос 221М можна 
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зробити висновок про те, що усі варіанти досліду 
були досить ефективними з економічної точки 
зору, а рівень рентабельності і чистий прибуток 

залежали від умов зволоження, кількості внесених 
добрив та густоти стояння рослин (табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Економічна ефективність виробництва насіння гібриду кукурудзи Крос 221М залежно 
від досліджуваних факторів 

 

 

Умови 
зволоження 

 

Фон мінерального 
живлення 

Густота 
стояння 
рослин, 
тис/га 

Урожай 
ність, 
т/га 

Вартість 
валової 

продукції, 
грн./га 

Собівар- 
тість 1 т 
продук- 
ції, грн. 

Чистий 
прибуток, 

грн./га 

Рівень 
рента- 

бельнос- 
ті, % 

 
 
 

Без зрошення 

 

без добрив 

40 2,5 22500 4239 11904 112 
60 2,7 24300 3963 13600 127 
80 3,0 27000 3620 16140 149 

 

розрахункова доза 

40 3,0 27000 3837 15488 135 
60 3,2 28800 3638 17159 147 
80 3,4 30600 3459 18839 160 

рекомендована 
N120P90 

40 3,0 27000 4250 14249 112 
60 3,1 27900 4144 15053 117 
80 3,3 29700 3929 16733 129 

 
 

70-80-70% НВ у 
шарі ґрунту 

0-50 см 

 

без добрив 

40 4,0 36000 3724 21103 142 
60 4,3 38700 3502 23640 157 
80 4,9 44100 3119 28818 189 

 

розрахункова доза 

40 5,3 47700 3003 31784 200 
60 6,1 54900 2656 38698 239 
80 6,7 60300 2451 43881 267 

рекомендована 
N120P90 

40 5,2 46800 3488 28662 158 
60 6,1 54900 3023 36463 198 
80 6,8 61200 2748 42515 228 

 
 

70-70-70% НВ у 
шарі ґрунту 

0-50 см 

 

без добрив 

40 4,0 36000 3438 22246 162 
60 4,4 39600 3166 25671 184 
80 4,9 44100 2885 29965 212 

 

розрахункова доза 

40 5,0 45000 2941 30297 206 
60 5,7 51300 2624 36341 243 
80 6,3 56700 2504 40926 259 

рекомендована 
N120P90 

40 5,1 45900 3324 28945 171 
60 5,9 53100 2920 35874 208 
80 6,5 58500 2686 41038 235 

 
 

70-70-70% НВ у 
шарі ґрунту 

0-30 см 

 

без добрив 

40 3,9 35100 3669 20790 145 
60 4,6 41400 3163 26848 185 
80 4,8 43200 3057 28527 194 

 

розрахункова доза 

40 5,1 45900 2999 30607 200 
60 6,0 54000 2599 38405 246 
80 6,4 57600 2525 41437 256 

рекомендована 
N120P90 

40 5,1 45900 3438 28365 162 
60 6,2 55800 2883 37923 212 
80 6,7 60300 2698 42224 234 

 

Розрахунками встановлено, що найменша 
собівартість 1 т насіння (2451 грн/т) одержана при 
біологічно-оптимальному режимі зрошення, розра- 
хунковій дозі добрив та густоті стояння рослин 80 
тис/га. Це можна пояснити достатньо високим 
рівнем урожайності (6,7 т/га), високою вартістю 
валової продукції (60300 грн/га) та, навпаки, порів- 
няно незначними (16419 грн/га) виробничими ви- 
тратами. На цьому варіанті було зафіксовано та- 
кож найбільші чистий прибуток – 43881 грн/га, та 
рівень рентабельності – 267%. 

Найбільша собівартість вирощування насіння 
кукурудзи (4250 грн/т) була у варіанті без зрошен- 
ня, при застосуванні мінеральних добрив дозою 
N120P90 та густотою стояння рослин 80 тис/га, а 
чистий прибуток складав 14249 грн/га, при рівні 
рентабельності 112 %. 

Висновки. 

1. Найвищу вартість валової продукції, чистий 

прибуток та рівень рентабельності при вирощу- 
ванні гібриду кукурудзи Крос 221М на зерно отри- 
мано на ділянках з біологічно оптимальним режи- 
мом зрошення, дозою добрив N120P90 та густотою 
стояння рослин 80 тис/га і становили 20930, 11081 
грн/га та 117% відповідно. 

2. Встановлено, що насіннєві посіви кукурудзи 
гібриду Крос 221М в умовах південної зони Степу 
України краще розміщувати на зрошуваних землях. 

3. Найбільш економічно доцільним при виробни- 
цтві насіння гібриду Крос 221М на темно-каштановому 
ґрунті є елементи технології вирощування – поливний 
режим 70-80-70% НВ в шарі ґрунту 0-50 см, доза міне- 
ральних добрив під запланований рівень урожаю та 
густота стояння рослин 80 тис./ га, які забезпечують 
врожайність насіння 6 - 7 т/га, вартість валової продук- 
ції 60300 грн/га, собівартість 1 т насіння  кукурудзи 
2451 грн., чистий прибуток – 43881 грн./га та рівень 
рентабельності 267%. 
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Statement of the problem. The present-day 

agrarian policy of Ukraine is aimed towards ensuring 
the guaranteed food security of the country, develop- 
ment of a competitive production sector of agricultural 
industry, and build-up and growth of exportable avail- 
abilities. As a whole, Ukrainian land and soil re- 
sources’ potential, beside its ability to guarantee the 
national food security itself, can also turn Ukraine into 
one of the most important players on the global food 
market. However, more than half of the territory of 
Ukraine is located in the zones of insufficient and 
unstable moistening, furthermore, the protracted 
periods of droughts were increased in frequency. 
Food and resource support of the country, as many 
countries of the world, substantially depends on the 
availability, condition and efficiency of irrigated land 
usage [1-3]. The soil cover of the irrigated lands is 
extremely complex. Practically all types of the soils of 
the Ukraine are represented in its structure, but 
chernozem and dark-chestnut soils predominate [4]. 

By now, up to 16 kinds of soil-degradation pro- 
cesses, such as dehumification, nutrients-contents- 
reduction, overcompaction, structure- loss, erosion, 
pollution etc. appear in a wide scope - areas of de- 
graded and poorly-productive lands covers from 5-6 to 
10-12 mio ha [5-7]. 

Irrigation leads to the transformation of soils, 
correction of natural soil processes. From the large 
number of soils evolution directions during the 
irrigation we separate: cultivation, without the changes 
and the degradation of soils. The direction of the 
evolution of soils depends on the joint influence of the 
natural and anthropogenic factors on their natural 
properties and regimes and of the direction of 
changes in the functions of soils and their fertility. 
Irrigation creates conditions for a considerable 
increase in the productivity of land-utilization. 
Nevertheless, amelioration frequently becomes the 
cause for appearance and development of a number 

of degradation phenomena. Therefore the important 
task of irrigation is not only increasing of the 
productivity of the agricultural lands, but also 
conservation of inherent in ecological and social 
functions soil cover [8]. 

Therefore the important task is comprehensively 
characterized scientific approaches to the irrigation 
soil degradation assessment and the management of 
irrigated lands fertility, which are created with the 
author. 

Material and Methods. The research were con- 

ducted in Forest-steppe and Steppe zones of Ukraine, 
where is disposed 98% irrigated lands. The Objects  
of our research were: 

• irrigation water. For irrigation in Ukraine are 
used basically water of main river arteries and created 
on their base water storage’s and ponds. In zones 
Forest-steppe and Steppe - waters of Dnieper’s and 
cascade of Dnieper water storage, Dniester and oth- 
ers; 

• irrigated soils. The area of irrigation in 
Ukraine forms 2,2 millions hectares. The structure of 
topsoil irrigated lands is presented basically by 
chernozems (typical, ordinary, southern and meadow- 
chernozemic) and dark-chestnut solonetz soils; 

• agricultural plants, grown in conditions of irri- 
gation (grains, vegetables, fodder’s and technical 
cultures). 

With the carrying out of this investigation there 
were used data of ecological-amelioration monitoring 
and own results of long-term field, micro-field, green- 
house and model experiments, and previously ob- 
tained data, presented in a number of papers [1, 4, 8]. 
Methodological basis of scientific investigation is 
made up of the modern methods of research: histori- 
cal; systematic; statistical analysis. 

Results and Discussion. Under “degradation of 

soils” we understand the natural and anthropogenic 
processes of worsening in the natural properties and 
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regimes of the soils, which produce steady negative 
changes in their functions, decrease stability and 
fertility. 

The estimation of the soil degradation is 
achieved with the method of comparison of the pa- 
rameters of the soils, which are fixed in the initial 
period of observations, or standard soils with the 
same parameters after the corresponding periods of 
the soil using. The criteria of evaluation of the devel- 
opment of degradation processes are worked out on 
the basis of these observations, the levels of their 
ecological danger and unprofitability are determined, 
the preventive and straight anti-degradation methods 
of using the ameliorated soils are proposed [8]. 

Under “Irrigational degradation”, we mean the 
degradation of soils, which can be developed under 
the effect of irrigating ameliorations and causes an 
increase in the expenditures for the restoration of the 
project production level. We determine the degrees of 
irrigational degradation on the level of deviation from 
the optimum of the basic parameters of the soils, 
which are determining for the fertility formation: 

- the soils without degradation: the soils, the 
properties and regimes of which are not worsened, 
which fulfill functions inherent in it, but productivity 
corresponds its natural fertility (deviation from the 
optimum to 5 %); 

- the soils with low degree of degradation: dete- 
rioration of properties and regimes, negative changes 
in the functions, reduction in the productivity do not 
exceed 20 %; 

- the soils with average degree of degradation: 
the average degree of the manifestation of negative 
changes in the soil properties and regimes, functions, 
reduction in the productivity in the range 20- 50 %; 

- the soils with strong degree of degradation: the 
strong degree of the manifestation of unfavorable soil 
changes in the soil properties and regimes, functions, 
reduction in the productivity are more than 50 %. 

The most common forms of the irrigational deg- 
radation of the soils are soil overcompaction, 
crustification; erosion; swamping and underflooding; 
pollution of soils with heavy metals, pesticides, radio- 
active nuclides; secondary salinization, 
solonetzization and alcalination [9]. They are devel- 
oped after using for the irrigation waters of the not 
proper quality (suitable for determined limit and not 
suitable for the irrigation) and/or because of the low 
level of agriculture and insufficient resource invest- 
ments - humus and nutritious elements losses. Let us 
pause at such forms of irrigational degradation as 
salinization, solonetzization and alkalinization. 

Secondary salinization is accumulation in the soil 
of water-soluble salts, a change of the salt composi- 
tion to increasing in sodium concentration and con- 
traction is relation Са:Na. The degree of salinization of 
soils is determined by the content of gross and/or 
toxic salts taking into account chemism of salinization 
(it’s type). There are approximately 100 thousand ha 
of a secondary salinized soils (content of salts in the 
layer 0-100 cm) among the irrigated lands. 

Secondary solonetzization is accumulation of so- 
dium and potassium in the soil absorbing complex, 
which gives to soils unfavorable physical properties. 
Secondary solonetzization is the most common degra- 
dation process on the irrigated lands. The area of the 

irrigated solonetzic soils is approximately 700-800 thou- 
sand ha. 

Alkalinization is increasing of the alkalinity of soil 
solution and the formation of soda, which occurs un- 
der the effect of secondary solonetzization, ground 
and irrigating waters, reducing of sulfates or other 
reasons. The regions in the Ukraine, where there is a 
danger of the formation of soda, are geographically 
separated. The greatest danger exists in the regions 
of the cultivation of rice in Kherson region and in the 
Crimea over the area more than 60 thousand ha. 

The integral estimation of the irrigated soils ac- 
cording to the degree of irrigational degradation is 
developed (table 1). With the carrying out of this esti- 
mation were used data of ecological-amelioration 
monitoring and own results of long-term field, micro- 
field, greenhouse and model experiments, and previ- 
ously obtained data, presented in a number of papers 
[1-4, 7-8]. In recent years in Ukraine the areas of the 
irrigated lands are reduced more than twice (predomi- 
nantly spontaneously, without control). The state of 
the basic lands withdrawn from the irrigation is satis- 
factory by the aquaphysical properties. 

They are not irrigated only because of a deficiency in 
the material and technical or energy resources. Therefore, 
it can be used as nonirrigated, using the cultivation of all 
crops recommended for this zone corresponding to tech- 
nology. It is also necessary to develop the mechanisms of 
the renewal of agriculture on irrigated soils, which are in a 
good and satisfactory ecologically-agroameliorative state, 
and water management complex as a whole. The general 
tendency of the evolution of the properties of soils after 
termination of its irrigation is the restoration of the parame- 
ters, characteristics for their nonirrigable analogs. Firstly, 
this concerns salt characteristics as desalinization and 
desolonetzization of soils. The irrigated lands, which do not 
pour on as a result of significant worsening in their ecolog- 
ically-agroameliorative state should be used only simulta- 
neously with the measures for an improvement in the soils. 
It is indispensably reckon in such degradation processes 
in them as salting, solonetzization and alkalinization and 
the level of ground water, the degree of its mineralization. 
In each specific case, it is necessary to consider the rea- 
sons, which led to worsening of the soil properties, and on 
what basis to use the measures for soils improvement. 

Control of the fertility of the irrigated lands, di- 
rected to the formation of the models of steady, eco- 
logically safe and economically effective agriculture, is 
impossible without: 

1. Legislative and normative guarantee of soils 
protection. Further development and adoption are 
required to: Law of Ukraine on conservation of soils 
and protection of their fertility; Law on National (State) 
Program of Soils Protection and National Program of 
Use and Protection of Lands; Law (Decree) by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine on establishment of 
State Service for Land and Soils Protection. Approval 
of these documents will contribute to implementing the 
State policies aimed at well-balanced soil-use and 
soil- protection in Ukraine, security of soil against 
depletion, degradation and pollution, while facilitating 
the food-, environmental, power-generating and social 
security policies of our country. 

2. Creation of united soil-land service. The stra- 
tegic and current national and regional tasks resolu- 
tion concerning the soils protection and rational use is 
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laid just on this service. Just this service must be 
responded for the soils protection, the use of soil 

resources, and the preservation of their fertility. 

 

Table 1 – The integral estimation of the irrigated soils according to the degree of the degradation 
 

 

Indices 
Soil without 
degradation 

Degree of degradation 
Low Average Strong 

Salinization, 0-50 cm 
Toxic salts content, еСl

-
, meqv/100 g of soil less than 0,3 0,3-1,5 1,5-3,5 more than 3,5 

Ca:Na in water extract more than 2,5 2,5-1,0 1,0-0,5 less than 0,5 
Solonetzization, 0-30 cm 

Na
+
+K

+
, % from sum of cations, clay soils less than 3 3-6 6-10 more than 10 

Na
+
+K

+
, % from sum of cations, sandy soils less than 5 5-8 8-12 more than 12 

aNa/√aCa less than 1 1-3 3-7 more than 7 
Factor of dispersivity by Kachinsky, % less than 10 10-20 20-30 more than 30 

Alkalinization, 0-30 cm 
рНw. less than 7,8 7,8-8,5 8,5-9,0 more than 9,0 

HCO3
─
-Ca

2+
, meqv/100 g of soil less than 0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 more than 2,0 

CO3
2─

, meqv/100 g of soil less than 0,1 0,1-0,3 0,3-0,9 more than 0,9 
рН-pNa less than 4,0 4,0-5,0 5,0-5,5 more than 5,5 

Humus state, 0-50 cm 
Decreasing of humus content, % from initial 0 0-10 10-20 more than 20 

Agrophysical  state, 0-30 cm 
Content of air-dry aggregates 0,25-10 mm more than 70 60-70 40-60 less than 40 

Content of water-proof aggregates > 0,25 mm more than 45 35-45 25-35 less than 25 

Equilibrium density of composition, g/sm
3
, clay 

soils 
less than 1,3 1,3-1,4 1,4-1,6 more than 1,6 

Equilibrium density of composition, g/sm
3
, sandy 

soils 
less than 1,3 1,3-1,5 1,5-1,7 more than 1,7 

Pollution, 0-100 cm 

Heavy metals content, in zinc equivalents, mg/kg 
of soil 

less than 25 25-50 50-100 more than 100 

Water-soluble fluorine, mg/kg of soil less than 6 6-10 10-20 more than 20 
 

3. New large-scale land survey and monitoring 
the soils, which will give adequate information about 
the soils of the country [5]. A Draft Project of "Large- 
Scale Observation of Soil Cover” State program has 
been prepared by the team of authors from National 
Scientific Center «Institute for Soil Science and 
Agrochemіstry Research named after O.N. 
Sokolovsky», along with elaboration of the “Large- 
Scale Soil Observation Methodology” [7]. Authors 
believe that the observation actions must be imple- 
mented all over the territory of Ukraine, because rele- 
vant information on soil condition of 1/3d portion of 
Ukraine is absent. The Soil Observation program 
should thereby be combined with Agrochemical 
Passportisation and ekology-ameliorative monitoring; 
in other words, we speak about application of innova- 
tive soil-agrochemical methodology. Over there, each 
individual type of surveys shall complement the oth- 
ers, and taken altogether, they shall create a con- 
sistent Information System capable to solve the prob- 
lems of assessment condition, forecasting, manage- 
ment, usage and protection of soil resources. 

4. Increasing of the irrigation effectiveness due 
to the complex application of all kinds of amelioration 
and modern agro-technologies. Currently, only 
600.00 to 700.000 ha (from the total 2.170.000 ha of 
irrigated land) are irrigated, whereas the rest of lands 
is removed from irrigation temporarily or permanently; 
hence, the major task in present-day conditions is to 
reconstruction the irrigation and to cut unproductive 
losses of water from these lands. These initiatives 
would require: 

- assessment of soils applicability, selection of 

zones, and shifting zones of agricultural crops cultiva- 
tion towards west-Ukrainian and west-Dnieper-bank 
provinces; 

- agrotechnical methods of moisture accumula- 
tion and retention, methods of cultivation, crop rota- 
tion, modern agricultural technologies, including con- 
servative, precise, no-tillage and other types of soil 
tillage; 

- phased recovery of irrigation on area of 1.5 - 

2.0 million ha, in the longer term to gain 4.0 million 
irrigated hectares. 

5. Essential certification of the agricultural lands, 
firstly, irrigated. It is only on basis of current infor- 
mation of soil cover condition that we can speak about 
formation of sustainable land management during 
optimization of land resources’. 

For the achievement of stated goal, the norma- 
tive-methodical base (more than 300 normative doc- 
uments) of soil investigations realization, agrochemi- 
cal certification of the agricultural lands, ecological- 
ameliorative monitoring of the lands and monitoring of 
the soils is already created [10]. To further develop 
and improve the normative-methodical support system 
in fields of soil science, agro-chemistry and soils pro- 
tection, coordinated efforts of scientific institutions, 
ministries and agencies. 

Food and resource support of the country, as 
many countries of the world, substantially depends on 
the availability, condition and efficiency of irrigated 
land usage. A necessary condition for highly effective, 
environmentally safe of irrigated land usage is the 
working out and implementing the complex of 
measures to manage the fertility of irrigated land, 
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improve their agro-ecological condition and level of 
use [11]. This complex must constantly adapt to the 
variability of natural and anthropogenic factors in order 
to obtain the highest possible profit subject to the re- 
quirements of resource conservation, soil protection 
and maintain of natural processes balance both within 
agromeliorative landscapes and in the biosphere as a 
whole. The main elements of this complex of measures: 

 reconstruction and modernization of irrigation 
systems, taking into account their environmental 
and reclamation condition. 

 conversion of irrigated agriculture on the adaptive- 
landscape environmentally safe (compensatory) 
agriculture systems; 

 rational structure of sowing areas and crop rota- 
tion oriented on market economy with the obliga- 
tory inclusion in crop rotation the perennial leg- 
ume grasses; 

 restoration of works with chemical reclamation of 
irrigated land and irrigation water, on the funda- 
mentally new provisions; 

 usage of internally soil reserves of calcium salts 
(soil self-reclamation) through the reclamation 
plantage plowing on the area about 500 thou- 
sands of hectares; 

 a complex of engineering, agromeliorative and 
preventive measures nominated the composition 
of which for each region should take into account 
the occurrence causes and the development 
features of flooding processes; 

 soil replenishment with organic matter by plant 
residues, organic fertilizers, crop rotation with 
perennial legume grasses; 

 effective application of fertilizers. 
Conclusions. On the basis of observations, 

generalization and systematization the criteria of eval- 
uation of the development of degradation processes 
are worked out. The levels of their ecological danger 
are determined. The most common forms of the irriga- 
tional degradation of the soil are characterized, they 
are developed after using for the irrigation waters of 
the not proper quality and/or because of the low level 
of agriculture and insufficient resource investments. 
Integral estimation of the irrigated soils according to 
the degree of irrigational degradation is developed. 
The preventive and straight anti-degradation methods 
of using the ameliorated soils are proposed, which 

provide a profit and the preservation of resources, 
protection of soils, the balance of natural processes. 
Thus obtained results will serve as a State-owned tool 
which would subsequently facilitate the use and pro- 
tection of soil resources all over the country for 
securing the sustainable development of agriculture in 
Ukraine. 
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДЛЯ УМОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

БІЛЯЄВА І.М. – кандидат с.-г. наук 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. Вирішення продово- 

льчої проблеми є однією з глобальних задач сіль- 
ськогосподарської науки та виробництва. Продо- 
вольство виступає основним регулятором чисель- 
ності населення на Земній кулі, яке збільшилося за 
останні 40 років удвічі та продовжить стрімко зрос- 
тати у найближчі десятиліття. Для успішного вирі- 

шення вказаної проблеми при таких темпах зрос- 
тання чисельності населення та з метою протидії 
глобальним змінам клімату в напрямку потепління 
та порушення циклічності надходження атмосфер- 
них опадів необхідно, щоб площі зрошуваних зе- 
мель збільшувалася щорічно на 0,5-0,7% [1-3]. 

За минулі 15-20 років площа зрошуваних зе- 
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мель в Україні скоротилася на 60-70%, що 
пов’язано з негативним впливом багатьох чинників. 
Забір води на потреби зрошення іноді перевищує 
5000 м

3
/га, хоча фактичні зрошувальні норми ко- 

ливаються в діапазоні 2500-3000 м
3
/га, що 

пов’язано зі значними втратами поливної води при 
її подачі на зрошувані масиви і свідчать про низьку 
ефективність використання водних ресурсів [4, 5]. 

Урожайність сільськогосподарських  культур 
та економічна ефективність агровиробництва на 
зрошуваних землях півдня України за останні роки 
має значні коливання, що свідчить про нестабіль- 
ність галузі й потребує розробки й впровадження 
комплексу заходів, що сприяють підвищенню ефе- 
ктивності використання зрошуваних земель. Тому 
актуальне значення мають дослідження, спрямо- 
вані на підвищення продуктивності сільськогоспо- 
дарського виробництва на меліорованих землях з 
використанням комплексного планування, прогно- 
зування та програмування цього процесу в різних 
ланках агровиробничих систем є актуальним. 

Стан вивчення проблеми. Розробка науко- 

вих основ і теоретичне узагальнення результатів 
експериментальних досліджень вітчизняних і зару- 
біжних науковців та виробничого досвіду вирощу- 
вання високих врожаїв сільськогосподарських 
культур на поливних землях дають змогу розроби- 
ти нові, відповідаючи світовому рівню, системи 
зрошуваного землеробства. Внаслідок негативного 
впливу реформування сільського господарства 
України та розпаювання земель переважної біль- 
шості господарств з розвиненим зрошенням за 
останні 10-15 років площа зрошуваних земель 
зменшилась у 3,6-4,1 рази, істотно знизилась оку- 
пність поливної води, зросли непродуктивні її втра- 
ти при транспортуванні та проведенні поливів, що 
вказує на недостатню ефективність використання 
гідроресурсів [1-3]. У більшості господарств зони 
зрошення врожайність основних сільськогосподар- 
ських культур і рентабельність виробництва рос- 
линницької продукції істотно коливається залежно 
від метеорологічних і господарсько-економічних 
умов, що вказує на нестабільність агросфери пів- 
денного регіону країни. Такий стан зрошуваного 

землеробства потребує розробки та впровадження 
комплексу організаційно-господарських, агротехні- 
чних, меліоративних та інших заходів, зокрема 
широкого використання інформаційних технологій 
для планування витрат поливної води на рівні 
насосних станцій, сівозмін та кожного окремого 
поля зрошуваного масиву [4, 5]. 

Завдання і методика досліджень. Завдання 

досліджень полягало в науково-методологічному 
обґрунтуванні моделей продуктивності зрошення 
для умов півдня України шляхом використання 
сучасних математичних методів та інформаційних 
технологій. 

Як вихідна база для встановлення впливу різ- 
них факторів на продуктивність зрошення викорис- 
тано експериментальні дані вчених Інституту зро- 
шуваного землеробства НААН за період 2000- 
2014 рр. [6]. При проведенні досліджень викорис- 
товували математичні методи та інформаційні 
засоби згідно [7]. 

Результати досліджень. Виробництво сіль- 

ськогосподарської продукції на зрошуваних землях 
представляє собою складний та взаємопов’язаний 
процес, який складається з природних (погодні 
умови: температура та відносна вологість повітря, 
кількість опадів, тривалість сонячного сяйва, над- 
ходження фотосинтетично-активної радіації (ФАР); 
агромеліоративні характеристики ґрунту: вміст 
гумусу, макро- й мікроелементів, ступінь засолення 
тощо), агротехнічних (набір культур в сівозмінах, 
ступінь інтенсифікації технологій вирощування, 
обсяги застосування пестицидів та агрохімікатів та 
ін.) та господарсько-економічних (наявність (відсу- 
тність) всіх видів ресурсів, показники чистого при- 
бутку та рентабельності тощо) факторів. Всі показ- 
ники і фактори, що впливають на виробництво на 
рівні окремих агропідприємств, є функціями часу  
та пов'язані між собою за допомогою функцій пото- 
чної дії та часового відгуку. Тому процес управлін- 
ня сільськогосподарським виробництвом повинен 
розглядатися у часових вимірах з можливістю 
оцінки ефективності агровиробництва на зрошува- 
них землях (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема процесу управління сільськогосподарським 
виробництвом на рівні агропідприємства 

 

Аналізуючи схему процесу управління можна 
зробити висновок про важливість інформаційної 
складової, тобто вхідних і вихідних даних, після 
аналізу яких менеджментом господарств (дирек- 

тор, головний агроном, головний агротехнік та інші) 
приймаються оптимізовані управлінські рішення 
щодо раціонального використання всіх видів ресу- 
рсів, адаптуванню технологій вирощування до 
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поточних погодних умов та одержання найкращого 
результату від агровиробничої діяльності. В якості 
вхідних даних виступають усі фактори, що здатні 
змінюватись під час управління агровиробничим 
процесом (набір культур в сівозмінах, вид кінцевої 
продукції (насіннєва, товарна, корми), співвідно- 
шення площ зрошуваних і неполивних земель, 
чисельність працівників, обсяги основних фондів 
та оборотних коштів, наявність технічних засобів, 
ресурсне забезпечення – ПММ, добрива, пестици- 
ди тощо). В ролі зовнішніх некерованих факторів 
виступають природно-кліматичні умови, в першу 
чергу, температурний режим, кількість опадів та 
забезпеченість сонячною енергією. Вихідні дані 
відображають кінцевий результат агровиробництва 
на поливних землях – продуктивність зрошення, 
врожайність сільськогосподарських культур, показ- 
ники якості, виробничі витрати, чистий прибуток і 
рівень рентабельності. 

Важливою складовою управління такою ди- 
намічною системою є визначення дії та взаємодії 
основних чинників на сільськогосподарське вироб- 
ництво в умовах зрошення, що чинять значний 
вплив на продуктивність зрошення на рівні госпо- 
дарства й окремих культур в сівозмінах з виявлен- 
ням ефективності використання ресурсів та одер- 
жання максимальної прибутковості 

Проведення аналізу систем показників для 
оцінки ефективності сільськогосподарського виро- 
бництва на зрошуваних землях необхідно викорис- 
товувати новітні методи системного аналізу із за- 
стосуванням детального, аналітичного та емпірич- 
ного підходів до оцінки ефективності, застосування 
критеріїв оцінки та виникаючих ризиків виробницт- 

ва в агровиробничих системах. 

На сучасному етапі розвитку аграрної науки є 
необхідний інструментарій для розробки й впрова- 
дження різних моделей просторових тимчасових 
рядів даних для побудови складної оптимізаційної 
моделі управління сільськогосподарським вироб- 
ництвом з урахуванням встановлення необхідної 
потреби в ресурсному забезпеченні та оцінки 
впливу сукупності факторів на основні показники 
продуктивності зрошення (рис. 2). 

Представлена схема свідчить про важливість 
технологічного блоку (набір операцій у технологіч- 
них картах), оскільки всі інші фактори або не мож- 

ливо змінити взагалі (наприклад, метеорологічні 
фактори), або можна змінити в дуже незначних 

обсягах (чинники водно-поживного режиму грунту). 
Головними методичними принципами для 

формування статистичних моделей з встановлен- 
ня продуктивності зрошення можуть бути наступні: 

 вивчення всієї сукупності факторів (приро- 
дних, агротехнічних та господарсько-економічних), 
які мають безпосередній вплив на продуктивність 
зрошення; 

 проведення кореляційного аналізу основ- 
них показників продуктивності зрошення та вихід- 
них чинників, оцінка ступеня їх взаємозв'язків та 
вибраковування окремих факторів з мінімальною 
силою впливу; 

 зниження розмінностей задач з викорис- 
танням методу головних компонент та індексного 
аналізу; 

 побудова та оцінка кореляційно- 
регресійних залежностей між групами чинників. 

 

 
Рисунок 2. Схема впливу основних факторів на продуктивність 

зрошення на локальному рівні агропідприємства 
 

Оцінку впливу різних груп чинників на продук- 
тивність зрошення доцільно проводити за допомо- 
гою методу головних компонент, який дозволяє 
визначити найбільш впливові показники та змен- 
шити обсяги даних для формування моделей. 

Здійснення оцінки впливу гідротермічних фак- 
торів на продуктивність сільськогосподарських 
культур в умовах зрошення дозволило встановити, 
істотні коливання сум температур повітря, темпе- 

ратурного індексу, співвідношення загальної вало- 
вої енергії, яку одержано з врожаєм, з надходжен- 
ням сумарної та фотосинтетично-активної радіації 
(табл. 1). 

Встановлено, що найбільші суми температур 
(1714-3614˚С) повітря потрібні при вирощуванні 
люцерни другого року використання, а найменші – 
за вирощування люцерни третього року викорис- 
тання та ячменю ярого. Слід зауважити, що мак- 
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симальний температурний індекс на рівні 50,2-50,5 
можна  отримати  за  вирощування  зерна  пшениці 

озимої та кукурудзи на зерно. 

 

Таблиця 1 – Урожайність сільськогосподарських культур у зрошуваній сівозміні, показники гідро- 
термічного режиму та продуктивності зрошення 

 

Сільськогосподарська 
культура 

Показники 

У, 
т/га ΣТ, ˚С 

ΣТ5°, 
˚С 

ΣТ10°, 
˚С Ти 

ЕВ, 
ГДж/га 

Q, 
ГДж/га 

QФ, 
ГДж/га 

ηф, 
% РW 

Ячмінь ярий 3,57 1546 1067 625 43,7 101 19624 10009 1,05 2,6 

Люцерна другого 
року використання 

23,35 3614 2623 1714 15,6 174 40737 20753 0,85 8,2 

Люцерна третього 
року використання 

31,50 1099 611 241 3,6 180 17085 8714 1,85 12,4 

Пшениця озима 4,67 2326 1460 778 50,5 204 28383 14646 1,42 2,5 

Кукурудза на 
зерно 

8,07 2749 2084 1419 50,2 261 29480 15035 1,75 2,9 

Кукурудза на 
силос 

54,40 2113 1568 1021 4,1 179 10719 9777 1,72 30,1 

Примітки. 
У – урожайність с.-г. культур сівозміни, т/га; 
ΣТ – сума температур повітря за період вегетації, ˚С; 
ΣТ5° – сума позитивного температур повітря понад 5° за період вегетації, ˚С; 
ΣТ10° – сума температур повітря понад 10° за період вегетації, ˚С; 
Ти – температурний індекс; 
ЕВ – загальна валова енергія отримана з урожаєм основної та побічної продукції, ГДж/га; 
Q – сумарна сонячна радіація, що надійшла за вегетаційний період, ГДж/га; 
QФ – фотосинтетично-активна радіація, що надійшла за вегетацію, ГДж/га; 
ηф – коефіцієнт корисної дії ФАР, %$ 
РW – окупність поливної води, кг/м

3 

 

Надходження сумарної та фотосинтетично- 
активної радіації тісно пов’язано з біологічними 
особливостями культур зрошуваної сівозміни і, в 
першу чергу, з довжиною вегетаційного періоду з 
істотним зростанням у озимих культур та, навпаки, 
різким зниженням за вирощування кукурудзи на 
силос. 

Коефіцієнт корисної дії ФАР дозволяє найбіль- 
шою мірою відобразити взаємозв’язок ефективності 
використання сонячної енергії конкретними сільського- 
сподарськими культурами. Розрахунками доведено, 
що в умовах зрошення півдня України найбільші зна- 
чення ηф в межах 1,42-1,85% забезпечує вирощування 
пшениці озимої, кукурудзи та люцерни, але потенційні 
можливості викривання ФАР – до 3%. Найменша ефе- 
ктивність використання фотосинтетично-активної 
радіації на рівні 1,05% спостерігається при вирощу- 
ванні ячменю ярого. 

Окупність поливної води була найменшою при 
вирощуванні зернових культур (ячменю ярого, 
пшениці озимої та кукурудзи на зерно), де цей 
показник коливався в межах 2,5-2,9 кг/м

3
. Макси- 

мальну віддачу забезпечило вирощування кукуру- 
дзи на силос – 30,1 кг/м

3
. 

Висновки. За результатами досліджень 

встановлено, що для оптимізації процесів управ- 
ління агровиробництвом на зрошуваних землях 
необхідно враховувати групи взаємопов’язаних 
факторів, наприклад набір культур в сівозмінах, 
вид кінцевої продукції, площі зрошуваних земель, 
фінансові та технічні ресурси господарства. З ме- 
тою формування моделей продуктивності зрошен- 
ня необхідно провести комплексний аналіз приро- 
дних, агротехнічних та господарсько-економічних 

чинників з обов’язковою математичною обробкою 
експериментальних даних, встановленням ступеня 
їх взаємозв'язків та точності розроблених моделей, 
що дозволить удосконалити існуючі та розроблені 
нові високопродуктивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур, які забезпечать 
зростання продуктивності зрошення в умовах Пів- 
денного Степу України. 
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Постановка проблеми. Підтоплення є одні- 

єю з екологічних проблем, яка негативно впливає 
не тільки на функціонування та подальший розви- 
ток зрошуваного землеробства, але й на соціальні 
умови населення сільських територій Південного 
регіону України. Розвиток цього процесу на забу- 
дованих територіях призводить до обводнення, 
просідання ґрунтів з подальшим руйнуванням жит- 
лових, громадських та промислових будинків, пері- 
одичного або постійного замочування та корозії 
підземних комунікацій, руйнування доріг та інших 
об’єктів інженерної інфраструктури. А це, в свою 
чергу, створює антисанітарні, а інколи і небезпечні 
для проживання населення умови. 

Селище міського типу (далі смт) Нова Маячка 
розташовано в Цюрупинському районі Херсонської 
області в межах терасово-дельтової долини Дніпра 
на другій супіщано-лесовій терасі і представляє 
собою практично рівну безстічну степову рівнину з 
багаточисельними замкненими пониженнями по- 
дами. 

Геологічна основа сучасного рельєфу утво- 
рилась на алювіально-дельтових відкладах, які 
розташовані на розмитих породах неогену. Алюві- 
ально-дельтові умови акумуляції відкладів призве- 
ли до формування прошарків піску та глин з різним 
ступенем піскуватості і потужністю від 1 до 10 м. 
Покрівля глинистих прошарків знаходиться на 
глибині 0,5-3,0 м, а в умовах інтенсивного інфільт- 
раційного живлення на їх поверхні затримується 
вода. Потужність зони аерації становить 0,5-2,0 м. 
Глинисті прошарки значно ускладнюють гідравліч- 
ний зв'язок ґрунтових вод з неогеновим водонос- 
ним комплексом (рис.1). 

Стан вивчення проблеми. Підтоплення на- 

селеного пункту Нова Маячка розпочалося у 1965 
року і було обумовлено рядом природних та ан- 
тропогенних причин. Основними з яких були і за- 
лишаються будівництво та експлуатація Каховсь- 
кого водосховища, Північно-Кримського каналу, а 
також активний не достатньо науково- 
обґрунтований розвиток зрошувальних меліорацій 
в регіоні. Це призвело до корінних змін гідрогеоло- 
гічних умов та спричинило регіональний підйом 
рівня підземних вод. На території с.м.т. Нова Мая- 
чка сформувався єдиний водоносний комплекс в 
суглинках, алювіальних пісках, пліоценових вапня- 
ках, рівень якого знаходиться приблизно на позна- 
чці 8 - 9 м, на глибинах 0,5 - 3 м від поверхні землі. 
Ґрунтові води залягають практично рівно з невели- 
ким куполоподібним підйомом до русла Північно- 
Кримського каналу. Ступінь прояву шкідливої дії 
води в межах населеного пункту залежить від умов 

живлення водоносного горизонту та рельєфу по- 
верхні. При позначках поверхні менше 10 м тери- 
торія підтоплена з глибиною ґрунтових вод менше 
1 м. Стабільно підтоплений стан території різко 
зменшив потужність зони аерації до 0,75 м, що, в 
свою чергу, призвело в умовах практично безстіч- 
ної території до періодичного затоплення паводко- 
вими та зливовими водами. 

Регіональні антропогенні причини підтоплен- 
ня території населеного пункту доповнюються 
місцевими факторами, а саме: безстічність забу- 
дованої території, відсутність централізованої 
каналізаційної мережі, надмірний полив присадиб- 
них ділянок. 

Територія, на якій розташовано с.м.т. Нова 
Маячка має загальний ухил з південного сходу на 
північний захід. Позначки на території села коли- 
ваються в межах від 8,5 до 13 м. з чисельними 
замкнутими депресійними формами рельєфу гли- 
биною 0,5 -1,0 м., дороги з твердим покриттям 
мають позначки на 0,5 м вище загальної території. 
За таких умов територія населеного пункту стала 
практично безстічною. 

Для захисту від підтоплення території насе- 
леного пункту у 1967 році було побудовано систе- 
му вертикального дренажу на площі 1248 га. Сис- 
тема включала 25 свердловин глибиною 15 – 65 м. 
У 80-их роках минулого століття дренаж на тери- 
торії с.м.т. Нова Маячка працював 300 діб на рік із 
загальним дебітом 910 дм

3
/с, модуль дренажного 

стоку становив близько 0,7 дм
3
/с га. При роботі 

дренажу рівень ґрунтових вод понижувався в се- 
редньому зі швидкістю до 1 см/добу, відключення 
дренажу відновлювало підйом ґрунтових вод до 
попереднього рівня за 14-20 діб. Свердловини 
вертикального дренажу працюють більше 30 років, 
а їх технічний стан є незадовільним. За умов дис- 
кретної роботи вертикального дренажу коефіцієнт 
його корисної дії є низьким і лише 3-15% від зага- 
льного об’єму води, що відкачується складають 
ґрунтові води. 

Незважаючи на всі недоліки, вертикальний 
дренаж і на сьогодні є основним інженерним захо- 
дом по захисту території населеного пункту від 
шкідливої дії води. Під час затоплення території 
населеного пункту у серпні 2015 року зливовими 
опадами (в кількості 90мм) працювало лише 15 
вертикальних свердловин (рис. 2). У зв’язку з цим 
набули актуальності питання дослідження ефекти- 
вності роботи існуючих систем вертикального дре- 
нажу в межах території с.м.т. Нова Маячка Цюру- 
пинського району Херсонської області. 
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Рисунок 1. Гідрогеологічний переріз вздовж 
Північно-Кримського каналу (за даними Укрводпроекту) 

Примітки: 1 – супісок, 2 – суглинок, 3 – пісок, 4 – глина, 5 – вапняк. 
6, 7, 8 – рівень ґрунтових вод станом на 1954, 1963, 1967 рр. відповідно. 

 

Мета і методика дослідження. Метою нау- 

кового дослідження є аналіз ефективності роботи 
вертикального дренажу на території с.м.т. Нова 
Маячка Цюрупинського району Херсонської облас- 
ті, визначення причин підтоплення і затоплення 
цих територій та розробка і теоретичне обґрунту- 
вання інженерних заходів боротьби зі шкідливою 
дією вод на території населеного пункту. 

Методологічну основу наукового дослідження 
складали сучасні методи: аналізу, індукції та деду- 
кції, історичний, метод системного аналізу та сис- 
темного підходу. Методика наукового дослідження 
включала аналіз гідрогеологічних умов території 
населеного пункту за показником рівня ґрунтових 
вод та його динамікою під впливом багаторічного 
періоду експлуатації штучних водогосподарських 
об’єктів; аналіз геологічних умов території та їх 
зміну під впливом гідротехнічних меліорацій; ана- 
ліз роботи свердловин вертикального дренажу за 
багаторічний період. 

Результати дослідження. Прояви шкідливої 

дії води необхідно чітко підрозділяти на підтоплен- 
ня та затоплення. Ці процеси тісно пов’язані між 
собою, затоплення провокує підтоплення за раху- 
нок підйому ґрунтових вод, а підтоплення провокує 
затоплення за рахунок зменшення потужності зони 
аерації. 

Якщо до підтоплення території населеного 
пункту мешканці більш-менш звикли, то затоплен- 
ня має для них катастрофічні наслідки – унемож- 
ливлює господарську діяльність та соціальні умови 
проживання на території с.м.т. Нова-Маячка. 

З метою зниження прояву шкідливої дії вод на 

території населеного пункту розроблено можливі 
варіанти інженерних заходів з відповідним їх тео- 
ретичним обґрунтуванням: 

1. Відведення поверхневого стоку за межі 
території. Для термінового відведення поверхне- 

вого стоку в разі затоплення, необхідно в межах 
контурів затоплення провести: планування зі ство- 
ренням штучних лощин та басейна-акумулятора 
поверхневого стоку об’ємом до 20-30 м

3
 в 

найбільш пониженій частині території (який при- 
значений для забезпечення безперебійної роботи 
насосного устаткування), з обов’язковим розташу- 
ванням у безпосередній близькості від доріг з 
твердим покриттям. Відведення води проводити з 
допомогою мобільних насосних агрегатів. Така 
схема дозволить швидко відвести поверхневий 
стік, ліквідувати затоплення. Невеликі ділянки 
залишкового затоплення ліквідуються з допомогою 
дренажу. 

2. Вертикальний дренаж. Цей варіант в су- 

часних умовах неприйнятний у зв’язку з 
неможливістю швидкого відведення поверхневого 
стоку за межі території, оскільки робота верти- 
кального дренажу характеризується значною 
енергоємністю та низькою ефективністю. 

3. Комбінований дренаж. Створення на базі 

існуючих дренажних свердловин комбінованого 
дренажу. Комбінований дренаж створюється шля- 
хом підключення до дренажної свердловини 
горизонтальної дрени. Цей варіант на території 
с.м.т. Нова-Маячка неприйнятний у зв’язку зі знач- 
ним напором пліоценового водоносного горизонту. 

4. Горизонтальний дренаж. Проект систе- 
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матичного горизонтального дренажу розроблено 
та знаходиться на стадії експертизи. На наш по- 
гляд це найбільш прийнятний варіант. До недоліків 

слід віднести неможливість швидкого відведення 
поверхневого стоку особливо в зоні розповсюд- 
ження лесовидних суглинків. 

 

 
Рисунок 2. Схема систем вертикального дренажу на території 
Цюрупинського та Каховського районів Херсонської області, [1] 

Примітка: 1 – водознижувальна свердловина; 2 – напірний трубопровід; 3 – дренажне гирло. 
 

5. Горизонтальний дренаж з вертикаль- 
ними фонтануючими свердловинами- 
підсилювачами. Цей варіант представляє 

різновид системи комбінованого дренажу. В 
гідрогеологічних умовах території для зниження 
напірного живлення ґрунтових вод і навантаження 
на горизонтальний дренаж доцільно запровадити 
комбіновану схему дренажу. Вздовж горизонталь- 
них дрен на відстані близько 30-50м необхідно 
розташовувати свердловини вертикального дре- 
нажу (свердловини–підсилювачі), які будуть пра- 
цювати у фонтануючому, взаємодіючому режимі. 

Ці свердловини дозволять знизити напір в 
пліоценовому горизонті, чим зменшать наванта- 
ження на горизонтальний дренаж та значно 
збільшать міждренну відстань. Горизонтальний 
дренаж знизить рівень ґрунтових вод до розрахун- 
кових величин та відведе воду, що подають 
самовиливні свердловини вертикального дренажу. 
Для ефективного впровадження такої схеми 
комбінованого дренажу необхідно проведення 
інженерно-пошукових робіт з метою уточнення 
характеристик роботи свердловин – підсилювачів, 
розташованих по трасі горизонтального дренажу. 
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6. Горизонтальний дренаж з колонками- 
поглиначами. Оснащення горизонтального дре- 

нажу колонками-поглиначами розташованими в 
найбільш понижених ділянках рельєфу дозволить 
на фоні підтримання критичного рівня ґрунтових 
вод швидко відводити воду з недоосушених по- 
верхневим водовідведенням частково затоплених 
ділянок депресійних форм рельєфу. Колонки- 
поглиначі облаштовуються на дренах і служать 
для відводу поверхневих вод у закриту дренажну 
мережу з невеликих, за площею, замкнутих пони- 
жень при шарі води менше 0,15 м. Розрахунковим 
періодом при проектуванні збирачів для відводу 
поверхневого стоку із замкнутих понижень є період 
літніх дощових паводків 10% забезпеченості [3]. 
Колонки поглиначі розташовуються в найбільш 
понижених місцях, а їх кількість приймається за 
умов своєчасного відводу залишкового поверхне- 
вого стоку в установлений термін - 0,5 - 1 добу. 

Проектування колонок - поглиначів прово- 
диться за СНиП 2.06.03-85 «Проектирование и 
возведение мелиоративных систем и сооруже- 
ний». Розроблено три типи колонок-поглиначів - 
КПФ-1, КПФ-2 і КПФ-3 з модифікаціями. Колонки- 
поглиначі складаються із трьох елементів: верх- 
нього - водоприймального, середнього - водопро- 
відного, нижнього - водовідводного. У КПФ-1 верх- 
ній водоприймальний елемент виконаний у вигляді 
ніші заповненою піщано-гравійною сумішшю (ПГС). 
Середній водопровідний елемент з’єднаний з 
нижнім водовідвідним елементом і має об'ємний 
фільтр з піщано-гравійної суміші навколо фільтру- 
ючої вставки, підключеної до дрени сполучними 
муфтами. Верхні водоприймальні елементи у всіх 
трьох конструкціях аналогічні. Фільтруюче заси- 
пання середнього й нижнього елементів КПФ-2 
виконується із крупнопористого матеріалу (щебе- 
ня, гравію і ін.). КПФ-3 складається з фільтруючих 
блоків. 

В Херсонському сільськогосподарському ін- 
ституті в 1983 році під керівництвом професора 
Золотуна В.П. на зрошуваних землях в Чаплинсь- 
кому районі Херсонської області проводились 
дослідження з відведення іригаційного стоку води з 
поверхні степових блюдець. З цією метою викори- 
стовувались свердловини-поглиначі. На основі 
наших досліджень, ми рекомендуємо верхні водо- 
приймальні елементи створювати з дресви вапня- 
ку або мушлі. Використання вапнякових матеріалів 
для водоприймальних елементів створює умови 
коагуляції мулистих часток, чим забезпечує стабі- 
льні фільтраційні властивості водоприймального 
елементу. 

Для виробничої перевірки ефективності наве- 
дених вище заходів можна побудувати локальний 
дренаж на території, яка знаходиться на просторо- 
во ізольованих рельєфом ділянках місцевості. 

До складу локального дренажу буде входити: 
водоприймач поверхневого стоку (басейн- 
акумулятор) зі штучними лощинами; дрена горизо- 
нтального систематичного дренажу з розташова- 
ними колонками-поглиначами 2-5 шт.; оглядові 
колодязі 2-4 шт, насос відкачки дренажного стоку - 

2 шт. Відведення поверхневого та дренажного 
стоку проводити в існуючі лотки відводу поверхне- 
вого стоку або скидні трубопроводи свердловин 
вертикального дренажу. 

Гранична глибина закладання систематично- 
го горизонтального дренажу, виходячи з техніко- 
економічного обґрунтування дорівнює 3,5м. 

В даних геологічних умовах при глибині за- 
кладення дренажу 3,0-3,5 м та будівництві для 
водовідведення однієї дрени та її роботі з питомим 
дебітом 0,003 дм

3
/с на п.м. депресійна крива буде 

мати наступний вигляд (рис. 3). 
 

Рисунок 3. Вигляд депресійної кривої при ро- 
боті систематичного горизонтального дре- 

нажу (розрахункові параметри) 
 

Проект дренажу необхідно розробити після 
проведення додаткових інженерних вишукувань. 

Висновки. Причини активного прояву проце- 

сів затоплення та підтоплення на території с.м.т. 
Нова-Маячка виникають внаслідок сукупної дії 
природних та антропогенних чинників. 

Захист території населеного пункту від шкід- 
ливої дії води необхідно проводити шляхом підт- 
римання санітарних норм осушення постійно дію- 
чим горизонтальним дренажем з колонками- 
поглиначами, що забезпечить санітарні норми при 
відведенні дощових паводків 10% забезпеченості. 
У разі затоплення території зливовими паводками 
меншої забезпеченості, відведення поверхневого 
стоку необхідно здійснювати пересувними мобіль- 
ними насосними агрегатами з водоприймача пове- 
рхневого стоку (басейна-акумулятора). 

Перспективи подальших досліджень. Пла- 

нується продовжити наукові дослідження з метою 
уточнення схеми та розрахункових параметрів 
проектування інженерних заходів після проведення 
інженерно-вишукувальних робіт на території насе- 
леного пункту та за його межами. 
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КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ДОБРИВ 

МАЛЯРЧУК М.П. – доктор с.-г. наук, с.н.с., 
КОТЕЛЬНИКОВ Д.І. 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 
НОСЕНКО Ю.М. 

Національна академія аграрних наук України 
 

Постановка проблеми. Роль України на сві- 

товому ринку кукурудзи стає все більш вагомою. 
Останніми роками наша країна закріпилася у трійці 
найбільших світових виробників цієї культури. 
Українська продукція має великий світовий попит у 
зв'язку з порівняно меншими цінами і досить вда- 
лим географічним розташуванням відносно основ- 
них країн-імпортерів цієї культури. З усіх зернових 
культур кукурудза займає одне з почесних місць, 
будучи незамінним джерелом сировини, що вико- 
ристовується як у тваринницькій галузі, так і в про- 
мислово-індустріальній сфері для виробництва 
масла й палива [1]. 

Стан вивчення питання. Створення оптима- 

льного рівня мінерального живлення та сприятли- 
вих агрофізичних властивостей і водного режиму 
для росту і розвитку рослин кукурудзи є однією з 
основних умов забезпечення високої урожайності 
та ресурсозбереження. 

За умов наростаючого дефіциту водних та 
енергетичних ресурсів постає питання підвищення 
окупності урожаєм поливної води, економії викори- 
стання добрив, витрат паливно-мастильних мате- 
ріалів та інших агроресурсів [2]. 

Зазначимо також, що підвищення рентабель- 
ності вирощуваної продукції та зниження витрат на 
її виробництво можливе лише при вдосконаленні 
технології вирощування за рахунок науково обґру- 
нтованої оптимізації окремих її елементів з ураху- 
ванням біологічних вимог кукурудзи [3]. 

Завдання і методика досліджень. Дослі- 

дження проводилось на зрошуваних темно- 
каштанових грунтах Інституту зрошуваного земле- 
робства НААН протягом 2012-2014 років. Згідно 
методики наукових досліджень Ушкаренко В.О., 
Вожегова Р.А., Голобородько С.П. (2015). Метою 
досліджень було встановлення впливу способів 
основного обробітку ґрунту за різних доз внесення 
азотних добрив на вміст в ґрунті поживних речовин 
та продуктивність кукурудзи. Кукурудза на зерно 
висівалася в сівозміні після сої. Закладено п’ять 
варіантів основного обробітку ґрунту на трьох фо- 
нах азотного живлення. 
1. Оранка на глибину 28-30 см в системі трива- 

лого застосування різноглибинного полицево- 
го обробітку ґрунту в сівозміні (контроль). 

2. Чизельний обробіток на глибину 28-30 см в 
системі тривалого застосування різноглибин- 
ного безполицевого обробітку ґрунту в сіво- 
зміні. 

3. Чизельний обробіток на глибину 12-14 см в 
системі мілкого одноглибинного безполицево- 
го обробітку ґрунту в сівозміні. 

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

за ротацію сівозміни. 

5. Оранка на глибину 28-30 см в системі дифе- 
ренційованого обробітку ґрунту в сівозміні. 
На фоні п’яти систем обробітку ґрунту перед- 

бачалося вивчення дії різних норм азотних добрив 
(N120, N150, N180) на продуктивність кукурудзи на зерно. 

Для закладки досліду використовували зна- 
ряддя: ПЛН-5-35, ПЧ-2,5, АКШ-3,6, БДВП-6,3. Висі- 
вався районований гібрид СОВ – 329 СВ з густо- 
тою стояння рослин 80 тисяч на гектар. 

Результати досліджень. Спостереження за 

вмістом нітратів в середньому за 2012-2014 рр. 
свідчать, що на початку вегетації максимальний їх 
вміст на рівні 113,6-133,7 мг/кг формувався у варі- 
антах, де проводилась оранка на 20-22 см на фоні 
диференційованої-1 системи основного обробітку 
ґрунту, а найменше значення досліджуваного по- 
казника - 70,3-105,4 мг/кг було за чизельного обро- 
бітку на 12-14 см, що в середньому на 28,7% ниж- 
че ніж на контролі. 

В результаті використання нітратів посівами 
кукурудзи можна спостерігати значне зменшення їх 
кількості на час збирання врожаю. Найбільше ви- 
користання нітратного азоту з ґрунту у кількості 
107,1-114,7 мг/кг, або 79,6% було за оранки на 20- 
22 см на фоні диференційованої-1 системи основ- 
ного обробітку ґрунту в сівозміні. Це свідчить про 
те, що вона більш повно забезпечує біологічні 
особливості кукурудзи, а найменше - 66,0-100,4 
мг/кг за чизельного обробітку на 12-14 см на фоні 
тривалого його застосування протягом ротації. Цей 
тип обробітку погіршує фізико-механічні властиво- 
сті ґрунту та водно-повітряний і тепловий режими. 

Збільшення дози внесення азотного добрива 
позитивно вплинуло на вміст нітратів у ґрунті. Так, 
збільшення дози добрив з N120 до N150 сприяло 
підвищенню вмісту нітратів в ґрунті на 9,5-16,0 
мг/кг ґрунту, тобто на 10-14%, а збільшення дози 
добрив до N180, підвищувало їх вміст 20,0-47,1 мг/кг 
ґрунту, тобто на 14-20%, що позитивно вплинуло 
на формування врожаю кукурудзи. 

Спостереження за рухомим фосфором в се- 
редньому за 2012-2014 рр. показали, що по сходах 
найбільше його накопичення у шарі ґрунту 0-40 см 
формується за оранки за різноглибинних полице- 
вого та диференційованого обробітку ґрунту в 
сівозміні. Тому саме у цих варіантах рухомих спо- 
лук фосфору відзначається найвищий вміст неза- 
лежно від системи удобрення 

Водночас, найменший рівень рухомого фос- 
фору спостерігався за чизельного обробітку на 12- 
14 см на фоні мілкого безполицевого обробітку на 
всіх фонах живлення 32,1-37,5 мг/кг ґрунту, що 
практично менше ніж на контролі в середньому на 
16,8%. 
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При збільшенні дози внесення азотних доб- 
рив спостерігається підвищення вмісту рухомих 
сполук фосфору у ґрунті. Так, при використанні 
дози N120 показник вмісту в середньому складає 
20,4 мг/кг, то при підвищенні до N150 – 25,7 мг/кг, 
або підвищення складає 20,6%, а при N180 - 31,0 
мг/кг ґрунту середньому по фактору В, тобто під- 
вищення склало 34,1% порівняно з дозою N120. 

Вміст калію практично не різнився за варіан- 
тами основного обробітку з максимальними зна- 
ченнями за оранки та чизельного обробітку на 28- 
30 см, де показники відповідно до доз внесення 
азотного добрива складали 317-338 мг/кг та 304- 
309 мг/кг відповідно. 

Проведення оранки на 20-22 см в системі ди- 
ференційованого-1 обробітку призвело до макси- 
мального зниження вмісту обмінного калію на 
32,1%, яке свідчить про те, що оранка на фоні 
щілювання створює необхідні умови для форму- 
вання найбільшої врожайності кукурудзи. Коливан- 
ня вмісту обмінного калію за дозами азотних доб- 
рив було не істотним і складало 2-3%. 

Результати обліку врожаю зерна кукурудзи за 
варіантами досліду зі способами основного обробі- 
тку і дозами внесення азотних добрив свідчать, що 
в середньому за три роки найвищий рівень вро- 
жайності формувався у варіантах різноглибинних і 

диференційованих систем основного обробітку з 
оранкою на глибину 20-22 та 28-30 см. Істотної 
різниці в рівні урожайності не виявлено, вона була 
у межах 13,73-14,10 т/га, тобто різниця не переви- 
щувала 2,6- 2,8%. 

За чизельного розпушування на глибину 28- 

30 см в системі різноглибинного безполицевого 
обробітку ґрунту урожайність зерна знизилась 
порівняно з контролем на 2,8%, а порівняно з ора- 
нкою на 20-22 см під кукурудзу на фоні диференці- 
йованої-1 системи основного обробітку зниження 
досягло 5,5%. 

Нижчий рівень урожайності протягом років 
досліджень і за різних доз внесення азотних доб- 
рив формувався за мілкого 12-14 см чизельного 
обробітку на фоні тривалого його застосування в 
сівозміні. У цьому варіанті найвища урожайність в 
середньому за три роки (11,31 т/га) була за дози 
внесення азотного добрива N180, що менше, ніж на 
контролі за такої самої дози добрив на 17,8%, а 
порівняно з оранкою на 20-22 см в системі дифе- 
ренційованого-1 обробітку – на 19,8%. 

Підвищення дози азотних добрив від N120 до 
N150 в середньому по фактору В забезпечувало 
прибавку врожаю на рівні 1,12 т/га, а з N150 до N180 

– на 0,97 т/га. 

 

Таблиця 1 – Урожайність зерна кукурудзи за різних способів і глибини обробітку ґрунту та доз 
внесення азотних добрив (середнє за 2012-2014 рр.,) т/га 

 

№
 

в
а
р

. Система основного обробітку 
ґрунту (фактор А) 

Спосіб і глибина 
обробітку, см 

Доза добрив (фоктор В) Середнє по фак- 
тору А N120 N150 N180 

1 Полицева різноглибинна 28-30 (о) 11,55 12,78 13,76 12,70 
2 Безполицева різноглибинна 28-30 (ч) 11,30 12,23 13,37 12,30 
3 Безполицева одноглибинна 12-14 (ч) 9,57 10,43 11,31 10,44 
4 Диференційована-1 20-22 (о) 11,61 13,01 14,10 12,91 
5 Диференційована-2 28-30 (о) 11,75 12,94 13,73 12,81 

 Середнє по фактору В  11,16 12,28 13,25  

НІР05, т/га: А 0,30; В 0,72 
 

Висновки та пропозиції. За результатами 

досліджень можна зробити висновок, що оран- ка 
на 20-22 см в системі диференційованої-1 
системи основного обробітку ґрунту з одним 
щілюванням на глибину 38-40 см за ротацію та 
внесення азотних добрив дозою N180 максималь- 
но задовольняє біологічні вимоги кукурудзи та 
сприяє найбільш повній реалізації генетично 
обумовлених рівнів урожайності. 
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Постановка проблеми. Рис належить до 

найдавніших злаків, що вирощуються людиною, і є 
основним продуктом харчування для понад 4 млрд 
людей Азіатського континенту. За кілька тисячоліть 
розвитку культури рису виникло надзвичайне різ- 
номаніття форм та технологій його вирощування. В 
теперішній існують різні за соціальним рівнем тех- 
нології рисівництва: від найпростіших архаїчних до 
високоінтенсивних, що з’явились внаслідок "зеле- 
ної революції". Рис росте в умовах надмірного 
зволоження, що обумовлює найвищий рівень при- 
датності для регулювання факторів продукційного 
процесу та належить до злаків, які характеризу- 
ються найбільшим потенціалом продуктивності. В 
рисових сівозмінах внаслідок використання спосо- 
бу зрошення затопленням формуються зовсім інші 
ґрунтові умови. Крім того, істотно змінюється видо- 
вий склад бур'янів, особливо видів з пристосова- 
них до затоплення та підвищеного рівня вологоза- 
безпечення. Актуальними проблемами при виро- 
щуванні рису та супутніх культур рисових сівозмін 
є встановлення динаміки щільності ґрунту під 
впливом затоплення та контролю за поширенням 
вологолюбивих видів бур'янів. 

Стан вивчення проблеми. При вирощуванні 

рису важливе значення має врахування водно 
фізичних властивостей ґрунту під рисом та під 
іншими культурами рисових сівозмін. Слід заува- 
жити, що при затопленні можливий прояв негатив- 
них факторів водно-фізичного стану ґрунту з під- 
вищенням вмісту водорозчинних солей, що може 
мати несприятливі наслідки при вирощуванні сіль- 
ськогосподарських культур, викликають підвищен- 
ня щільності ґрунту, погіршують водо- й повітряп- 
роникність. Тому обробіток ґрунту є головним за- 
собом по підвищенню водопроникнення ґрунтів. В 
результаті обробітку ґрунту розрихлюється вся 
ґрунтова маса, що забезпечує умови для накопи- 
чення вологи, крім цього створюються умови для 
поліпшення ґрунтових умов необхідних для росту й 
розвитку культур рисової сівозміни [1-3]. У заволо- 
женому стані ґрунтова маса солонців сильно набу- 
хає, що сприяє утворенню водонепроникного екра- 
ну. Висихання ґрунту проходить нерівномірно, що 
веде до утворення на поверхні щільної кірки, під 
якою залягає перезволожений шар. Ґрунтам з 
такими властивостями неможливо надати сприят- 
ливого фізичного стану, який необхідний для пов- 
ноцінного розвитку рослин. Дозрівання солонців і 
солонцюватих ґрунтів для обробітку у весняний 
період затягується, а після обробітку – утворюєть- 
ся грудкувата поверхня. Грудки в сухому стані 
міцні, важко піддаються подрібненню. Сходи сіль- 
ськогосподарських культур на таких землях рідкі та 
нерівномірні. Через слабке пересування вологи 
водний режим тут не стійкий і рослини швидко 
пригнічуються. Врожай сільськогосподарських 
культур на солонцях в 1,5-2 рази нижчий, ніж на 

зональних ґрунтах. Але найбільш реальне підви- 
щення родючості солончаків і солонців можливе 
лише при розміщенні на цих землях рисових зро- 
шувальних систем [4, 5]. 

Професор С.Д. Лисогоров [6] підкреслював, 
що обробіток ґрунту рисових полів повинен вико- 
нувати декілька задач – знищувати бур’яни, поліп- 
шувати аерацію ґрунту, максимально мобілізувати 
елементи родючості, створювати дрібнокомкувату 
структуру та ретельно вирівняти поверхню поля. В 
60-х роках минулого сторіччя після проведення 
відповідних науково-дослідних робіт [7] для всіх 
рисосіючих регіонів колишнього СРСР в якості 
основного обробітку ґрунту запропонована зябле- 
ва оранка, яка була визнана основним профілакти- 
чним заходом боротьби з бур'янами. Проте до 
теперішнього часу недостатньо вивчено вплив 
затоплення при вирощуванні рису на щільність 
ґрунту та забур’яненість полів під супутніми куль- 
турами рисових сівозмін. 

Завдання і методика досліджень. Завдання 

досліджень полягало у вивченні впливу способів та 
глибини основного обробітку ґрунту при вирощу- 
ванні рису у сівозміні з іншими сільськогосподарсь- 
кими культурами (соя, ріпак ярий, пшениця озима, 
ячмінь ярий, просо) на щільність грунту та за- 
бур’яненість полів. Польові та лабораторні дослі- 
дження проведені протягом 2007-2014 рр. в Інсти- 
туті рису НААН України. Щільність ґрунту та рівень 
забур’яненості визначали згідно методики [8]. Для 
обробки експериментальних даних використовува- 
ли математичні методи за методичними рекомен- 
даціями [9]. Технологія вирощування сільськогос- 
подарських культур в рисових сівозмінах була 
загальновизнаної для умов півдня України крім 
способів і глибини обробітку ґрунту. 

Результати досліджень. За результатами до- 

сліджень встановлено, що щільність ґрунту в шарі 0- 
20 см при сівбі та при збиранні культур рисової сіво- 
зміни по попереднику рис залежно від основного 
обробітку ґрунту змінювалась незначною мірою, 
проте була виявлена тенденція щодо зростання 
цього показника при збиранні (табл. 1). 

Порівняння одержаних коефіцієнтів варіації об- 
робітку ґрунту доводить незначний рівень коливань в 
межах 1,4-2,9%, причому найменші значення зафік- 
совані під час сівби при дискуванні на глибину 10-12 
см, а найбільші – теж при дискуванні у післязбира- 
льний період. 

Відносно досліджуваних культур спостерігав- 
ся більший діапазон коливань щільності ґрунту в 
межах від 1,18 г/см

3
 (при сівбі ячменю ярого по 

оранці) до 1,35 г/см
3
 (у післязбиральний період 

ріпак ярий після дискування). Найменша мінливість 
щільності ґрунту залежно від обробітку ґрунту та 
строків відбирання зразків була у пожнивного про- 
са (коефіцієнт варіації дорівнював 1,0%), а макси- 
мальний рівень відмічений при вирощуванні ріпаку 
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ярого, де коефіцієнт варіації збільшився до 5,1%. 
 

Таблиця 1 – Щільність ґрунту в шарі 0-20 см при сівбі та при збиранні культур рисової сівозміни 
по   попереднику   рис   залежно   від   основного   обробітку   ґрунту,    г/см

3
    

(середнє за 2006-2014 рр.) 
 

Обробіток 
ґрунту 

Щільність ґрунту під культурами, г/см
3 

Соя Ріпак ярий Пшениця озима Ячмінь ярий Просо пожнивно Середнє V, % 
При сівбі 

Оранка на 
20-22 см 1,24 1,21 1,22 1,18 1,26 1,22 2,2 

Дискування на 
10-12 см 1,26 1,24 1,26 1,23 1,28 1,25 1,4 

При збиранні 

Оранка на 20- 
22 см 1,31 1,32 1,27 1,25 1,25 1,28 2,3 

Дискування на 
10-12 см 1,33 1,35 1,34 1,27 1,26 1,31 2,9 

V, % 3,3 5,1 3,9 3,1 1,0  

 

По фактору основного обробітку коефіцієнт 
варіації щільності ґрунту сягнула мінімального 
рівня 1,4% – при сівбі досліджуваних культур по 
дискуванню на глибину 10-12 см. Найбільша мін- 
ливість показників щільності ґрунту з варіюванням 
2,9% відмічена у післязбиральний період по диско- 
вому обробітку ґрунту. 

При вирощуванні рису внаслідок затоплення 
були зафіксовані зовсім інші тенденції формування 

показників щільності ґрунту на дослідних ділянках 
залежно від основного обробітку гнуту та поперед- 
ників (табл. 2). Так, на відміну від зростання щіль- 
ності ґрунту від сівби до збирання при вирощуванні 
культур рисової сівозміни (див. табл. 1) при виро- 
щуванні рису зафіксована протилежна тенденція 
щодо зниження щільності ґрунту при збиранні по- 
рівняно з допосівним періодом незалежно від по- 
передників та схем обробітку ґрунту. 

 

Таблиця 2 – Щільність ґрунту в шарі 0-20 см під рисом залежно від основного обробітку ґрунту та 
попередників, г/см

3
 (середня за 2007-2014 рр.) 

 

 
Попередник рису 

Щільність ґрунту під культурами, г/см
3 

 
V, % 

При сівбі При збиранні 

Оранка 
на 20-22 см 

Дискування 
на 10-12 см 

Оранка 
на 20-22 см 

Дискування 
на 10-12 см 

Соя 1,35 1,37 1,20 1,27 6,0 
Ріпак ярий 1,35 1,41 1,28 1,30 4,3 

Пшениця озима 1,32 1,33 1,21 1,25 4,5 
Ячмінь ярий + просо 1,32 1,36 1,17 1,24 6,6 

Середнє 1,34 1,37 1,22 1,27  

V, % 1,3 2,4 3,8 2,1 
 

Під час сівби щільність ґрунту становила в 
середньому по фактору по оранці 1,34 г/см

3
, по 

дискуванню – 1,37 г/см
3
. При збиранні ці показники 

зменшилися відповідно до 1,22 і 1,27 г/см
3
 або на 

8,9 та 7,3%. Слід підкреслити, що найбільше зни- 
ження цього показника спостерігалося по поперед- 
нику ячмінь ярий + просо –відповідно на 11,4 і 
8,8%. 

Варіаційним аналізом встановлено низький 
рівень мінливості щільності ґрунту залежно від 

способів і глибини основного обробітку ґрунту – 
коефіцієнт варіації коливався в межах 1,3-3,8%. 
Стосовно попередників проявився більш високий 
рівень мінливості – до 6,0-6,6% по попередниках 
соя та ячмінь ярий + просо. 

В польових дослідах доведено, що за- 
бур’яненість культур рисової сівозміни по поперед- 
нику рис суттєво змінювалася залежно від способу 
та глибини обробітку ґрунту (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Вплив основного обробітку ґрунту на забур’яненість культур рисової сівозміни по 
попереднику рис, шт./м

2
 (середнє за 2006-2014 рр.) 

 

 

Обробіток ґрунту 

Кількість бур’янів по культурах, шт./м
2 

Соя Ріпак ярий Пшениця озима Ячмінь ярий Просо пожнивно 
С ПС С ПС С ПС С ПС С ПС 

Оранка на 
20-22 см 42,9 7,2 9,5 13,9 – – – – 1,0 2,0 

Дискування на 10- 
12 см 74,0 10,9 9,4 9,4 – – – – 3,0 10,0 

Примітка. С – сходи; ПС – повна стиглість 

 
Врахування кількості бур'янів під час сходів до- 

сліджуваних культур свідчить про найбільший рівень 

 
 

забур’яненості сої – 42,9-74,0 шт./м
2
, що обумовлює 

необхідність боротьби особливо при проведенні 
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дискового обробітку ґрунту. При вирощуванні пше- 
ниці озимої та ячменю ярого бур’яни були відсутні, 
що обумовлено біологічними властивостями цих 
культур, а також високою ефективністю інтегрованих 
систем боротьби з бур'янами. 

За вирощування ріпаку ярого та проса пожнив- 
ного спостерігалася тенденція до суттєвого зрос- 
тання кількості бур'янів у фазу повної стиглості порі- 
вняно фазою сходів. На ріпаку таке зростання скла- 
ло 31,6%, а на просі – 50-70%. 

Застосування оранки на глибину 20-22 см порі- 
вняно з дисковим обробітком ґрунту обумовило 
зниження рівня забур’янення в середньому по фак- 
тору з 19,4 до 12,8 шт./м

2
 або на 34,4%. 

Забур’яненість посівів рису у фазу сходів та в 
повну стиглість культури залежно від основного 
обробітку ґрунту та попередників коливалась в дуже 
широкому діапазоні – від  110,3  до  0,3  шт./м

2
  

(табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Забур’яненість посівів рису залежно від основного обробітку ґрунту та попередників, 
шт./м

2
 (середнє за 2007-2014 рр.) 

 

 
Обробіток 

ґрунту 

Кількість бур’янів по попередниках, шт./м
2 

Соя Ріпак ярий Пшениця озима 
Ячмінь ярий + просо 

пожнивно 

Сходи 
Повна 

стиглість 
Сходи 

Повна 
стиглість 

Сходи 
Повна 

стиглість 
Сходи 

Повна 
стиглість 

Оранка на 
20-22 см 71,1 1,0 33,2 8,2 59,7 0,6 59,8 0,3 

Дискування 
На 10-12 см 

110,3 4,6 45,7 1,0 69,4 0,6 65,2 1,0 

 

Оранка сприяла істотному (на 8,3-78,2%) зме- 
ншенню забур’яненості посівів крім фази повної 
стиглості при вирощуванні ріпаку ярого, де цей пока- 
зник навпаки збільшився з 1,0 при дискування до 8,2 
шт./м

2
 при оранці. 

З агробіологічної точки зору мінімальні значен- 
ня забур’яненості забезпечило вирощування пше- 
ниці озимої та ячменю ярого з пожнивним посівом 

проса. За вирощування цих культур кількість бур’янів 
у   фазу   повної    стиглості    зменшилася    до 0,3-
0,6 шт./м

2
, особливо у варіанті з оранкою на глибину 

20-22 см. 
Статистичне моделювання свідчить про пере- 

вагу оранки над дискуванням з точки зору зниження 
забур’яненості посівів рису крім використання в якос- 
ті попередника озимої пшениці (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Кореляційно-регресійне моделювання забур’яненості посівів рису залежно від попе- 
редників та способів і глибини обробітку ґрунту: 

1 – оранка на 20-22 см (y = 2,131x
2
 - 25,476x + 97,529; R

2
 = 0,7981); 

2 – дискування на 10-12 см (y = 0,7125x
2
 - 9,3637x + 53,205; R

2
 = 0,6397) 

 

Високі коефіцієнти детермінації (0,6397- 
0,7981) свідчать про достатній рівень взає- 
мозв’язків та дозволяє використовувати одержані 
рівняння поліноміальної регресії в практичних 
умовах. 

Висновки та пропозиції. За результатами 

досліджень доведено, що щільність ґрунту неістот- 
но (з варіюванням 1,4-2,9%) зростає з сівби до 

збирання культур рисової сівозміни по попередни- 
ку рис і слабко залежить від глибини та способу 
обробітку ґрунту. 

Забур’яненість культур рисової сівозміни по 
попереднику рис істотно залежить від способу та 
глибини обробітку ґрунту. При вирощуванні пше- 
ниці озимої та ячменю ярого кількість бур'янів най- 
менша, а за вирощування ріпаку ярого та проса 
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пожнивно спостерігалася тенденція до суттєвого 
зростання кількості бур'янів у фазу повної стиглості 
порівняно фазою сходів. Застосування оранки 
порівняно з дисковим обробітком ґрунту обумови- 
ло зниження забур’яненості на 34,4%. За одержа- 
ними рівняннями існує можливість проводити мо- 
делювання забур’яненості посіві рису залежно від 
попередників та глибини і способу основного об- 
робітку ґрунту. 
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Постановка проблеми. Одним з основних 

факторів антропогенного впливу на ґрунт є зро- 
шення, яке спричиняє трансформацію спочатку 
водного і повітряного режимів ґрунту, а потім приз- 
водить до суттєвих змін у складі увібраних катіонів 
ґрунтово-поглинального комплексу та у низці фізи- 
чних параметрів. Інтенсивність трансформації 
ґрунтів особливо зростає за використання для 
зрошення поливних вод обмежено придатних та 
непридатних за агрономічними й екологічними 
критеріями [1]. 

У зв’язку з використанням для поливу слабо- 
мінералізованих вод відмічається погіршення со- 
льового режиму ґрунтів, що призводить до зрос- 
тання вмісту увібраного натрію у ґрунтово- 
поглинальному комплексі та розвитку вторинного 
осолонцювання [2]. 

Практично на всіх зрошуваних масивах південно- 
го регіону України спостерігається вилуговування 
кальцію з верхнього шару ґрунту [3]. Найбільш поши- 
реними заходами запобігання деградації при зрошенні 
слабомінералізованими водами, відновлення родючо- 
сті і покращення властивостей ґрунтів є хімічна меліо- 
рація (гіпсування) та науково-обґрунтована система 
удобрення, які регулюють інтенсивність процесів, і, 
таким чином, впливають на агромеліоративні власти- 
вості та в цілому на родючість ґрунту. Тому дослі- 
дження в цьому напрямку мають велике значення та є 
актуальними. 

Стан вивчення проблеми. При внесенні фос- 

фогіпсу спостерігається збільшення вмісту водороз- 
чинних солей за рахунок кальцію та сульфатів, що 
перешкоджає процесу вторинного осолонцювання 
ґрунтів, їх декальцинації, призводить до коагуляції 
високодисперсних ґрунтових органо-мінеральних 
часток і колоїдів, що видно з проведених досліджень 
на чорноземах південних солонцюватих [4]. В інших 
дослідах встановлено, що в темно-каштанових ґрун- 
тах відбуваються ті ж самі зміни [5]. За літературними 
джерелами визначено, що оптимальна доза гіпсу на 
темно-каштанових вторинно осолонцьованих ґрунтах 
за тривалого зрошення становить 2-4 т/га, які необ- 
хідно вносити через кожні 2-3 роки [5]. В умовах зро- 
шення водами підвищеної мінералізації дія хімічних 
меліорантів за існуючої агротехніки вирощування 
сільськогосподарських культур короткочасна, тому 
актуальним є питання щодо строків їх внесення, 
пролонгації їх дії шляхом комплексної взаємодії 
меліорантів, обробітку ґрунту та умов зволоження [6]. 
Важливе значення має всебічна характеристика цих 
складових, порівняння їх впливу на показники ґрун- 
тової родючості та урожайність сільськогосподарсь- 
ких культур. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень була розробка агромеліоративних 
заходів підвищення продуктивності іригаційно- 
деградованих темно-каштанових ґрунтів, їх стійко- 
сті до деградації при регулюванні ґрунтотворних 
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процесів шляхом хімічної меліорації та агротехніч- 
них прийомів. 

Метою досліджень було визначення основних 
фізико-хімічних властивостей темно-каштанового 
ґрунту за різних умов зволоження, обробітку ґрунту 
та строків внесення фосфогіпсу, а також вивчення 
впливу цих заходів збереження родючості ґрунту 
при удосконаленні ресурсозберігаючої технології 
вирощування сої. 

Дослідження проводили на дослідному полі 
Інституту зрошуваного землеробства НААН, яке 
розташоване в зоні дії Інгулецької зрошувальної 

системи, упродовж 2009-2011 рр., а експеримента- 
льне впровадження проводили протягом 2013- 

2015 років. У досліді вирощували сорт сої Фаетон. 
Поливи проводили дощувальним агрегатом ДДА- 
100МА. При цьому використовували зрошувальну 

воду з мінералізацією в середньому 1,633 г/дм
3
 

хлоридно-сульфатного магнієво-натрієвого типу. 
Ґрунт дослідного поля темно-каштановий серед- 

ньосуглинковий слабо осолонцьований на лесі. 
Агротехніка в досліді загальновизнана для умов 

зрошення півдня України за виключенням елемен- 
тів технології, які вивчалися, за наступною схемою: 

фактор А – умови зволоження – передполив- 
ний рівень вологості у розрахунковому шарі ґрунту 
0-50 см підтримували: 1) на початку та в кінці веге- 
таційного періоду на рівні 70 %, а в критичні фази 
розвитку  –80   %   НВ   (зрошувальна   норма   
2683   м

3
/га);   2)   протягом   вегетаційного   

періоду – на рівні 70  %  (зрошувальна  норма  
2250 м

3
/га); 
фактор В – спосіб основного обробітку ґру- 

нту: 1) – полицевий обробіток – оранка на глибину 
23-25 см ґрунту; 2) – безполицевий – чизельний 
обробіток на таку саму глибину; 

фактор С – строк внесення меліоранту фо- 
сфогіпс (доза 3 т/га): 1) контроль – без меліоранту; 
2) по поверхні ґрунту восени; 3) по поверхні мерз- 
ло-талого ґрунту навесні; 4) під передпосівну куль- 
тивацію. 

Закладку польових дослідів та їх виконання 
проводили відповідно до загальних методик 
польового досліду Лисогорова С.Д. (1995), а також 
різних Державних стандартів. Аналіз іонно- 
сольового складу водної витяжки ґрунту визначали 
за методом Гедройця (ГОСТ 26424-85); обмінний 
натрій – у витяжці 1% оцтово-кислого амонію, по- 
лум'яно-фотометрично ГОСТ 2685086; обмінні 
кальцій та магній – за ДСТУ 26487-85. 

Результати досліджень. Експериментальні 

дослідження свідчать, що зрошення сої водами 
підвищеної мінералізації з несприятливим співвід- 
ношенням одно- і двовалентних катіонів призвело 
до підвищення вмісту водорозчинних солей в ор- 
ному шарі ґрунту контрольних варіантів без меліо- 
ранту до меж 0,123-0,133%. Чіткої залежності за- 
гальної їх суми від умов зволоження та основного 
обробітку ґрунту не виявлено. 

Тип засолення ґрунтового розчину за іонним 
складом хлоридно-сульфатний кальцієво- 
натрієвий. Відношення катіонів кальцію до натрію в 
ґрунтовому розчині коливалося у межах від 0,50 до 
0,43 одиниць, що свідчить про розвиток активного 
процесу вторинного осолонцювання (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні властивості шару ґрунту 0-30 см ґрунту на кінець вегетації сої за різних 
умов зволоження, способів обробітку та строків внесення меліоранту (середнє за 
2009-2011 рр.) 

 

Умови 
зволо- 

ження (А) 

Обро- 
біток 

ґрунту (В) 

Строк внесен- 
ня меліо- 
ранту (С) 

Вміст водо- 
роз-чинних 
солей, % 

Са
2+ 

Na
+ 

Сума обмінних 
катіонів, мекв/100 

г ґрунту 

% від суми катіонів 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Nа
+
+К

+ 

 

7
0

-8
0

-7
0

 %
 Н

В
  

поли- 
цевий 

С1 0,127 0,50 19,6 69,9 22,5 7,6 
С2 0,181 1,10 20,0 73,2 20,7 6,2 
С3 0,186 1,14 20,4 74,0 19,9 6,1 
С4 0,194 0,86 19,8 72,6 20,8 6,6 

 
безполи- 

цевий 

С1 0,131 0,52 19,4 70,8 21,7 7,5 
С2 0,189 1,08 19,9 73,2 20,7 6,1 
С3 0,196 1,07 20,2 73,6 20,4 6,0 
С4 0,199 0,84 20,0 72,2 21,4 6,4 

 

7
0

-7
0

-7
0

 %
 Н

В
  

поли- 
цевий 

С1 0,123 0,49 19,4 70,5 22,3 7,2 
С2 0,180 1,08 19,8 73,2 20,9 5,9 
С3 0,191 1,05 19,8 73,5 20,6 5,9 
С4 0,197 0,92 18,9 72,5 20,8 6,7 

 
безполи- 

цевий 

С1 0,133 0,43 19,4 70,7 22,0 7,3 
С2 0,192 1,03 19,8 73,2 20,9 5,9 
С3 0,195 1,04 20,1 73,1 20,9 5,9 
С4 0,202 0,82 19,7 72,4 21,0 6,6 

Примітки: C1 – без меліоранту; C2 – по поверхні ґрунту восени; C3 – по поверхні мерзло-талого ґрунту 
навесні; C4 – під передпосівну культивацію. 

 

Найбільш істотно впливало на вміст солей у 
ґрунті застосування фосфогіпсу – їх сума в орному 
(0-30 см) шарі збільшувалась на 0,067-0,069% 
порівняно з варіантами без меліоранту. На фоні 
підтримання вологості ґрунту на рівні 70-80-70% 
НВ сума солей зростала на 0,054-0,068 %, а на 
рівні 70-70-70% НВ – на 0,057-0,069 %. 

Оскільки фосфогіпс вміщує кальцій, то його 
внесення восени та навесні по поверхні мерзло- 
талого ґрунту сприяло зростанню відношення ка- 
льцію до натрію в 2 і більше рази, що забезпечу- 
вало перехід процесу вторинного осолонцювання з 
активної в пасивну форму. Застосування меліора- 
нту під культивацію не сприяло формуванню висо- 
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кого відношення цих катіонів. Найбільш високе 
співвідношення водорозчинних кальцію до натрію 
1,14 відмічається у варіанті за безполицевого об- 
робітку з внесенням фосфогіпсу 3 т/га по поверхні 
мерзло-талого ґрунту на фоні підтримання волого- 
сті ґрунту на рівні 70-70-70% НВ. 

Перед збиранням урожаю сої (фаза повної 
стиглості) у варіантах без меліоранту в якісному 
складі ГПК відзначено вилуговування кальцію з 
ґрунту, що супроводжувалося зростанням частки 
обмінного натрію та сприяло розвитку процесу 
іригаційного осолонцювання ґрунту. 

У наших дослідженнях сума обмінних катіонів 
у контрольних варіантах (без фосфогіпсу) колива- 
лась у діапазоні 19,4-19,6 мекв/100 г ґрунту. Засто- 
сування фосфогіпсу позитивно впливало на суму 
обмінних катіонів. У варіантах з його внесенням 
вона мала тенденцію до збільшення на 0,4-0,9 
мекв/100 г ґрунту. 

Залежно від факторів, що вивчались, найбі- 
льша кількість одновалентних катіонів (Na

+
 + К

+
) 

формувалася у варіантах без меліоранту за підт- 
римання передполивного порогу зволоження ґрун- 
ту на рівні 70-80-70% НВ і складало 7,5-7,6 % від 
суми катіонів не залежно від способу основного 
обробітку ґрунту. Зростання одновалентних катіо- 
нів у ґрунті варіантів без меліоранту відбувалось, 
головним чином, за рахунок декальцинації ґрунто- 
во-поглинального комплексу. Застосування фос- 
фогіпсу восени та по мерзло-талому ґрунту навесні 
забезпечувало вміст Na

+
 + К

+
 не залежно від спо- 

собу обробітку на рівні 6,0-6,2 % від суми катіонів 
за передполивного порогу 70-80-70 % НВ та 5,9% 
від суми катіонів – за передполивного порогу 70- 
70-70 % НВ. Аналогічна тенденція відмічається і на 
контрольних варіантах 7,5-7,6% проти 7,2-7,3%. 

Тобто внесення фосфогіпсу на фоні зниження 
іригаційного навантаження (за підтримання перед- 
поливного порогу 70-70-70% НВ) супроводжува- 
лось зменшенням вмісту Na

+
 + К

+
 в ГПК. При цьому 

спостерігалась тенденція зниження інтенсивності 
осолонцювання, порівняно з підтриманням перед- 
поливного порогу 70-80-70 % НВ у варіантах без 
меліоранту. Втрати поглинутого кальцію значно 
зменшувались, що послаблює рівень солонцюва- 
тості орного шару ґрунту. 

Ґрунт за ступенем вторинної солонцюватості 
на основі сумарних показників одновалентних 
катіонів (Na

+
 + К

+
) – 5,9 % від суми катіонів у варіа- 

нтах досліду при внесенні фосфогіпсу восени та по 
мерзло-талому ґрунті навесні за передполивного 
порогу 70-70-70% НВ класифікується як слабо 
солонцюватий, тобто на рівні слабкого ступеня, а у 
контрольних варіантах (без фосфогіпсу) – на рівні 
середнього ступеня не залежно від факторів, що 
поставлені на вивчення [7]. 

Отримані результати досліджень свідчать, що 
врожайність сої за підтримання передполивного 
порогу вологості ґрунту на рівні 70-80-70 % НВ в 
середньому по фактору А складала 2,93 т/га, а за 
рівня 70-70-70 % НВ – мала тенденцію до знижен- 
ня на 6,1 % (табл. 2). 

Середні дані за фактором "обробіток ґрунту" 
свідчать, що заміна оранки на глибину 23-25 см 
чизельним обробітком на таку саму глибину істот- 
но не впливає на продуктивність сої. Водночас 
аналіз результатів досліджень свідчить, що у варі- 
анті без внесення меліоранту за чизельного обро- 
бітку ґрунту і підтримки вологості ґрунту на рівні 
70-70-70 % НВ відзначалось зниження врожайності 
сої до 2,55 т/га. 

 

Таблиця 2 – Урожайність сої за різних умов зволоження, способів обробітку та строків внесення 
меліоранту, т/га (середнє за 2009-2011 рр.) 

 

Варіант 
Урожай- 

ність, т/га 
Приріст, 

т/га 

Середнє по фактору 

Умови зволо- 
ження (А) 

Обробіток ґрунту (В) 
Строк внесення 
меліоранту (С) 

А В С 

  

7
0

-8
0

-7
0

 %
 Н

В
  

полицевий 

С1 2,80 -  
 

2,93 

 

2,88 

2,68 
С2 3,11 0,31 2,94 
С3 3,07 0,27 2,95 
С4 2,93 0,13 2,79 

 
безполицевий 

С1 2,71 -  

2,79 

 

С2 2,97 0,26 
С3 2,94 0,23 
С4 2,87 0,07 

  

7
0

-7
0

-7
0

 %
 Н

В
  

полицевий 

С1 2,64 -  
 

2,75 

 

С2 2,86 0,22 
С3 2,91 0,27 
С4 2,71 0,07 

 
безполицевий 

С1 2,55 - 
С2 2,81 0,26 
С3 2,86 0,31 
С4 2,64 0,09 

Оцінка істотності середніх (головних) ефектів НІР05, т/га для факторів: 
А – 0,03; В – 0,02; С – 0,03 

Примітки: C1 – без меліоранту; C2 – по поверхні обробітку восени; C3 – по поверхні мерзло-талого 
ґрунту навесні; C4 – під передпосівну культивацію 

 

Дослідження свідчать, що вплив фосфогіпсу 
відмічався за внесення восени та по поверхні мер- 
зло-талого ґрунту навесні (середнє за фактором С 

– 2,94-2,95 т/га проти 2,68 т/га – у варіантах без 
меліоранту). 

Застосування фосфогіпсу в ці строки за підт- 
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римання передполивного порогу вологості ґрунту 
на рівні 70-70-70 % НВ, незалежно від способу 
обробітку ґрунту, сприяло формуванню врожаю сої 
на рівні варіанту з рекомендованою технологією її 
вирощування (оранка, передполивний поріг 70-80- 
70 % НВ, без меліоранту). 

Висновки. Оцінка фізико-хімічних властивос- 

тей ґрунту при поливі слабомінералізованими 
водами за внесення фосфогіпсу навесні по повер- 
хні мерзло-талого ґрунту за умов зволоження 70- 
70-70 % НВ дає змогу зробити висновок, що за 
ступенем вторинної солонцюватості на основі су- 
марних   показників    одновалентних    катіонів 
(Na

+
 + К

+
) – 5,9 % від суми катіонів він класифіку- 

ється як слабосолонцюватий, тобто на рівні слаб- 
кого ступеня, а у контрольних варіантах (без фос- 
фогіпсу) – на рівні середнього ступеня. При цьому 
забезпечується формування врожайності сої на 
рівні загальновизнаної технології її вирощування 
(підтримання передполивного порогу на рівні 70- 
80-70% НВ, проведення оранки, без внесення ме- 
ліоранту) – 2,8 т/га проти 2,86-2,91т/га. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ВІВСА ЗАЛЕЖНО 
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ЗА РІЗНИХ ПОГОДНИХ УМОВ 
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ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН 
 

Постановка проблеми. Ріст хімічного наван- 

таження на агроценози рослин погіршує санітарно- 
гігієнічні показники якості сільськогосподарської 
продукції. Зерно вівса, завдяки високому хімічному 
навантаженню, надзвичайно сильно, порівняно з 
іншими зерновими культурами, забруднюється 
важкими металами. Окрім того, високий рівень 
мінеральних добрив пригнічує живу субстанцію 
ґрунту, тоді як висока продуктивність рослин зумо- 
влюється дією ґрунтової мікробіоти, кількість і 
інтенсивність якої підсилюється при сприятливому 
для неї режимі. 

Врахування всіх негараздів сьогодення та ту- 
рбота про збереження навколишнього середови- 
ща, підсилює роль ресурсозберігаючих технологій 
вирощування сільськогосподарських культур на 
основі альтернативних джерел забезпечення рос- 
лин необхідними елементами живлення які здатні 
підвищити рівень реалізації генетичного потенціа- 
лу сортів вівса та одержання екологічно-безпечної 
товарної продукції даної культури відповідно вимо- 
гам фуражного і продовольчого призначення, в тім 
числі придатного для дієтичного харчування. 

Стан вивчення проблеми. В останні роки 

все більше уваги приділяється біологічному веден- 
ню сільського господарства. Використання біопре- 
паратів під різні сільськогосподарські культури, у 
том у числі й овес, є запорукою одержання високої 
врожайності за найменших енерговитрат та високій 
екологічній безпеці. 

В умовах обмеженого ресурсного забезпе- 
чення одним з шляхів оптимізації агроекосистем є 
застосування біологічних препаратів на основі 
азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій. 
Так, за сприятливих умов бактерії азотфіксуючих 
препаратів здатні забезпечити рослину азотом в 
нормі 20-60 кг/га. Застосування фосформобілізую- 
чих бактерій підвищувало в ґрунті кількість розчи- 
нених фосфатів на 11-34% [1-3]. 

Бактерії азотфіксуючих та фосформобілізую- 
чих біопрепаратів позитивно вливали на рослини 
також за рахунок продуціювання фізіологічно акти- 
вних речовин (ауксинів, вітамінів, гіберелінів тощо), 
які збільшують поглинальну активність коренів в 
результаті   виділення   речовин   фунгістатичної  
дії [4]. 

Впровадження нових мікробіологічних препа- 
ратів на сьогоднішній день є одним із самих деше- 
вих і найбільш доступних прийомів підвищення 
врожайності зернових фуражних культур. 

Завдання і методика досліджень. Згідно з 

програмою наукових досліджень в роки контрастні 
за атмосферним вологозабезпеченням оцінюва- 
лись препарати азотфіксуючих та фосформобілі- 
зуючих бактерій, як засоби біологізації зональної 
технології вирощування вівса, за якої повністю 
виключалось застосування мінеральних добрив. 
Проводилась порівняльна оцінка процесів морфо- 
генезу рослин і продуктивності сортів вівса за вза- 
ємодії їх з біологічно-активними препаратами в 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 64  

92 

 

 

умовах зони північного Степу. 

Експериментальна частина роботи була ви- 
конана на Ерастівський дослідній станції ДУ Інсти- 
тут сільського господарства степової зони протя- 
гом 2011-2013 років. Погодні умови північного Сте- 
пу України мали різко виражену контрастність по 
роках. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) Селянино- 
ва періодів вегетації в ці роки становив 1,27; 1,01; 
та 0,83 [5]. 

Польові досліди розміщувались в шестипіль- 
ній зерно-просапній сівозміні. Попередник – куку- 
рудза на зерно. Варіанти розміщувались в один- 
два яруси систематичним методом. 

Реакція сортів вівса на застосування біологіч- 
но-активних препаратів проводилась за схемою: 
фактор А – інкрустація насіння біоактивними пре- 
паратами, А1 – насіння оброблено водою (конт- 
роль); А2 – діазофіт (біопрепарат на основі актив- 
ного несимбіотичного азотфіксатора Agrobacterium 
radiobacter), 200 мл/т; А3 – фосфоентерин (біопре- 
парат на основі фосформобілізуючих бактерій 
Enterobacter nimipressuralis), 200 мл/т; А4 – КЛ 9 
(перспективний штам азотфіксуючих бактерій), 200 
мл/т; фактор В – роки досліджень; фактор С – 
сорти вівса (Скакун, Кубанський, Синельниківський 
1321). 

Статистичну обробку експериментальних да- 

них проводили загальноприйнятими методиками  
за Б.А. Доспеховым [6]. 

Результати досліджень. Згідно одержаних 

даних дія препаратів на прояв польової схожості 
насіння сортів вівса виявляла тенденцію до її під- 
вищення лише на варіанті з застосуванням штама 
азотфіксуючих бактерій КЛ 9. Польова  схожість 
при інокуляції насіння сортів вівса даним штамом 
зростала на 3-4% в умовах достатнього вологоза- 
безпечення 2011 р. та на 1-3% при посусі 2012- 
2013 рр. На всіх інших варіантах середній рівень 
польової схожості і показники конкретних років 
досліджень даної ознаки, порівняно з контролем, 
залишались практично незмінними (табл.1). 

Достатньо висока польова схожість, обумов- 
лена дією біопрепаратів, стимулювала процеси 
проростання насіння сортів вівса і забезпечувала 
високу для даних умов вирощування щільності 
стеблостою рослин. При цьому інокуляція насіння 
діазофітом збільшувала кількість рослин в серед- 
ньому по сортах на одиниці площі до 454 шт./м

2
, 

або на 1,1% порівняно з контролем. Фосфоентерин 
виявляв аналогічну дію – щільність стеблостою 
зростала до 456 рослин на м

2
, або на 1,6%. Найбі- 

льшою ефективністю відзначався штам КЛ 9 – 
кількість рослин зростала до 463 шт./м

2
 проти 449 

на контролі, що вище на 3,1%. 
 

Таблиця 1 – Вплив біопрепаратів на польову схожість насіння та щільність стеблостою рослин 
сортів вівса 

 

 

Роки 

Польова схожість, % Рослин, шт./м
2 

конт- 
роль 

діазофіт 
фосфо- 
ентерин 

КЛ 9 конт-роль діазофіт 
фосфо- 
ентерин 

КЛ 9 

2011 81 81 82 84 446 448 456 463 
2012 82 82 82 83 447 455 451 459 
2013 82 82 83 84 454 460 462 468 

середнє 82 82 82 84 449 454 456 463 
НІР0,05 

АхВхС 1,1 7,9 

 

Умови років певним чином впливали на дію 
біопрепаратів по забезпеченню стеблостою рос- 
лин. Діазофіт та фосфоентерин в посушливих 
2012-2013 рр. з однаковою силою стимулювали 
прояв даної ознаки, яка була відносно нижча порі- 
вняно з вологозабезпеченим 2011 р. Найбільш 
інтенсивний вплив на збільшення кількості рослин 
на одиниці площі виказував штам КЛ 9. Кількість 
рослин при інокуляції ним насіння досягала макси- 
мальних значень. При цьому більша кількість рос- 
лин відмічена в умовах 2011 і 2013 рр. проти 2012 
р., де і польова схожість була нижчою. Очевидно, 
що в умовах посухи в період проростання насіння 

ефективність штаму КЛ 9 нижча. В той же час вона 
перевищує дію діазофіту і фосфоентерину на дос- 
ліджувані ознаки. 

Застосування біологічно активних препаратів 
для інокуляції насіння сортів вівса позитивно впли- 
вало на розвиток рослин та форсувало процеси 
морфогенезу (табл. 2). Кількість вузлових коренів 
при обробці насіння збільшувалась залежно від 
виду біопрепаратів. Діазофіт збільшував абсолютні 
показники коренезабезпеченості лише на 1,0%, в 
той час як фосфоентерин та штам КЛ 9 відповідно 
на 4,2 та 3,2% відносно контролю. 

 

Таблиця 2 – Формування морфоознак у вівса під дією біопрепаратів на кінець фази трубкування, 
(середнє за 2011-2013 рр.) 

 

 

Варіанти 
Вузлових 
коренів, 

шт./росл. 

Коефіцієнт 
кущистості 

Висота 
рослин, 

см 

Маса сухої речо- 
вини рослин, т/га 

загальної продук-тивної 
Контроль (без обробки) 9,5 2,5 1,4 75,9 3,725 

Діазофіт 9,6 2,5 1,4 79,8 3,756 
Фосфоентерин 9,9 2,4 1,4 80,9 3,762 

КЛ 9 9,8 2,4 1,4 81,7 3,773 
 

Діяльність мікробіоти препаратів в цілому бу- 
ла спрямована на підвищення висоти рослин. При 

використанні діазофіту висота рослин зростала  до 
79,8 см, проти 75,9 см на варіанті без застосування 
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біопрепаратів, що було на 5,1% вище. Підвищену 
висоту рослин формували сорти вівса при інокуля- 
ції насіння фосфоентерином, де вона досягала 
рівня 80,9 см, або збільшувалась на 6,6% відносно 
контролю. Максимальну висоту рослин забезпечу- 
вало використання штаму КЛ 9 – висота рослин 
збільшувалась порівняно з контрольним варіантом 
на 7,6% і становила 81,7 см. 

Стимуляція процесів коренеутворення та рос- 
ту рослин біопрепаратами сприяла накопиченню 
маси сухої речовини рослин. Найбільш низькі зна- 
чення даного показника відмічено на контролі – 
3,725 т/га. За обробки насіння біологічно- 
активними препаратами кількість сухої речовини 
рослин на 1 гектарі становила 3,756; 3,762; та 
3,773 т/га, відповідно оцінюваних препаратів, що 
на 0,8; 1,0 та 1,3% вище від контролю. Аналіз цих 
даних засвідчив наявність специфічності дії препа- 
ратів на окремі ознаки рослин. Їх специфікація 
полягає в тому, що фосфоентерин із значною си- 
лою діє на процеси коренеутворення, а КЛ 9 – на 
висоту рослин, підвищуючи вплив цих препаратів 
на утворення органічної маси рослин, порівняно з 
діазофітом, стимулююча дія якого була нижчою. 
При цьому в умовах недостатнього та нестабільно- 
го зволоження зони північного Степу оцінювані 
препарати не мали впливу на процеси пагоноутво- 
рення. Коефіцієнти загальної і продуктивної кущис- 
тості мали практично сталі показники на всіх варіа- 
нтах досліду – 2,5-2,4 та 1,4. 

Оцінки елементів структури врожайності сор- 
тів вівса залежно від дії біологічно-активних препа- 

ратів, дозволили встановити реальний їх прояв  
при реалізації потенційної продуктивності (табл.3). 
Дія біопрепаратів відображалась на розвитку воло- 
ті. Застосування діазофіту збільшувало довжину 
волоті в середньому по сортах до 15,3 см, що пе- 
ревершувало контроль на 5,5%. Вищою ефектив- 
ністю впливу на дану ознаку відзначались препа- 
рат фосфоентерин – +6,2%, та штам КЛ 9 – +7,6%. 
Серед сортів Синельниківський 1321 найбільш 
повно реагував на застосування біопрепаратів, 
збільшуючи довжину волоті в достатньо вологоза- 
безпеченному 2011 р. на 8,3% при інокуляції діа- 
зофітом та на 9,0 і 10,4% при використанні фосфо- 
ентерину і штаму КЛ9. В посушливих умовах ви- 
рощування даний сорт також переважав інші за 
відносними значеннями довжини волоті при засто- 
суванні біопрепаратів. 

Реалізація потенційної озерненості волотей у 
сортів вівса під дією інокуляції насіння препарата- 
ми збільшувалось на 2,5% і для всіх препаратів 
була однаковою. Не зважаючи на найбільш високі 
абсолютні показники озернення волотей у сорту 
Синельниківський 1321, підвищення відносної 
кількості зерен у волоті при застосуванні препара- 
тів у нього було нижчим порівняно з іншими сорта- 
ми і становило лише 1,5-1,8%. Найбільші відхи- 
лення в озерненні волотей притаманні сорту Ска- 
кун: діазофіт підвищував дану ознаку у цього сорту 
на 2,7%, фосфоентерин – на 3,2%, а КЛ 9 – на 
3,8%, при дещо нижчих параметрах абсолютної і 
відносної озерненості волотей у сорту Кубанський. 

 

Таблиця 3 – Реакція агроценозу вівса за елементами структури врожайності на інокуляцію насіння 
біопрепаратами, (середнє за 2011-2013 рр.) 
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Контроль 14,5 - 36,0 - 50,7 - 28,2 - 1,05 - 1,51 - 
Діазофіт 15,3 +5,5 36,9 +2,5 52,7 +3,9 28,6 +1,4 1,12 +6,7 1,59 +5,3 

Фосфоенте- 
рин 

15,4 +6,2 36,9 +2,5 52,7 +3,9 28,8 +2,1 1,13 +7,6 1,62 +7,3 

КЛ 9 15,6 +7,6 36,9 +2,5 52,6 +3,7 28,9 +2,5 1,13 +7,6 1,62 +7,3 
НІР0.05 АхВхС 0,292 0,193 1,402 0,141 0,021 0,023 

 

Озернення рослин агроценозів вівса також 
стимулювалось дією біопрепаратів. Кількість зерен 
з рослини збільшувалось в середньому по сортах 
до рівня 52,6-52,7 шт./рослину, при значеннях 
цього показника на контрольному варіанті 50,7 
зерен на рослину. При цьому модифікаційна мін- 
ливість даної ознаки у сортів була неоднозначною. 
У сорту Кубанський діазофіт стимулював підви- 
щення озернення рослин на 5,2% відносно контро- 
лю, тоді як у Синельниківський 1321 та Скакун він 
забезпечував підвищення озерненості рослин 
лише на 3,7 та 3,3%. Підвищена експресивність 
фосфоентерину відмічена для сорту Скакун, у 
якого кількість зерен з рослини під дією препарату 

перевершувала контроль на 4,2%, проти 4,3 та 
3,4% у Синельниківський 1321 та Кубанський. 
Штам КЛ 9 детермінував даний показник структури 
врожайності у всіх сортів практично з однаковою 
силою – відхилення від контролю знаходилось в 
межах 3,4-4,2%. Найбільш високою стабільністю 
абсолютних і відносних значень відзначався сорт 
Синельниківський 1321 на всіх варіантах застосу- 
вання препаратів протягом всіх років досліджень. 

Максимальне збільшення маси 1000 зерен в се- 
редньому за роки досліджень при інокуляції насіння 
спостерігалось при застосуванні штаму КЛ 9 – +2,5% до 
варіанту з необробленим насінням, в той час як фос- 
фоентерин і діазофіт підвищували дану ознаку лише на 
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2,1 та 1,4%. Сорт Синельниківський 1321 характеризу- 
вався підвищеним відгуком на застосування препаратів 
– показники ознаки зростали на 1,4; 2,7 та 3,1% залеж- 
но від препарату, при збільшенні його у інших сортів на 
1,0-2,3%. 

Значний вплив виказували біопрепарати на про- 
дуктивність волоті у сортів вівса. Середні значення 
показників маси зерна з волоті при обробці насіння 
діазофітом підвищувались на 6,7%, і на 7,6% при за- 
стосування фосфоентерину і штаму КЛ 9. Індивідуаль- 
на реакція сортів вівса на застосування даного агроп- 
рийому була нерівнозначною. Сорт Синельниківський 
1321 в мінливих гідротермічних умовах років дослі- 
джень характеризувався стабільністю середніх значень 
даної ознаки на всіх варіантах, мінливість відносних 
значень у нього знаходилась в межах 4,2-5,9% залежно 
від використаних препаратів. Сорти Кубанський і Ска- 
кун характеризувались підвищеною реакцією на дію 
препаратів. Відносні значення маси зерна з волоті у них 
зростали при застосуванні діазофіту на 8,0 та 7,3%, а 
при використанні фосфоентерину – на 9,2 та 9,1% і 
штаму КЛ 9 – на 11,5 та 9,1% відповідно сортам. Неод- 
нозначною виявилась і детермінація продуктивності 
однієї рослини біологічно активними препаратами. 
Інокуляція насіння вівса діазофітом збільшувала масу 
зерна з рослини в середньому по сортах і роках на 
5,3%, а фосфоентерином і КЛ 9 – на 7,3%, тобто 
останні препарати виказували на дану ознаку більш 
високий стимулюючий ефект. Підвищену експресив- 
ність даної ознаки обумовлювали препарати у сортів 
Кубанський і Скакун. Діазофіт підвищував масу зерна з 
рослини на 8,3 та 6,6% відносно контролю. Фосфоен- 
терин і штам КЛ 9 з однаковою силою впливали на 
реалізацію індивідуальної продуктивності даних сортів, 
збільшуючи озернення рослин на 9,9 і 9,0% порівняно з 
необробленим насінням. Індивідуальна продуктивність 
рослин вівса сорту Синельниківський 1321 характери- 
зувалась стабільністю середніх значень – маса зерна 
нього під дією біопрепаратів зростала лише на 3,6% 

порівняно з варіантом без обробки насіння. 

Резюмуючи прояв оцінок елементів структури 
продуктивності агроценозів вівса при застосуванні 
біологічно-активних препаратів для інокуляції насіння, 
слід відмітити дію біопрепаратів на ознаки компенсато- 
рності індивідуальної продуктивності рослин – кількість 
зерен з рослини і масу 1000 зерен. В цілому більш 
високий та стабільний ефект дії біопрепаратів відміче- 
но для ознаки кількість зерен з рослини, при порівняно 
нижчих, але також стабільних показниках маси 1000 
зерен. В той же час індивідуальна продуктивність обу- 
мовлювалась синергізмом обох ознак, які безпосеред- 
ньо впливають на її формування. При цьому генотипові 
особливості сортів при формуванні індивідуальної 
продуктивності рослин вівса на дію препаратів прояв- 
лялись з різною силою. У Кубанського і Скакуна підви- 
щений відгук відмічено за кількістю зерен з рослини, в 
той час як у Синельниківського 1321 – за масою 1000 
зерен. Таким чином, у перших двох сортів адаптація 
генотипу до мінливих умов вирощування за обробки 
насіння біопрепаратами проходить за рахунок підви- 
щення кількості зерен з рослини, а у Синельниківського 
1321 за рахунок підвищення маси 1000 зерен, сумісна 
дія яких обумовлює високий ефект застосування біоп- 
репаратів в підвищенні індивідуальної продуктивності 
рослин. 

Форсування ризобіями біопрепаратів процесів 
морфогенезу рослин вівса та розвитку ознак про- 
дуктивності в кінцевому результаті відзначалось на 
врожайності сортів даної культури (табл. 4). 

Вплив біопрепаратів на реалізацію потенцій- 
ної врожайності агроценозів сортів вівса був істот- 
ним на всіх варіантах досліду. Діазофіт підвищував 
рівень врожайності зерна в середньому по сортах 
до 3,28 т/га, проти 3,14 т/га на варіанті без обробки 
насіння, або на 4,4%. Фосфоентерин стимулював 
підвищення врожайності на 8,0%, а КЛ 9 – на 
10,2% доводячи її рівень відповідно до 3,39 та 3,46 
т/га. 

 

Таблиця 4 – Вплив біопрепаратів на врожайність сортів вівса, (середнє за 2011-2013 рр.) 
 

 

Варіанти 

Врожайність зерна у сортів 

Кубанський 
Синельниківський 

1321 Скакун 
 

Середнє по 
варіантах 

т/га 
% до 

контролю 
т/га 

% до 
контролю 

т/га 
% до 

контролю 
Контроль 3,04 - 3,14 - 3,25 - 3,14 
Діазофіт 3,14 3,3 3,32 6,0 3,38 4,0 3,28 

Фосфоентерин 3,21 5,6 3,41 8,5 3,54 9,0 3,39 
КЛ 9 3,26 7,2 3,54 12,7 3,59 10,5 3,46 

Середнє 3,32 
НІР0.05 АхВхС 0,033 

 

Згідно одержаних даних, сорти проявляли рі- 
зну норму реакції на стимулюючу дію ризобій пре- 
паратів. Найбільш низьку реакцію виявив сорт 
Кубанський, у якого врожайність зерна зростав на 
3,3;  5,6  та  7,2%  відносно  контролю.  Рівень вро- 
жайності становив відповідно 3,14; 3,21 та 3,26 т/га 
зерна проти 3,04 т/га на контролі. Максимальна 
реакція на препарати характерна для сорту Сине- 
льниківський 1321, де врожайність зерна на відпо- 
відних варіантах обробки насіння становила 3,32; 
3,41 та 3,54 т/га, що на 6,0; 8,5 та 12,7% вище від 
контролю. Вагомим, але дещо нижчим, ніж у Сине- 
льниківського   1321   було   підвищення  відносних 

значень врожайності у сорту Скакун при більш 
високих абсолютних значеннях як на контролі, так і 
на варіантах з використанням препаратів. Показ- 
ники врожайності під дією біопрепаратів у нього 
зростали до рівня 3,38; 3,54 та 3,59 т/га, проти 3,25 
т/га на контролі, що на 4,0; 9,0 та 10,5% було вище 
від варіанту з необробленим насінням. 

Специфічність вологозабезпечення років дос- 
ліджень диференціювала дію біопрепаратів на 
генотипові особливості сортів при формуванні 
врожайності. У сорту Кубанський дія препаратів 
була практично рівнозначною в усіх умовах виро- 
щування, відносні значення в реалізації потенціалу 
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врожайності даного сорту були стабільними та 
порівняно з іншими сортами більш низькими. 

Порівняння відносних значень врожайності у 
сортів Синельниківський 1321 і Скакун засвідчило 
більш високу технологічну дію біопрепаратів на 
дану ознаку в посушливих умовах вирощування. 
Так, у Синельниківського 1321 діазофіт підвищував 
врожайність в умовах 2012-2013 рр. на 7,2 та 5,8% 
проти 5,0% у 2011 р.; фосфоентерин – на 10,5 та 
9,3% проти 6,6%, а КЛ 9 – на 15,1 та 13,1% проти 
10,4% відповідно рокам. У Скакуна значення відно- 
сних показників врожайності також зростали з 
більш високою інтенсивністю в умовах посухи 

(2012-2013 рр.) – на 5,1 та 5,6% проти 3,1%  у  
2011 р. під дією діазофіту; на 10,2 та 10,5% проти 
7,9% під дією фосфоентерину та під дією КЛ 9 на 
13,4 та 12,4% проти 8,0% відповідно. Підвищена 
стимулююча дія препаратів обумовлювала підви- 
щення посухостійкості сортів Синельниківський 
1321 та Скакун. 

Для визначення ефективності біопрепаратів в 
умовах зони недостатнього та нестабільного зво- 
ложення північного Степу вичислені ефекти їх дії 
на врожайність сортів вівса, які представляють 
собою приріст врожайності на варіантах з їх засто- 
суванням відносно контролю (табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Ефекти дії препаратів на врожайність сортів вівса залежно від гідротермічного 
забезпечення 

 

Варіанти Роки 
Ефекти (т/га) дії біопрепаратів у сортів 

Кубанський Синельниківський 1321 Скакун 

 

Діазофіт 

2011 +0,07 +0,16 +0,10 
2012 +0,07 +0,22 +0,16 
2013 +0,16 +0,18 +0,18 

середнє +0,10 +0,19 +0,14 

 

Фосфоентерин 

2011 +0,14 +0,21 +0,26 
2012 +0,16 +0,32 +0,32 
2013 +0,22 +0,29 +0,34 

середнє +0,17 +0,27 +0,31 

 

КЛ 9 

2011 +0,18 +0,33 +0,26 
2012 +0,23 +0,46 +0,42 
2013 +0,21 +0,41 +0,37 

середнє +0,21 +0,40 +0,35 
 

Репрезентативність наведених даних засвід- 
чує диференціацію дії біопрепаратів за їх ефектив- 
ністю. Застосування діазофіту для інокуляції насін- 
ня сортів вівса мало незначний вплив на приріст 
врожайності зерна. Ефекти прирости врожайності 
знаходились в межах 0,10-0,14 т/га, при вищій їх 
експресивності у сорту Синельниківський 1321, 
особливо в умовах жорсткої посухи, де вони збі- 
льшувались на 0,22 т/га. Середній вплив на вро- 
жайність зерна належав фосфоентерину, де ефек- 
ти його технологічної дії в середньому за роками 
становили 0,17-0,31 т/га зерна. Вищою була його 
дія в посушливих умовах 2012-2013 рр., особливо 
для сортів Скакун та Синельниківський 1321, де 
приріст врожайності становив 0,32-0,34 т/га зерна. 

Ефекти підвищення врожайності зерна під ді- 
єю штаму КЛ 9 для всіх сортів були максимальни- 
ми і знаходились на рівні 0,21-0,40 т/га. Відмічено 
його підвищену експресивність в умовах сильної 
посухи, де ефекти показників років перевершували 
значення середніх рівнів приросту врожайності на 
даному варіанті досліду. При цьому найвищі при- 
рости зерна сформовано сортом Синельниківський 
1321 – 0,46 та 0,41 т/га і сортом Скакун – 0,42 та 
0,37 т/га. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, за- 

стосування біологічно-активних препаратів для 
інокуляції насіння сортів вівса сприяло підвищенню 
польової схожості та щільності стеблостою, збіль- 
шенню та підвищенню показників структури проду- 
ктивності і врожайність в цілому. Висока ефектив- 
ність в різних умовах вирощування вівса в північ- 
ному Степу України притаманна препаратам фос- 
фоентерин і КЛ 9, які значно підвищували рівні 
врожайності у сортів Синельниківський 1321 та 

Скакун, особливо при дії посухи. 
Застосування біопрепаратів може бути аль- 

тернативою мінеральним добривам, забезпечуючи 
одержання екологічно чистої продукції вівса при 
зниженні техногенного навантаження на навколи- 
шнє середовище. Виходячи з цього, біологізація 
врожайності біоактивними препаратами є ефекти- 
вним агроприйомом вирощування вівса і може 
рекомендуватись для застосування їх в зональних 
ресурсозберігаючих технологіях для господарств 
зони недостатнього та нестабільного зволоження 
північного Степу України. 
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The general tendency of the agriculture develop- 
ment in the world at the present stage envisages the 
creation of conditions for the stabilization and increase 
volumes of agricultural production to solve the food 
problem. Year by year the Ukraine's role increases as 
an agricultural country in the food security of Europe 
and the world. According to the Land Registry of 
Ukraine, the land fund country makes 60,3 million hec- 
tares, of which agricultural lands – 41,6 million hectares 
(69% of the total area of Ukraine) in arable land - 35, 5 
million hectares (53, 9%). According to the Land Regis- 
try of Ukraine the area of solonetzic soils in Ukraine 2, 8 
million ha. Furthermore, among the irrigated lands 600 
thousand ha of secondary solonetzic of soils. 
Solonetzic soils cover relatively small part of arable 
land area in Ukraine (about 7%), but require special 
attention in the management of agriculture for several 
reasons. Firstly, their agricultural development is close- 
ly linked to the need to perform a complex set of special 
reclamation measures for desalination. Secondly, soil 
salinity can occur during the exploitation of non-saline 
areas in irrigated agriculture as a result of the process- 
es of secondary salinization. Thirdly, the range of saline 
soils is dynamic as soil salinity can be accompanied by 
the simultaneous appearance of the process of sec- 
ondary salinization and alkalinization and new ranges 
of salinity on adjacent territories. Under the condition of 
properly and scientifically substantiated use, saline soils 
are a significant reserve for increasing the production of 
various types of agricultural products [9]. 

Effective use of solonetzic soils in Ukraine is pos- 
sible only with accounting soil properties (power and 
chemistry of salinity, salt balance of soil, etc.), the level 
of groundwater mineralization, climatic conditions (rain- 
fall), the direction of agricultural use (arable land, hay- 
fields, pastures, perennial plants). Depending on the 
genesis and properties of different types of solonetzic 
soil for conditions of Ukraine, a landscape-adaptive set 
of measures to improve their fertility was developed. 
Herewith the reclamation is carried out in the following 
directions: chemical reclamation (soils and irrigation 
water), ameliorate plantation plowing, flushing, creating 
drainage systems, phytomelioration). Landscape- 
adaptive approach to the management of  solonetzic 
soil fertility ensures sustainable environmentally safe 
and cost-effective use of solonetzic soils [8, 9]. 

The purpose is - to develop a reasonable and 

adapted to modern socio-economic conditions to the 
management of solonetzic soils fertility in Ukraine. 

Materials and Methods. The research were con- 

ducted in Forest-steppe and Steppe zones of Ukraine, 
where is disposed 98% saline and solonetzic soils. The 
Objects of our research were: 

- naturally solonetzic soils, irrigated soils and 
methods of its reclamation. 

- irrigation water. For irrigation in Ukraine are used 
basically water of main river arteries and created on their 

base water storage’s and ponds. 

- agricultural plants, grown on solonetzic soils in ir- 
rigating and none irrigating conditions (grains, vegeta- 
bles, fodder’s and technical cultures). 

The main methods were field, model, analytical 
and statistical research, analysis and synthesis. 

Also were used materials of large-scale land sur- 
vey (1957-1961 yr.) and their correction; the Land ca- 
dastre; materials of agrochemical certification of the 
agricultural lands; data of ecological-ameliorative moni- 
toring; data of scientific organizations UAAS, higher 
educational institutions and others. 

Results and discussion. For today on the basis 

of the long-term comprehensive study of the soil pro- 
cesses dynamics and regimes in solonetzic soils there 
are identified common landscape-zonal patterns and 
spatially differentiated features of orientation, and the 
prevalence rate of soil processes. For a more accurate 
spatial assessment of the solonetzic soils state, a se- 
ries of electronic maps of the regional and local levels is 
created. 

At the regional level there are solved issues of 
spatial differentiation of land on the main factors of the 
formation and the degre of manifestation of salinity and 
alkalinity, the directions of further development of pro- 
cesses for determining a set of preventive and prophy- 
lactic measures. At the local level - the solution both 
monitoring tasks, and tasks related to the needs of the 
targeted land users. The main attention is paid to the 
definition of local variability of salinity and alkalinity 
manifestations, obtaining the characteristics of the soil 
condition and the dynamics of its performance. This 
approach allows creating a unified system of infor- 
mation and mapping support for measures to control 
environmental and agromeliorative state of naturally 
and secondary solonetzic soils and solonetzic soils, 
developing the principles of their rational use based on 
technology adaptability to soil - climatic and social 
conditions. 

Naturally solonetzic soils of Ukraine are confined 
to the two tectonic cavities - the Dneprovsko- 
Donetskaya (Forest-Steppe zone) and the Black Sea 
(Steppe), where the total lack of areas drainage creates 
favorable conditions for the accumulation of salts [ 4, 5]. 
According to the soils classification of Ukrainian, they 
are presented by chernozems solonetzic and 
solonetzic, chernozem meadow, meadow - chernozem, 
meadow-chestnut, meadow, alluvial - meadow, dark - 
brown and brown alkaline soils, solonetzes and salt 
marshes [1, 6]. 

Manifestation of secondary salinity is often the 
environmentally negative consequence of irrigation. 
Considering the fact that in Ukraine every two years 
from the five are arid, irrigated lands are the insurance 
fund of the country, as 75% of the territory of Ukraine 
for natural hydration are in unfavorable or partially 
favorable for agricultural production conditions, which 
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greatly affects the efficiency. Most often, secondary 
salinity in Ukraine occurs in conditions of inadequate 
drained low-lying areas by the absence of the collector- 
drainage network and / or by using for irrigation of sa- 
line water (more than 1 g / l) [11]. 

Herewith it is set a positive salt balance in excess 
of accumulation of salts over their removal [3]. The 
causes of secondary salinity in Ukraine can also  be 
[4, 7]: 

- adverse chemical composition of the irrigation 
water in which the content of alkaline salts of sodium, 
potassium, in an equivalent ratio exceeds the content of 
salts of calcium, magnesium, iron and other two-and 
trivalent cations; 

- rise to the surface of the ground water with the 
same adverse chemical composition and so secondary 
salinity can be stored for a long time. Then, during salt 
flushing by precipitation or irrigation water in soils sec- 
ondary alkalinization process can be developed; 

- special flushing of saline soils, as well as the 
development of the rice systems based on naturally 
saline soils (the early years). 

According to the soils classification of Ukrainian, 
secondary solonetzic soils are represented by 
chernozem ordinary, southern and dark chestnut soils 
[1, 6]. 

Until 1991 fertility improvement of solonetzic soils 
in Ukraine was carried out mainly with the use of 
chemical amelioration on the area 2 million ha. After 
1991, the reclamation of solonetzic soils has been 
given insufficient attention mainly due to high energy 
consumption and the lack of adequate state financial 
support. During this period, the agriculture of Ukraine in 
general has gone on the way of extensive develop- 
ment, which inevitably leads to the loss of soil fertility, 
reduced yields and volatility of gross yield of agricultural 
products. This has contributed to changing attitudes, 
principles, methods and technological solutions to prob- 
lems of land reclamation [8]. 

The feasibility of reclamation, its kind, technology 
are defined by agro-climatic resources, modern ecolog- 
ical and land improvement state of solonetzic soils, 
tasks of agricultural production and its resourcing. The 
main requirement for rational use of solonetzic soils in 
Ukraine in modern conditions should be considered a 
necessity of landscape-geochemical assessment of 
their formation and distribution and adaptive application 
of different types of reclamation. It provides protection 
and increase effective fertility of solonetzic soils, optimi- 
zation of living conditions of the crops. According to this 
approach, the amount of soils for reclamation can be 
significantly reduced (fig.1). 
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Fig.1 Landscape-adaptive approaches to the management of solonetzic soils fertility in Ukraine 

 

The State Agency of Ukraine for Land Resources 
has developed and approved a procedure for land 
conservation, based on which the solonetzic soils con- 
taining toxic salts more than 0,4% are subject to trans- 
fer from agricultural lands to other land uses. The sys- 
tem of measures on re-naturalization of landscapes 
provides also removal of strongly solonetzic lands from 
arable land [10]. 

Chemical reclamation in Ukraine is recommended 
to carry out on solonetzic and alkaline soils, which lend 
themselves well to this reclamation measure 
(chernozems solonetzic and solonetzic, chernozem 
meadow, dark -brown and brown alkaline soils with 

share of solonetzes spot 10-30 % and 30-50 %, soils 
that irrigated by bonded suitable water). Continuous 
chemical reclamation is recommended to replace by 
the sample (contour) application of meliorant on 
solonetzes stains or by local application of gypsum in 
rows during sowing, providing economic- and material 
resources savings. According to this approach, areas of 
lands needing chemical reclamation could be signifi- 
cantly reduced compared to those that were reclaimed 
in previous years. This method of chemical reclamation 
provides increasing yields of grown crops at 15-20%. 
According to research, chemical reclamation should be 
repeated every 5-7 years. For the reclamation of sec- 
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ondly solonetzic soils it is recommended to apply the 
gypsum directly into the soil or with irrigation water. 

In the dry conditions of Steppe, where the chemi- 
cal reclamation in unirrigated conditions is ineffective, it 
is recommended the use of reclamation plantage plow- 
ing [2, 12]. It is expedient to apply for dark chestnut and 
chestnut solonetzic soils in combination with steppe 
solonetzs (25%) with 40-50 cm deposition of car- 
bonates and / or gypsum and alkali-saline brown soils 
in meadow-chestnut. With the research of the proper- 
ties of agrotransformed solonetzic soils of Dry Steppe 
of Ukraine in irrigated and non-irrigated conditions, 
conducted by NSC ISSAR [2], was determined that the 

80 

result of the aftereffect of reclamation plantage plowing 
is the formation of highly environmentally sustainable 
agro transformed soils which are unique in nature on 
their morphological, agrophysical and physico-chemical 
properties and are able to provide high productivity of 
agricultural crops, that are able to provide high fertility 
in agro-climatic conditions of the Steppe zone of 
Ukraine. А single conducting reclamation plantage 
plowing provides a positive after-effect on soil proper- 
ties and productivity of agricultural crops for 50-60 
years and the discontinuation of its positive aftereffect 
is unmarked. Gain yields are 20-25% in unirrigated 
conditions and up to 40% under irrigation (fig 2). 
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Fig 2. Effect of reclamation plantage plowing on gain yields 
 

Large areas (92.2 thousand hectares) are occu- 
pied by solonetzic soils, where the reclamation is ineffi- 
cient n and bringing them to arable lands is economi- 
cally unfeasible. It is mainly solonetzic alluvial 
chernozem and its complexes, with medium to high 
degree of salinity and the level of ground water 
occurrence of 1.0-1.5 m and alkali-saline chernozem 
soils and solonchaks. Cost-effective and environmen- 
tally safe using such soils is appropriate through selec- 
tion of adapted economically valuable kinds of crops to 
create productive perennial multicomponent 
agrocenoses. 

Solonetzic e soils with not deep mineralized 
groundwater with adequate natural drainage of areas 
are recommended for usage under rice systems. For 
reclamation of slightly solonetzic soils it is recommend- 
ed to use technical measures: application of organic 
and mineral fertilizers, the introduction of perennial 
grasses in crop rotation, phytomelioration. 

To separate group it should be attributed 
solonetzic soils, which in the present shortage of re- 
source expenditure do not require radical reclamation. 
Increasing their fertility is advisable to make with farm- 
ing practices and application of increased amounts of 
organic and mineral fertilizers, involvement in crop 
rotation perennial grasses and solonetz-stable crops. It 
is chernozems and dark chestnut soils with a low 
degree of salinization without solonets spots or their 
complexes with solonets spots 10%. 

Conclusion. On the basis of generalization and 

systematization of long-term research there were high- 
lighted the issues of the genesis of solonetzic soils in 
Ukraine, the main directions of research, the main 
approaches to their rational use and fertility manage- 
ment. Landscape-adaptive approach to the manage- 
ment of solonetzic soil fertility is proposed. The pro- 

posed system of reclamation activities, differentiated by 
features of different types and kinds of solonetzic soils, 
environmental and economic aspects of reclamation 
can reduce the area of chemical reclamation of 
solonetzic soils to 1,0-1,1 million hectares compared to 
2,0 million hectares in previous years and receive eco- 
nomic benefit by increasing crop productivity and im- 
proving product quality. Thus obtained results will serve 
as for securing the sustainable development of agricul- 
ture in Ukraine. 
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Постановка проблеми. При вирощуванні сої 

в зоні Південного Степу України важливе значення 
має подолання дефіциту природної вологозабез- 
печеності ґрунту. Основним меліоративним захо- 
дом для вирішення цієї проблеми є зрошення. 

При оптимізації витрат поливної води, енер- 
гоносіїв та технологічних засобів, важливими є 
питання точного диференційованого управління 
режимом зрошення сої впродовж її вегетації шля- 
хом ретельного контролю за водоспоживанням 
рослин для компенсації існуючого дефіциту вологи 
у кореневмісному шарі ґрунту. 

Одним з найважливіших факторів, що сприяє 
підвищенню врожайності сої є наявність нових 
високопродуктивних сортів. Вірний вибір сорту - 
одна з вирішальних умов отримання максимально- 
го врожаю цієї культури. Недосконала технологія 
вирощування сої, при якій не враховані особливос- 
ті умов вирощування, такі, як: клімат, умови воло- 
гозабезпеченості, густота стояння рослин, стримує 
одержання високих і рівнів урожаїв її зерна. Пи- 
тання впливу режиму зрошення та густоти стоян- 
ня нових сортів на врожай сої в умовах Південного 
Степу України вивчене ще недостатньо і потребує 
уточнення, а режим зрошення, який базується на 
встановлених взаємозв’язках, потребує вдоскона- 
лення. Розробка й впровадження у виробництво 
удосконалених елементів технології вирощування 
нових середньостиглих сортів сої Даная та Аратта, 
які є найбільш універсальними для кліматичних 
умов півдня України, потребують визначення оп- 
тимального режиму зрошення, густоти стояння 
рослин, що у поєднанні повинні забезпечувати 
сталий та високий рівень врожаю сої з відповідни- 
ми показниками якості зерна при одночасній еко- 
номії ресурсів є актуальною проблемою сучасної 
меліорації і зрошуваного землеробства. 

Стан вивчення проблеми. Дослідження 

морфо-біологіочних особливостей сільскогоспо- 
дарської культури сої висвітлені в роботах вітчиз- 
няних та іноземних вчених: Бабича А.О., Колісника 
С.О., Пекеньо Х.П., Федорищева В.Н., Скорикова 

В.Т., Бегеулова М.Ш., Снігового В.С., Адаменя 
Ф.Ф., Forman R.T., Hamner K.C., Bramer T., Morse 
W.J. [1, 2, 5-10]. Питання впливу режимів зрошення 
та сумарного водоспоживання на врожай сільсько- 
господарських культур, і, в особливості, сої пред- 
ставлені в роботах Алпатьєва А.М., Алпатьєва 
С.М., Писаренка В.А., Лимара А.О., Жовтоног О.І., 
Лазера П.Н., Вергунова В.А., Вергунової І.Н., Зін- 
ченка О.І., Салатенка В.Н., Білоножка М.А., Січкаря 
В.І., Драговича С. 

В результаті аналітичного огляду літератури 
обгрунтована необхідність проведення теоретич- 
них та експериментальних досліджень з питань 
впливу режиму зрошення та густоти стояння рос- 
лин на продуктивність середньостиглих сортів сої в 
Південному Степу України. 

Наведені матеріали свідчать про те, що існує 
нагальна потреба у розробці елементів технології 
вирощування сої, спрямованих на оптимізацію 
витрат агроресурсів, зокрема, за рахунок удоско- 
налення режимів зрошення та визначення оптима- 
льної густоти стояння рослин, адаптованих до 
посушливих умов Південного Степу України. 

Завдання і методика досліджень: Під час 

проведеня досліджень застосовувалися загально- 
наукові (спостереження, аналіз, синтез, порівнян- 
ня, вимірювання тощо) і спеціальні (польовий, 
лабораторно-польовий, лабораторний, атестовані 
загальноприйняті наукові методи та ДСТУ) методи 
досліджень, методи системного, математично- 
статистичного, кореляційного, розрахунково- 
порівняльного аналізу та математичного моделю- 
вання. 

Польові та лабораторні дослідження прове- 
дені в зоні Інгулецької зрошувальної системи 
впродовж 2010-2013 рр. на ділянках відділу зрошу- 
ваного землеробства Інституту зрошуваного зем- 
леробства НААН. 

Вологість ґрунту визначали термостатно- 
ваговим методом, а поливні норми, сумарне водо- 
споживання та середньодобове випаровування, 
коефіцієнти водоспоживання, окупності поливної 

http://soil2014.com/download-
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води встановлювали згідно „Методических реко- 
мендаций по проведению полевых опытов в усло- 
виях орошения УССР” (1985). 

Агротехніка проведення дослідів була загаль- 
ноприйнятою для зони зрошення України, з ураху- 
ванням погодних умов вегетаційного періоду за 
винятком досліджуваних факторів. Результати 
обліку врожаю оброблені методами дисперсійного 
та статистичного аналізу за допомогою 
комп’ютерної програми MS „Exel” (Agrostat, Ушка- 
ренко В.О., Нікішенко В.Л., Голобородько С.П., 
Коковіхін С.В., 2008 р.). 

Результати досліджень. Виявлена законо- 

мірність зменшення показників сумарного водос- 
поживання від середньо вологих (2010 р.) до сухих 

(2012 р.) років як у варіантах без зрошення,так і у 
варіантах з різними умовами вологозабезпечення. 
Доведена істотна різниця складових сумарного 
водоспоживання посівів сої залежно від умов воло- 
гозабезпечення, які досліджувались. 

Використання соєю вологи з глибоких шарів 
ґрунту (глибше 50 см) найбільш інтенсивно спо- 
стерігається у посушливі роки.  У  шарі  ґрунту  0-
50 см найвищі показники сумарного водоспожи- 
вання визначені у варіанті з передполивним поро- 
гом вологості ґрунту 70% НВ. В середньому за 
роки досліджень витрати води на зрошення сої 
складають 4860 м³/га, а у варіантах з режимом 
зрошення 60-70-60% НВ та 60-80-60% НВ відпові- 
дно 4360 та 4435 м³/га (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Сумарне водоспоживання сої (м³/га) з шарів 0-50 і 0-100 см залежно від режимів зро- 
шення,(середні дані по досліджуваних сортах за 2010-2012рр.) 

 

№ 
Варіанти 
режиму 

зрошення 

Шар 
ґрунту см 

Сумарне водо 
спожи 

вання, м
3
/га 

Складові водного балансу 
ґрунтова волога опади поливи 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % 

1 
без зрошення 

контроль 

0-50 2026 691 34 1355 66 - - 
0-100 2460 1104 45 1355 55 - - 

2 
70-70-70 %НВ 

р.ш. 0-50см 
0-50 4860 538 11 1355 28 2967 61 

0-100 4996 674 10 1355 27 2967 63 

3 
60-80-60% НВ 

р.ш. 0-50см 
0-50 4435 447 10 1355 31 2633 59 

0-100 4716 728 15 1355 29 2633 56 

4 
60-70-60 %НВ 

р.ш. 0-50см 
0-50 4360 455 11 1355 31 2550 58 

0-100 4740 835 17 1355 29 2550 54 
 

При розрахунках сумарного водоспоживання  
з шару ґрунту 0-50 см найвищі середні його показ- 
ники відмічені у варіанті з підтриманням вологості 
ґрунту на рівні 70% НВ упродовж усього періоду 
вегетації, які складали 4860 м

3
/га. У варіанті 60-70- 

60% НВ витрати води зменшуються на 500 м³/га, а 
у варіанті 60-80-60% НВ - на 325 м³/га. В шарі 
ґрунту 0-100 см ситуація суттєво не змінюється. 
Найбільші показники сумарного водоспоживання 
спостерігаються у варіанті з підтриманням волого- 
сті ґрунту на рівні 70% НВ упродовж усього періоду 
вегетації. В середньому вони складають 4996 
м

3
/га, у той час, як при зрошенні 60-70-60% НВ цей 

показник менший і складає 4740 м
3
/га, а у варіанті 

зрошення 60-80-60% НВ - 4716 м
3
/га. Найбільші 

показники сумарного водоспоживання сої спосте- 

рігалися у 2010 році - 5396 м
3
/га. 

Слід відмітити, що продуктивність сої залежала 
від умов вологозабезпеченості, сортового складу та 
густоти стояння рослин. Показники врожайності сої за 
три роки досліджень досягали в середньому рівня: 
2,71 т/га – у варіанті 70-70-70 % НВ та 2,39-2,61 т/га у 
варіантах 60-70-60 % НВ та 60-80-60 % НВ. 

Найвища врожайність сої, як у 2012 році, так і 
в середньому за три роки, була отримана у варіан- 
ті з підтриманням вологості ґрунту 70 % НВ у р.ш. 
0-50 см упродовж усієї вегетації. У 2012 році цей 
показник становив 3,23 т/га, а в середньому за три 
роки – 3,14 т/га. Найменший рівень урожайності сої 
як у 2012 році так і в середньому за роки дослі- 
джень 0,47 т/га, спостерігався у варіантах без зро- 
шення (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Урожайність сортів сої залежно від вологозабезпеченості та густоти стояння рослин, 
т/га (за період 2010 - 2012 рр.) 

 

 

№ 
Режим 

зрошення 
(фактор А) 

Сорт 
(фактор В) 

Густота, тис/га 
(фактор С) 

Середній врожай сої 
по факторах 

400 500 600 700 А В 

1. 
Без 

зрошення 

Аратта 0,56 0,52 0,49 0,45 
0,47 

2,56 
Даная 0,47 0,45 0,42 0,38 2,23 

2. 
70-70-70 % НВ 

р.ш. 0-50 м 
Аратта 3,17 3,60 3,61 3,25 

3,38 - 
Даная 2,77 3,08 3,15 2,77 

3. 
60-80-60 % НВ 

р.ш. 0-50 см 
Аратта 3,02 3,49 3,46 3,12 

3,08 - 
Даная 2,65 3,06 3,06 2,75 

4. 
60-70-60 % НВ 

р.ш. 0-50см 
Аратта 2,88 3,24 3,16 2,91 

2,86 - 
Даная 2,54 2,78 2,81 2,54 

Середній врожай за фактором (С) 2,26 2,53 2,52 2,37 
НІР05, т/га для середніх (головних) ефектів: за фактором (А режим зрошення) – 0,04; (В сортовий 

склад) – 0,05; (С густота стояння рослин) – 0,04. 
 

Врожайність сої за фактором (С), максималь- 
ною була при густоті 500 та 600 тисяч рослин на 

гектарі (в  середньому за три  роки  становила 2,53 
т/га).  Найвищу  врожайність  сої,  3,60-3,61  т/га  в 
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середньому за три роки забезпечив сорт Аратта на 
варіанті зрошення з підтриманням вологості ґрунту 
70% НВ у р.ш. 0-50 см упродовж усієї вегетації з 
густотою стояння рослин 500-600 тис/га. На основі 
досліджень одержана модель залежності врожай- 
ності сої від сумарного водоспоживання з шару 
ґрунту 0-50 см (рис.1). Розрахунками доведена 
істотність різниці складових сумарного водоспожи- 
вання сої залежно від умов вологозабезпечення. 

Аналіз моделі залежності врожайності сої від 
сумарного водоспоживання по сортах (дані реакції 
нових сортів сої на зрошення) показав багато 
спільного для обох середньостиглих сортів, а са- 
ме, позитивну їх реакцію на зрошення. Виявлена  
та статистично доведена закономірність, що зі 
зростанням сумарного водоспоживання збільшу- 
ється врожайність культури. 

 

 

Рисунок 1. Залежність врожайності (У, т/га) сої від суммарного водоспоживання (Е, м
3
/га) 

з шару грунту 0-50 см; а-сорт Аратта, в-сорт Даная, с-середне для сортів 
 

Результати економічного аналізу у середньо- 
му за роки досліджень свідчать, що застосування 
зрошення суттєво впливає на показники економіч- 
ної ефективності вирощування сої. Вартість вало- 
вої продукції з 1 га зрошуваних варіантів на всіх 
густотах вирощування сої була більшою в 3,9 - 7,7 
рази у сорту Аратта та в 4,3 – 8,1 рази у сорту 
Даная, ніж на ділянках контролю. Зі збільшенням 
грошово-матеріальних витрат на зрошення відзна- 
чено суттєве зростання виробничих витрат на 1 га 
у 2,2-6,4 рази, порівняно з варіантом без 
зрошення. 

Найнижчою собівартість зерна сої при зро- 
шенні виявилась у варіанті, де вологість підтриму- 
валась 60-80-60% НВ упродовж усієї вегетації на 
обох сортах. Стосовно густоти стояння рослин 
найнижчою собівартість зерна сої була при густоті 
400 тис. рослин/га, а максимальною при густоті 700 
тис. рослин/га на обох сортах сої. Чистий прибуток 
найбільшим був при густоті 500 тисяч рослин/га у 
сорту Аратта, а у сорту Даная при густоті 600 тис 
рослин/га на варіанті, де вологість підтримувалась 
на рівні 60-80-60% НВ впродовж вегетаційного 
періоду. Максимальний рівень рентабельності 
спостерігається при режимі зрошення 60-80-60% 
НВ у розрахунковому шарі ґрунту 0-50 см і густоті 
стояння 600 тис. рослин/га. На сортах Аратта та 
Даная він був на рівні 91,1% та 67,5 %, відповідно. 
Завдяки проведеному аналізу даних економічної 
ефективності можна зробити висновок, що найбі- 
льшу економічну віддачу для нових сортів сої укра- 
їнської селекції Аратта та Даная дає застосування 
режиму зрошення на рівні 60-80-60% НВ у розра- 

хунковому шарі ґрунту 0-50 см та густоті стояння 
600 тис. рослин/га. 

Вибір оптимального варіанту здійснювався 
згідно комплексного критерію оптимальності: по 
мінімуму витрат на отримання одиниці врожаю, по 
максимальному показнику рентабельності вироб- 
ництва сої, забезпеченню отримання високого 
врожаю, максимального вмісту білку і жиру у на- 
сінні сої та забезпеченню збереження родючості 
ґрунтів і сприятливої екологічної ситуації зрошува- 
ного агроландшафту (рис. 2). 

Кореляційно-регресійний аналіз експеримен- 
тальних даних дозволив отримати рівняння зале- 
жності окупності поливної води від сумарного во- 
доспоживання сої з шару грунту 0-50 см усередне- 
не для обох досліджуваних сортів. 

У= - 2 
.
10

-7
Х

2
+ 0,0015 Х – 2,2946 (кг/м

3
), (1) 

де У – окупність поливної води, кг/м
3
; 

Х – сумарне водоспоживання, м
3
/га 

Оптимальний діапазон окупності поливної во- 
ди спостерігається в межах значень сумарного 
водоспоживання від 4243 до 4781 м

3
/га, що відпо- 

відає ресурсозберігаючому режиму зрошення з 
підтриманням вологості 60-80-60% НВ р.ш. 0-50 
см. Результат проведеного системного аналізу 
отриманих упродовж 2010-2012 р.р. результатів 
польових досліджень, з урахуванням заданого 
критерію оптимальності показав, що для сучасних 
умов ринкової економіки в Україні гостро постає 
питання заощадження енергетичних і водних ресу- 
рсів. Найбільш доцільним є впровадження режиму 
зрошення сої з предполивним порогом вологості 
ґрунту   60-80-60%   НВ    у    розрахунковому  шарі 
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0-50 см. у поєднанні з густотою стояння рослин 
600 тис./га. 

Висновки та пропозиції. За сухих та посуш- 

ливих умов вегетаційного періоду зрошення забез- 
печує збільшення врожаю насіння сої. Приріст 
урожайності за рахунок зрошення водою ІІ класу за 

ДСТУ 2730-94 в середньому за роки досліджень 
складає 2,39 – 2,71 т/га. Сорт Аратта за рівнем 
урожайності переважає сорт Даная, незалежно від 
умов забезпечення рослин вологою, в середньому 
на 0,33 т/а. 

 

 
Рисунок 2. Залежність окупності зрошувальної води 

від сумарного водоспоживання сої (Е, м
3
/га). 

 

Найвищу врожайність соя сорту Аратта у 
зрошуваних варіантах формує при густоті стояння 
500-600 тис. рослин/га та вологості ґрунту на рівні 
70 % НВ у розрахунковому шарі 0-50 см впродовж 
усієї вегетації. Серед випробуваних сортів у сере- 
дньому сорт Даная за вмістом білку у насінні має 
перевагу над сортом Аратта на 0,67 %, а за вміс- 
том жиру у насінні, навпаки на 0,65 % має нижчий 
показник. 

Економічним аналізом встановлено, що най- 
більшу віддачу досліджувані сорти Аратта та Да- 
ная забезпечують при зрошенні на рівні 60-80-60 % 
НВ у розрахунковому шарі 0-50 см та густоті сто- 
яння 600 тис. рослин/га. У середньому за 2010- 
2012 рр. досліджень рівень рентабельності у  
цьому варіанті складав: для сорту Аратта 91,1%, 
для сорту Даная 67,5%; собівартість виробництва 
1 тони сої, становила: 1762 і 2010 грн.; а врожай- 
ність 3,49 і 3,06 т/га відповідно. 

В сучасних умовах підвищення посушливості 
клімату, необхідності заощадження водних ресур- 
сів задовільної якості, дослідженнями обґрунтовані 
водозберігаючі режими зрошення для середньос- 
тиглих сортів сої, які дозволяють заощаджувати до 
20 % зрошувальної води (на прикладі нових сере- 
дньостиглих сортів сої Даная і Аратта). 

Результати, отримані в умовах Інгулецького 
зрошуваного масиву при зрошенні сої дощуванням 
водою ІІ класу за ДСТУ 2730-94, можуть бути роз- 
повсюджені при реконструкції, модернізації або 
новому будівництві інших зрошувальних систем 
півдня України на масивах з подібними ґрунтово- 
кліматичними, гідрогеологічними, водогосподарсь- 
кими та агротехнічними умовами. 

Перспектива подальших досліджень. Ви- 

користання системного аналізу та математичного 
моделювання це перспективний напрямок та поча- 
ток ряду широких досліджень. 
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Formulation of the problem. In solving the 

problem of food security of the population of Ukraine 
considerable role belongs to the feed. Increasing its 
efficiency is one of the main problems the solution of 
which will contribute to the successful acceleration of 
the development of the livestock industry. Crucial 
owned by Stern as their share in livestock production 
reaches 55-60%. 

The development of agriculture of the South 
Steppe of Ukraine for 1991-2015 years. Was 
accompanied by a number of negative processes: 
significant changes in the ratio between the crop and 
livestock sectors in favor of and as a result, the 
development of livestock because of what happened, 
first of all, reducing the number of large cattle, 
reducing its performance [6]. 

Important to increase livestock production the 
organization adaptive feed production, which would 
imply the construction of the high-performance 
mixtures full use bioclimatic resources of the region, 
the development of energy efficient technologies, the 
use of new varieties and hybrids resistant to biotic and 
unbiotic factors. Significant energy cost of feed 
production and low productivity of land used requires 
development of effective technologies and 
improvement of forage production that ensure 
receiving high quality feed with minimal resource 
costs. 

State study of the problem. Forage in the 

steppe zone, in a natural providing moisture (no irriga- 
tion), compounded by dependence on weather and 
climatic conditions. Productivity fodder fields in medi- 
um dry (75%) and dry (95%) for the software, the 
precipitation is very low and can not provide cattle 
feed in furthering the year that periodically leads to a 
decline in its stock. The most reliable way to over- 
come the impact of negative factors is providing mois- 
ture irrigation. Already enough to have 35% of forage 
on irrigated lands to ensure the production of fodder in 
the right quantity, and forage to make stable [1, 4]. 

When forage crops grown in the south of  
Ukraine should pay attention to the cultures that use 
fall-winter stocks of productive moisture. 

The development of animal husbandry and in- 
creasing productivity is constrained not so much lack 
of fodder as unbalanced them digestible protein and 
sugar, which leads to considerable cost of feed per 

unit of livestock production [1, 2]. 
Solve the problem by expanding many compo- 

nent crops should mixtures legumes and cereals that 
you get not only high and stable yields of high-quality 
green fodder, but also create favorable conditions for 
the next crop rotation [3, 5]. 

Of the many factors of efficiency 
agrophytocenoses that influence the size and quality 
of the crop of green mass, selection of components, 
stand density and timing of collection mixtures 
consisting of biologically diverse cultures, they require 
constant study and improvement. 

The purpose and methodology of research. 

Aimed to identify the dependence of the formation of 
forage productivity one-component crop based triticale 
with annual winter cabbage and bean components. 

Experiment incorporated by split plots according 
to the method of field experiments to study agricultural 
practices of growing crops. Repeated - three times. 
During 2013-2015 years in the field experiment stud- 
ied the performance of winter triticale compatible (sort 
Bohodarskiy) with winter rape (sort Dembo) and win- 
ter peas (sort Orlan). Scheme experiment included 
two factors: A - standard fertilizers (N60P60, N90P60, 
N120P60); C - value in seeding agrophytocenoses un- 
der the scheme are given in table 1. The total sown 
area of accounting area - 20 m

2
. 

Soil Research Field - dark brown slightly alkaline 
of humus content in the topsoil 2,2% of mobile phos- 
phorus 2.7 mg/100 exchangeable potassium and 38 
mg/100 g of dry soil. Preceded - soy. After cleaning 
predecessor conducted shelling and processing no 
coup to a depth of 16-18 cm. Preparation before seed- 

ing included cultivation to a depth of 6-8 cm with the 
previous fertilizer dose N30P60. 

Results. In winter triticale sowing of cabbage 

component similarity different from where crops used 
mixtures bean component. So, mixtures triticale and 
rape of the number of plants per 1 m

2
 was - 552-748 

pcs., while versions with use winter vetch 311-621 
units., or 17-44% less. 

On average for the 2013-2014 years biennium 
accumulation of sugars in the dry matter of tillering 
nodes of plants in the month of December amounted 
to: in triticale - 37.8, rape – 24,6 and vetch - 23.4%. 
Vegetation winter agrophytocenoses was noted from 
the third decade of February (2015 year) to the se- 
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cond decade of March (2014 year) of productive mois- 
ture content in 0-100 cm soil layer up to 176 mm. 
Phase tube in the publication advancing through triti- 
cale 40-42 days after vegetation. Earing occurred in 
the second decade of May (after 83-85 days). Bud- 
ding and flowering rape recorded in at 55-58 and 59- 
61 day and 75-77 at vetch and 84-86 days after vege- 
tation. 

Harvesting the mixed green fodder conducted in 
the early phase of earing the grain component in the 
second week of May. Thus, the growing season lasted 
winter agrophytocenoses within 140-145 days. 

Plant height of winter crops at the harvest time 
maturity on average two years ranged from 65 to 125 
cm. More it was in mixtures triticale with vetch uses a 

variant of the fertilizer dose N90P60 and amounted to 
respectively 95 and 88 cm by the ratio of 50/50% and 
96 and 95 cm by 75/50%. In crops of triticale with rape 
at a ratio of 50/50% while N90P60 plant height triticale 
and rape was respectively 92 and 89 cm, while thick- 
ening to 75/50% - 93 and 83 cm. This indicates that 
due to joint cultivation of triticale with vetch winter 
created more favorable conditions for growth and 
development compared to rape. 

The highest yield of green mass 45,1-55,8 t/ha 
on average for two years, provided a mixture of tritica- 
le with vetch on the background N90P60, the highest 
figure was for seeding ratio - 50/75% single-species 
planting of triticale (Table. 1). 

 

Table 1 – Yields of winter triticale agrocenosis depending on mineral nutrition (the average for 2014- 
2015 years.) 

Value seeding agrocenosis 
(В) 

The level of fertilization (А) 
Yield of green mass t/ha Collection of dry matter t/ha 

N60P60 N90P60 N120P60 N60P60 N90P60 N120P60 

1. Тriticale winter, 100% 
(4 million/ha) 6,9 8,8 7,1 0,59 0,78 0,79 

2. Rape winter, 100% 
(2,5 million/ha) 

4,2 6,1 7,3 0,55 0,77 0,92 

3. Vetch winter., 100% 
(1,8 million/ha) 

2,0 3,0 3,1 0,48 0,56 0,55 

4. Тriticale 50% + Rape 50% 6,9 8,6 7,5 0,75 0,81 0,85 
5. Тriticale 50% + Rape 75% 10,9 11,9 10,7 0,76 0,95 1,04 
6. Тriticale 75% + Rape 50% 7,8 9,4 7,5 0,64 0,93 0,80 
7. Тriticale 50% + Vetch 50% 6,7 7,7 6,2 0,82 1,00 0,86 
8. Тriticale 50% + Vetch 75% 10,7 11,1 9,4 1,11 1,12 1,05 
9. Тriticale 75% + Vetch 50% 7,3 8,7 6,7 0,83 1,11 0,90 

LED05, А 
В 

0,63 
0,84 

0,17 
0,18 

 

Collection of dry matter on average for two 
years, at a ratio of 50/75% was 14,6 t/ha, which is on 
15% moor then mixtures with rape and on 24% for 
single-species planting of triticale. An increase in dry 
matter using N90P60 made compared with the 
background of N60P60 in mixtures triticale with vetch 
was 0,7-1,6 t, and triticale with rape 0,6-2,3 t. Note 
that increasing the dose of fertilizer to N120P60 
worsened performance fodder supply. This indicates 
that when the mixed cultivation of winter forage crops 

after soybeans, for their high performance enough to 
make N90P60. 

It is established that the creation of winter fodder 
agrocenosis involving triticale, rape and vetch 
provides not only obtain high yields of forage mass, 
and complete feeds, including the release of feed 
units and digestible protein per 1 hectare. 

Out of feed units in single-species planting of triticale 
crops reached 6,9-7,1 t/ha, mixtures triticale with rape - 6,9- 
11,9, with vetch - 6,7-11,1 t/ha (table. 2). 

 

Table 2 – Forage productivity of agrocenosis winter triticale depending on mineral nutrition (the average 
for the 2014-2015 years.) 

 

 
Value seeding agrocenosis 

(В) 

The level of fertilization (А) 
Output, t/h 

feed units digestible protein exchange energy megajoule /h 
N60P60 N90P60 N120P60 N60P60 N90P60 N120P60 N60P60 N90P60 N120P60 

1. Тriticale winter, 100% 6,9 8,8 7,1 0,59 0,78 0,79 80 108 83 
2. Rape winter, 100% 4,2 6,1 7,3 0,55 0,77 0,92 54 71 85 

3. Vetch winter., 100% 2,0 3,0 3,1 0,48 0,56 0,55 38 41 43 
4. Тriticale 50% + Rape 50% 6,9 8,6 7,5 0,75 0,81 0,85 80 107 90 
5. Тriticale 50% + Rape 75% 10,9 11,9 10,7 0,76 0,95 1,04 95 130 125 
6. Тriticale 75% + Rape 50% 7,8 9,4 7,5 0,64 0,93 0,80 88 115 90 
7. Тriticale 50% + Vetch 50% 6,7 7,7 6,2 0,82 1,00 0,86 85 98 79 
8. Тriticale 50% + Vetch 75% 10,7 11,1 9,4 1,11 1,12 1,05 121 146 122 
9. Тriticale 75% + Vetch 50% 7,3 8,7 6,7 0,83 1,11 0,90 105 112 88 

 

The highest yield of feed units 10,7-11,9 
provided mixture triticale with rape against the 
background of N90P60 components at a ratio of 

50/75% to one-component crops, which is 12.2% 
more than mixture triticale with vetch and 26-37% for 
one-component triticale crops. Best digestible protein 
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yield from 1 ha triticale mixture provided with vetch 
and with a ration of 50/75% and N90P60. Under these 
conditions the most out of the exchange energy yield 
in triticale mixtures with vetch 121-146 GJ, which is 
11-22% higher than the mixtures with rape and 26- 
34% for one-component triticale crops. It should be 
noted that the more productive component ratio of 
50/75%, better availability of feed unit 124-129 g 
digestible protein observed in triticale with vetch on 
the background N90P60. 

Conclusions. So, on average for the years 

2014-2015, the collection of absolutely dry matter in 
winter triticale agrocenoses exceeded its one- 
component crops on 11-38%. The highest yield of 
feed units 11,1-11,9 t/ha obtained by mixtures ratio of 
50/75% with normal fertilizer N90P60. The highest yield 
of digestible protein provided mixtures triticale with 
vetch - 1,12 t/ha. 
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Постановка проблеми. Виробництво сільсь- 

когосподарської продукції в умовах економічної 
нестабільності, за постійно зростаючої вартості 
засобів виробництва, матеріальних і технологічних 
ресурсів, зумовлює необхідність оптимізації пара- 
метрів технологічних операцій на підставі матема- 
тичного моделювання й прогнозування процесів, 
основна мета якої - отримання економічно- 
обґрунтованого рівня продуктивності. Особливої 
гостроти ця проблема набуває у зрошуваному 
овочівництві, де без подолання природного дефі- 
циту вологи у ґрунті, притаманного для зони Пів- 
денного Степу, взагалі не можливо досягти еконо- 
мічно-доцільного рівня продуктивності. Полив в 
зоні недостатнього природного зволоження висту- 
пає основним елементом регулювання водного 
режиму ґрунту, забезпечуючи рослинам доступ до 
елементів живлення та регулювання мікроклімату 
в межах ділянки зрошення. В процесі поливів інте- 
грованим показником витрат води виступає зрошу- 
вальна норма, яка є не тільки одним з головних 
елементів сумарного водоспоживання рослин, а і 
складовою технологічного процесу, суттєво впли- 
ваючи на його вартість. Враховуючи тенденцію 
постійного росту вартості ресурсів необхідна бага- 
токритеріальна оцінка технологічного процесу з 
метою оптимізації тих елементів, від яких найбіль- 
ше залежить рівень продуктивності у зрошуваному 
овочівництві. 

Стан вивчення питання. Оптимізація техно- 

логічних процесів у зрошуваному землеробстві на 
базі математичного моделювання продуктивності 

сільськогосподарських культур та ідентифікація 
впливу на них біотичних і абіотичних чинників дає 
змогу корегувати витрату ресурсів, що в свою чер- 
гу зменшує негативний вплив на довкілля і, в під- 
сумку, забезпечує максимальний економічний 
ефект [3, 4, 7]. Пошук та ідентифікація найбільш 
економічно-доцільного варіанта є основною зада- 
чею оптимізації. В загальному вигляді постановка 
екстремальної задачі складається з визначення 
екстремуму функції f (x1, x2,…xn) за умови, що gi 

(x1, x2,…xn)  bi (i=1,m), де f і gi - задані функції, а 

bi- деякі дійсні числа [1,5,6]. Моделювання урожай- 

ності ряду сільськогосподарських культур і прогно- 
зування їх водоспоживання запропоновано на 
основі сплайн-функцій, які ідентифікують модель 
«урожайність-вологозабезпеченість», даючи мож- 
ливість оптимізувати величину зрошувальної нор- 
ми на підставі економічних критеріїв [2]. 

В умовах зрошення загальні витрати води на 
поливи дорівнюють зрошуваній нормі, величина 
якої залежить від біологічних особливостей куль- 
тури, параметрів режиму зрошення, способу поли- 
ву та ідентифікується за граничними умовами для 
заданого рівня вологості ґрунту. Питання оптимі- 
зації водокористування визначається відношен- 
ням: «урожайність – зрошувальна норма», яке 
природно різниться за способами поливу, і є пос- 
тійно актуальним за зростання тарифів на елект- 
роенергію та воду та інші технологічні ресурси. 

Завдання і методи досліджень. У роботі ви- 

рішувалося завдання багатокритеріальної оптимі- 
зації зрошувальної норми томата на основі багато- 
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річних даних, отриманих в лабораторії овочівницт- 
ва ІЗЗ НААН України в період з 1993-2005 рр. 
Імітаційне моделювання залежностей «урожай- 
ність-вологозабезпеченість» за краплинного зро- 
шення і дощування для умов Південного Степу 
України виконане у ІВПіМ НААН у 2014 році згідно 
методики [2] . 

Дослідження моделі «урожайність – волого- 



забезпеченість» томата базувалося на статистич- 
ному, логічно-абстрактному методах та системно- 
му аналізі технологічних процесів вирощування 
томата в умовах зрошення. 

Результати досліджень. Структура матема- 

тичної моделі для оптимізації зрошувальної норми 
томата за краплинного зрошення і дощування 
представлена у вигляді сплайн – функцій [2, с.78]: 
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де Y - фактичний врожайність, ц/га; Y
max

 - максимальна урожайність, ц/га; K - коефіцієнт вологозабе- 

зпеченості ( 0  К  1); u,ω - відповідно зрошувальні норми за біологічно-оптимального і фактичного 

режимів зрошення;  - опади за період вегетації. 
 

Моделювання на основі сплайн-функцій (ап- 
роксимація нелінійних процесів поліномом ) дозво- 
лило отримати параметри квадратичних моделей 
«відносна урожайність - коефіцієнт вологозабезпе- 
ченість» для дощування і краплинного зрошення в 
умовах Південного Степу України за глибини роз- 
рахункового шару 0-30 та 0-50 см. Аналіз динаміки 
відносної урожайності, ідентифікованої за модел- 
лю «відносна урожайність - коефіцієнт вологозабе- 
зпеченість» показує, що за краплинного зрошення і 
дощування функція відносної урожайності f (k) 

монотонно зростає, досягаючи максимальної ве- 
личини за коефіцієнту вологозабезпеченості k=1. 

1,2 

Функція відносної урожайності як за краплинного 
зрошення, так і за дощування наближається до 1 
за умови, що фактична урожайність (Y) за кожного 

із способів поливу, за певної величини зрошуваль- 
ної норми, повної забезпечує максимальну уро- 
жайність(Y

maх
). Очевидно, що виконання цієї умови 

можливе лише у випадку досягнення зрошувальної 
норми величини, яка відповідає біологічно- 
оптимального режиму зрошення, забезпечуючи в 
повному обсязі потребу рослин у воді. Відповідно, 
що в цьому випадку коефіцієнт вологозабезпече- 
ності досягатиме свого максимуму (рис.1). 
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Рисунок 1. Моделі «відносна урожайність - 

вологозабезпеченість» томата за різних способів поливу 
 

На рисунку 1 видно, що як за дощування, так і 
за краплинного зрошення на зміни коефіцієнту 

вологозабезпеченості впливає величина розрахун- 
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кового шару. Наприклад, за 
краплинного зрошення функція 
відносної урожайності, за 0-30 
см розраху- нкового шару, 
дорівнює 0,8, за коефіцієнту 
волого- 
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забезпеченості 0,62. За 0-50 см розрахункового 
шару коефіцієнт вологозабезпеченості зростає на 
16,1 %. Аналогічна картина змін показників спосте- 
рігається і за дощування. За коефіцієнту вологоза- 
безпеченості на рівні 0,92 для досліджуваних спо- 
собів поливу практично втрачається різниця за 
рівнем відносної врожайності. Така ситуація вини- 
кає внаслідок того, що за кожного з способів поли- 
ву зрошувальна норма наближається до біологіч- 
но-оптимальної величини, хоча і різниться за ве- 
личиною. Відповідно, витрати на полив, визнача- 
тимуться величиною зрошувальної норми і вартіс- 
тю поливної води. Їх збільшення спричинить зага- 
льне збільшення витрат на технологічний процес 
вирощування. В свою чергу, збільшення витрат не 
повинно перевищувати економічно-доцільного 

рівня, який саме і визначається на основі аналізу 
моделі технологічного процесу. 

З метою ілюстрації впливу тарифу на динамі- 
ку чистого прибутку в області прийняття оптима- 
льних рішень порівняємо ці величини за граничних 
рівнів тарифу на воду. Динаміка величини чистого 
прибутку за різних способів поливу показує, що і 
дощування, і краплинне зрошення, за нульового 
тарифу на воду, забезпечують максимальний еко- 
номічний ефект за коефіцієнту вологозабезпече- 
ності, який дорівнює 1 за обох глибин розрахунко- 
вого шару ґрунту. Тобто за безкоштовної подачі 
води область прийняття оптимальних рішень як за 
способами поливу, так і глибиною розрахункового 
шару відповідатиме екстремуму функції чистого 
прибутку за k=1 (рис. 2). 
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Рисунок 2. Чистий прибуток за різної технології поливу томата за нульового тарифу на воду 
 

Беручи до уваги, що імітаційне моделювання 
за сплайн – функціями «урожайність – коефіцієнт 
вологозабезпеченості» ряду сільськогосподарських 
культур показало, що для овочевих рослин змен- 
шення коефіцієнту вологозабезпеченості менше 
0,8 втрачає сенсу, так як практично унеможливлює 
управління економічним процесом [2, c.79], то в 
нашому випадку область прийняття оптимальних 
рішень обмежена верхньою точкою перегину, що 
відповідає коефіцієнту вологозабезпеченості 0,9. 
За дощування його величина на цьому рівні забез- 
печується зрошуваною нормою 2900-3570 м

3
/га, а 

за краплинного зрошення на 41,5-44,4 % меншою, 
ніж за дощування. 

Визначення області прийняття оптимальних 
рішень за тарифу на воду на рівні 0,5 грн/м

3
 пока- 

зує її зміщення в сторону зменшення коефіцієнту 
вологозабезпеченості і, відповідно, величини зро- 
шувальної норми. Екстремум функції чистого при- 
бутку за краплинного зрошення спостерігається за 
коефіцієнтів вологозабезпеченості 0,84-0,86, а за 
дощування - 0,9-0,95. Порівняння величини чисто- 
го прибутку за досліджуваних способів поливу в 

області прийняття оптимальних рішень засвідчує, 
що за краплинного вона за отриманої за величини 
коефіцієнту забезпеченості відповідає зрошуваній 
нормі 1300-2090 м

3
/гам, а за дощування - 2200- 

3570 м
3
/га. 

Порівняння величини чистого прибутку за по- 
собами поливу в межах розрахункових шарів пока- 
зує, що за краплинного зрошення його величина 
перевищує показник дощування на 701,7 - 1645,6 
грн/га. Це засвідчує, що краплинне зрошення, за 
приблизно однакових умов вологозабезпеченості, 
є економічно більш ефективним способом поливу, 
ніж дощування (рис.3). 

Моделювання величини чистого прибутку на 
основі сплайн-функції за різних способів поливу і 
величини зрошувальної норми у визначеній облас- 
ті прийняття оптимальних рішень, за досліджува- 
них розрахункових шарів показує, що за дощуван- 
ня зрошувальна норма 3300–3570 м

3
/га є збитко- 

вою у випадку перевищення тарифу на воду 0,82- 
0,85 грн/м

3
. Трансформація величини чистого при- 

бутку за краплинного зрошення за різних зрошува- 
льних норм і тарифу на воду засвідчує, що за мак- 
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Коефіцієнт вологозабезпеченості, k 

симальної зрошувальної норми 2090 м
3
/га, навіть 

за зростання тарифу на воду до 1,2 грн/м
3
 даний 

спосіб забезпечує прибуток (рис.4). 
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Рисунок 3. Чистий прибуток за різної технології паливу томата, тариф на воду 0,5 грн/м
3 

 

Багатокритеріальна оцінка економічної ефек- 
тивності способів поливу за величиною чистого 
прибутку виявила мінімум дві тенденції. Перша - 
краплинне зрошення, завдяки меншим витратам 
води на полив, інертніше відкликається на зрос- 
тання тарифу на поливну воду порівняно з дощу- 

4000 

ванням. Друга – величина чистого прибутку за 
краплинного зрошення у випадку зростання тари- 
фу має тенденцію повільнішого зменшення, що 
засвідчує більш високу конкурентну спроможність 
даної технології поливу порівняно з дощуванням. 
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Рисунок 4. Динаміка чистого прибутку за різної величини зрошувальної норми і тарифу на воду 

 

Висновки. Ідентифікація моделі «урожай- 

ність-вологозабезпеченість» томата на основі 
сплайн-функцій за різних способів поливу та її 
аналіз дозволили встановити, що краплинне зро- 

шення за ефективністю використання води пере- 
вищує дощування за досліджуваних рівнів волого- 
забезпеченості. Область прийняття оптимальних 
рішень за величиною зрошувальної норми за та- 
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рифу на воду 0,5 грн/м
3
 для краплинного зрошен- 

ня відповідає коефіцієнту вологозабезпеченості 
k=0,84-0,86 і залежно від забезпеченості опадами 
знаходяться на рівні 1300-2090 м

3
/га. 

Перспектива подальших досліджень. Зрос- 

тання вартості основних складових технологічного 
процесу вирощування овочевих культур потребує 
пошуку оптимальних рішень щодо їх використання. 
В цьому контексті імітаційне моделювання за пос- 
тійного зростання цін на складові технологічного 
процесу вирощування, застосовуватимуться на- 
далі як один з методів прийняття оптимальних 
рішень. 
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Постановка проблеми. Академік Костяков 

О.М. дав визначення зрошувальної системи (ЗС), 
суть якого зводиться до того, що ЗС – це сукуп- 
ність технічних засобів забору, транспортування і 
перетворення води в ґрунтову вологу [1]. Таке 
визначення ЗС в сучасних умовах недостатньо 
точно відображає її сутність тому, що характеризує 
лише технічну підсистему, або гідротехнічний тра- 
нспортувальний механізм. Сучасні гідромеліорати- 
вні системи, що побудовані в посушливій зоні, 
представляють собою складні природно-технічні і 
господарські комплекси, які мають високий рівень 
технічної оснащеності. В таких системах транспор- 
тувальний механізм становить лише частину сис- 
теми, її технічну підсистему. Також до структури 
сучасних зрошувальних систем входить організа- 
ційно-господарська підсистема, представлена 
колективом людей і технічними засобами управ- 
ління водорозподілом. Ця підсистема забезпечує 
технологічний процес руху води у гідротехнічному 
передавальному механізмі. 

Виходячи з цього, можливо зробити висновок, 
що розвиток меліоративної науки, зрошувальних 
технологій, зміна умов господарювання зумовили 
внесення уточнень та доповнень до традиційного 
визначення зрошувальної системи. Визначенню ЗС 
необхідно надати більш широкого значення і розг- 
лядати її як сукупність ієрархічно організованих 
підприємств, що взаємодіють у процесі водокорис- 
тування, водорозподілу та водовідведення на пев- 
ній території [2]. Таке уявлення про зрошувальні 
системи змушує в підході до управління ними вра- 
ховувати як технологічні, так і економічні основи 

експлуатації [3, 4]. Прикладом зрошувальної сис- 
теми зі складною структурною організацією, досить 
високим, на момент будівництва, рівнем технічної 
оснащеності та автоматизації технологічних про- 
цесів на півдні України є Каховська ЗС, найбільша 
зрошувальна система у Європі, яка, у разі повної 
реалізації проекту, могла б забезпечити зрошення 
сільськогосподарських земель на території 
Херсонської та Запорізької областей на площі 780 
тис. га. Функціонування Каховської ЗС у 2010-2014 
рр. характеризується: зміною кількості водокорис- 
тувачів, завершенням переходу на принцип плат- 
ності водокористування, зменшенням бюджетного 
фінансування державних водогосподарських підп- 
риємств. Зберігається структурна роз’єднаність, 
коли Управління головного Каховського магістра- 
льного каналу (УГКМК), що експлуатує головну 
насосну станцію, магістральний канал і частину 
точок водовиділу (насосних станцій підкачки), зна- 
ходиться у безпосередньому підпорядкуванні Дер- 
жавного агентства водних ресурсів України. Ра- 
йонні та міжрайонні управління водного господарс- 
тва (УВГ), що знаходяться в зоні дії магістрального 
каналу, експлуатують міжгосподарські розподіль- 
ники і більшість точок водовиділу та входять до 
структури Херсонського (9 УВГ) і Запорізького (2 
УВГ) обласних управлінь водних ресурсів. В таких 
умовах експлуатації зростає роль планування та 
аналізу ефективності водокористування та водо- 
розподілу. Оптимізація процесів забору, подачі та 
розподілу води сприяє підвищенню технічних пока- 
зників ЗС: зменшує непродуктивні втрати води, 
підвищує надійність роботи насосних станцій. Це, в 
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свою чергу, знижує матеріальні витрати на подачу 
води та обслуговування зрошувальної мережі. 

Стан вивчення проблеми. Окремі питання 

визначення ефективності водорозподілу вивчали в 
своїх працях такі вчені, як: Натальчук М.Ф., Багров 
М.М., Кієнчук О.Ф. та інші. Пізніше, Духовним В.А. 
спільно з іншими науковцями була розроблена 
система показників оцінки та аналізу водорозподі- 
лу на зрошувальних системах Центральної Азії. В 
умовах зрошення України ці показники залишають- 

ся мало вживаними. Поза увагою залишаються 
питання структуризації водогосподарських об'єктів, 
напрями та джерела модернізації мереж гідротех- 
нічних споруд меліоративних комплексів та інші. 

Мета та методи. Метою досліджень було 

проведення аналізу водорозподілу в зоні дії Кахов- 
ської зрошувальної системи й визначення впливу 
на нього погодних та інших факторів. Методи – 
статистичний, розрахунково-порівняльний. 

 

Таблиця 1 – Основні техніко-експлуатаційні показники водогосподарських підприємств у зоні дії 
Каховської зрошувальної системи 

 

 

Назва підпри- 
ємства 

 
Роки 

Фактична 
площа 
поливу, 
тис. га 

Водоподача, 
тис. м

3  
ККД 

Кратність 
поливів сільсько- 

господарських куль- 
тур 

Питома 
водоподача, 

тис. м
3
/га план факт 

Управління 
головного Ка- 

ховського магі- 
стрального 

каналу 

2010 29,28 120766 95231 1,00 5,9 3,25 
2011 29,80 135063 122262 1,00 7,9 4,10 
2012 29,86 145700 133813 1,00 9,0 4,48 
2013 29,70 151934 127017 1,00 8,6 4,28 
2014 30,79 162994 120602 1,00 7,3 3,92 

 
Каховське 

УВГ 

2010 28,73 90925 71799 0,85 7,1 2,92 
2011 28,14 86903 82062 0,80 9,0 3,59 
2012 28,14 103849 101090 0,72 9,7 3,46 
2013 29,72 107145 102828 0,89 10,2 4,19 
2014 29,72 98147 124686 0,88 8,6 3,68 

 
Горностаївське 

УВГ 

2010 17,32 60430 50323 0,99 5,5 2,62 
2011 17,22 59355 45472 0,98 6,9 3,39 
2012 17,54 52678 58468 0,95 8,1 3,73 
2013 17,74 48146 65447 0,99 8,5 4,25 
2014 17,92 48144 75390 0,97 8,2 3,89 

 
Новотроїцьке 

УВГ 

2010 44,82 93264 73200 0,94 3,3 1,63 
2011 44,93 94596 111906 0,96 5,3 2,49 
2012 45,14 103095 130114 0,93 5,2 2,88 
2013 47,26 104981 136971 0,96 5,3 2,90 
2014 48,71 107930 147073 0,97 5,3 3,02 

 
Цюрупинське 

УВГ 

2010 1,54 4680 4173 0,91 5,7 2,71 
2011 1,54 5742 3771 1,00 5,1 2,49 
2012 1,33 5473 3876 0,98 5,9 2,91 
2013 1,51 5445 6373 1,00 8,4 4,20 
2014 1,58 6531 6008 1,00 7,9 3,79 

 
Чаплинське 

УВГ 

2010 34,55 66221 80182 1,03 4,5 2,32 
2011 28,38 79806 106642 0,97 5,5 3,76 
2012 28,57 73205 120530 1,02 6,4 4,22 
2013 29,09 78446 119228 0,96 7,7 4,10 
2014 34,55 78155 140898 1,05 7,1 4,08 

 
Іванівське 

УВГ 

2010 13,90 30700 32809 1,08 3,8 2,36 
2011 14,53 36269 47868 1,00 5,9 3,29 
2012 14,54 36200 51224 0,96 5,2 3,52 
2013 14,83 41808 60391 0,99 6,8 4,07 
2014 15,33 39496 60184 0,99 6,5 3,93 

 
Генічеське 

УВГ 

2010 20,50 48221 37670 0,90 4,8 1,84 
2011 20,50 44771 47613 0,94 5,6 2,32 
2012 20,70 45269 48435 0,93 5,6 2,34 
2013 21,00 45361 50416 0,95 5,6 2,40 
2014 21,00 47650 47958 0,98 5,5 2,25 

 
Якимівське 

УВГ 

2010 13,66 34414 11530 0,63 2,1 0,84 
2011 14,16 32007 18121 0,66 3,0 1,28 
2012 14,45 22282 17708 0,60 3,0 1,23 
2013 15,49 22282 21438 0,70 3,2 1,38 
2014 15,65 22282 16924 0,63 2,9 1,08 

 
Мелітопольсь- 

ке 
УВГ 

2010 12,20 44083 15126 0,73 2,9 1,24 
2011 12,20 32220 13315 0,62 2,3 1,09 
2012 12,31 22680 19862 0,68 3,3 1,61 
2013 12,61 31300 24308 0,70 3,7 1,93 
2014 12,48 34600 26094 0,73 4,0 2,09 
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Результати досліджень. Основні техніко- 

експлуатаційні показники підприємств, які забира- 
ють воду з Каховського магістрального каналу і 
подають її на зрошення, наведені у таблиці 1. Дані 
таблиці свідчать про порівняно високий рівень 
використання зрошуваних земель, значну потуж- 
ність Каховської ЗС та високу інтенсивність поливів 
сільськогосподарських культур на зрошуваному 
масиві. В той же час технологічна потужність голо- 
вної насосної станції використовується не в повній 
мірі. Фактично политі площі за період 2010-2014 
рр. становили 211-228 тис. га, що складає 65-70% 
наявних зрошуваних земель у зоні дії системи і до 
40% политих зрошуваних земель в Україні. Об’єм 
водоподачі дорівнював 500-800 млн м

3
. Середня 

зрошувальна норма по системі за аналізований 
період становила  2,8  тис. м

3
/га,  а  максималь-   

на досягала значень 4,48 тис. м
3
/га. Середня крат- 

ність поливів – 5,7, а в районах інтенсивного ви- 
рощування сої на зрошенні, що обслуговуються 

Каховським управлінням водного господарства та 
управлінням Каховського магістрального каналу, – 
до 10 поливів за сезон. Технічний стан Каховської 
зрошувальної системи задовільний – коефіцієнт 
корисної дії (ККД), з урахуванням магістрального 
каналу, дорівнює 0,9, а закритої внутрішньогоспо- 
дарської мережі – 0,96-0,97. У той же час має міс- 
це значний знос основних фондів. У практиці водо- 
розподілу на Каховській ЗС мали місце випадки, 
коли ККД міжгосподарської мережі деяких район- 
них управлінь водного господарства досягав і пе- 
ревищував значення 1. Це пояснюється забором 
УВГ води не тільки з робочого, але й з резервного 
об’єму магістрального каналу, який утворюється 
завдяки складній полігональній формі його попе- 
речного перерізу, що дозволяє накопичувати дода- 
ткові об’єми води. Фактичні і планові об`єми водо- 
подачі Каховського магістральному каналу наве- 
дені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Планові й фактичні об’єми водоподачі Каховського магістрального каналу 
 

Рік Планова водоподача, тис. м
3 

Фактична водоподача, тис. м
3 

2010 716655 540031 
2011 729630 711912 
2012 748148 811300 
2013 767231 831853 
2014 812721 822327 

 

Управління водою на Каховській ЗС здійсню- 
ється на засадах планового водокористування – 
зв’язку потреб водокористувачів (сільськогоспо- 
дарських товаровиробників, підприємств водопо- 
стачання) з режимом джерела зрошення, пропуск- 
ною здатністю каналів і трубопроводів, продуктив- 
ністю насосних станцій [5]. Планові об’єми водоза- 
бору та водоподачі кожного районного управління 
водного господарства визначаються протоколами 
про наміри, що оформлюються між водокористу- 
вачем і підприємством водного господарства до 
укладання договорів на подачу води. Протягом 
поливного сезону водокористувач за 5 днів подає 
заявку на воду в управління водного господарства, 
згідно з календарним планом поливів, оплачує 
заявлений об’єм води за ціною, погодженою дого- 
вором. За день до поливу водокористувач підтвер- 
джує готовність до проведення поливу документом 
про оплату заявленого обсягу води. Оформлення 
заявок на воду, сплата, підтвердження готовності 
проведення поливів відносяться до процесу опера- 

виділу; 
- незадовільного технічного стану внутрішньо- 

господарської зрошувальної мережі. 
Організація планового водокористування на 

ЗС повинна забезпечувати ефективне використан- 
ня зрошувальної води, мінімізацію її скидів з полів, 
оптимальну вологість активного шару ґрунту. Ви- 
конання та ефективність планового водокористу- 
вання можливо оцінити системою певних техніко- 
економічних показників. Окрім традиційних показ- 
ників, що характеризують роботу ЗС, таких як: 
об’єм водозабору та водоподачі, площа і кратність 
поливів, зрошувальна норма, вчені пропонують 
ряд показників, які характеризують управління 
водорозподілу і ефективність планового водокори- 
стування, таких як водозабезпеченість і рівномір- 
ність водоподачі [7, 8]. 

Коефіцієнт водозабезпеченості групи водоко- 
ристувачів (УВГ) або окремого водокористувача: 

 Wфакт 

тивного планування системного водокористування. 
Системні плани розподілу води можуть коригува- 
тися. Коригування планів відбувається у випадках: 

Кв =  
 

WпланМК 
, (1) 

- випадання достатньої кількості опадів для 
забезпечення рослин вологою; 

- аварії, що тягне за собою тривале порушен- 
ня планового режиму водоподачі; 

- значного зменшення водоносності джерела 
зрошення; 

де Wфакт, Wплан – фактична і планова водопо- 
дача, м

3
; 

Коефіцієнт водозабезпеченості магістрально- 
го каналу (МК): 

WфактМК 

- зміни спеціалізації сільськогосподарського 
виробництва на зрошуваних землях, що супрово- 
джується зміною структури посівних площ більш, 

Кв.МК = 
WпланМК 

, (2) 

ніж на 15% [6]; 
- відсутності у значної кількості водокористу- 

вачів коштів для оплати подачі води їм у точки 

де WфактМК, WпланМК – фактична і планова во- 
доподача по магістральному каналу, м

3
. 

Основоположним принципом водорозподілу, 
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що випливає із врахування правила соціальної 
справедливості, є пропорційність. Критерієм оцінки 
справедливості фактичного розподілу води між 
водокористувачами є коефіцієнт рівномірності 
водоподачі.   Максимальне   значення  коефіцієнта 

 
КрМК = 

 
∑к  

п 
, (4) 

рівномірності дорівнює 1. Чим вище коефіцієнт 
рівномірності водоподачі, тим справедливіше 
відбувається процес водорозподілу з магістраль- 
ного каналу [9, c. 55]. 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі УВГ або 

де ∑Кр – сума коефіцієнтів рівномірності во- 

доподачі водокористувачам; 
n – кількість водокористувачів (груп водокори- 

стувачів). 
Величини коефіцієнтів водозабезпеченості та 

окремого водокористувача: 

Кр = 1 - 
к в-

кв.МК 

кв.МК 

 
 

(3) 

рівномірності водоподачі Каховського магістраль- 
ного каналу і водогосподарських підприємств, що 
функціонують в зоні Каховської ЗС, для кожного 
року аналізованого періоду (2010-2014 рр.), а та- 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі з магіст- 
рального каналу розраховується як середнє ари- 
фметичне коефіцієнтів рівномірності водоподачі 
всіх водокористувачів (груп водокористувачів): 

кож метеоумови цих років, що характеризуються 
кількістю опадів (мм) та забезпеченістю опадами 
(%) (за даними метеостанції Асканія-Нова), наве- 
дені в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Показники та умови водорозподілу на Каховській зрошувальній 
системі у 2010-2014 рр. 

 

Р
ік

 

 
 
 

 
Показники та умови водорозподілу 

Водогосподарські підприємства 

Херсонська область 
Запорізка 
область 
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У

В
Г
 

2
0

1
0
 

Коефіцієнт водозабезпеченості (Кв) 0,79 0,94 0,77 0,78 0,89 1,21 1,07 0,78 0,33 0,34 

Коефіцієнт водозабезпеченості каналу (КвМК) 0,75 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі (Кр) 0,96 0,74 0,97 0,96 0,82 0,39 0,57 0,98 0,44 0,46 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі каналу 
(КрМК) 

0,72 

Кількість опадів, мм. (Ос) / забезпеченість, % 598,4 / 7% 

2
0

1
1
 

Коефіцієнт водозабезпеченості (Кв) 0,91 0,97 1,11 1,18 0,66 1,33 1,31 1,06 0,57 0,41 
Коефіцієнт водозабезпеченості каналу (КвМК) 0,97 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі (Кр) 0,93 1,00 0,86 0,78 0,68 0,63 0,65 0,93 0,59 0,48 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі каналу 
(КрМК) 

0,76 

Кількість опадів, мм. (Ос) / забезпеченість, % 240,3 / 99% 

2
0

1
2
 

Коефіцієнт водозабезпеченості (Кв) 0,92 0,96 1,36 1,26 0,71 1,65 1,42 1,06 0,79 0,87 
Коефіцієнт водозабезпеченості каналу (КвМК) 1,08 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі (Кр) 0,84 0,89 0,78 0,83 0,66 0,48 0,69 0,99 0,74 0,81 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі каналу 
(КрМК) 

0,78 

Кількість опадів, мм. (Ос) / забезпеченість, % 503,4 / 21% 

2
0

1
3
 

Коефіцієнт водозабезпеченості (Кв) 0,83 1,27 1,56 1,32 1,17 1,52 1,46 1,11 0,72 0,77 
Коефіцієнт водозабезпеченості каналу (КвМК) 1,08 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі (Кр) 0,77 0,82 0,56 0,78 0,92 0,59 0,70 0,97 0,67 0,71 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі каналу 
(КрМК) 

0,73 

Кількість опадів, мм. (Ос) / забезпеченість, % 342,7/ 68% 

2
0

1
4
 

Коефіцієнт водозабезпеченості (Кв) 0,73 1,05 1,40 1,36 0,92 1,80 1,52 1,00 0,72 0,71 
Коефіцієнт водозабезпеченості каналу (КвМК) 1,01 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі (Кр) 0,73 0,97 0,61 0,65 0,91 0,28 0,50 0,99 0,75 0,74 

Коефіцієнт рівномірності водоподачі каналу 
(КрМК) 

0,68 

Кількість опадів, мм. (Ос) / забезпеченість, % 340,1/72% 
 

Виходячи із сприятливих умов: достатнього 
обсягу водних ресурсів у джерелі зрошення (Ка- 

ховське водосховище), надійної роботи головної 
насосної станції системи, високого ККД зрошува- 
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льної мережі, коефіцієнт водозабезпеченості кана- 
лів усіх рівнів зрошувальної системи має бути ста- 
більним і перебувати на високому рівні. Фактичні ж 
величини коефіцієнтів водозабезпеченості та рів- 
номірності водоподачі у більшості районних управ- 
лінь водного господарства протягом аналізованого 
періоду були схильні до коливань. Показники рів- 
номірності водоподачі та водозабезпеченості Ка- 
ховського магістрального каналу залишалися 
більш стабільними. 

З метою визначення взаємозв’язку змін між 
показниками водорозподілу та їх залежності від 

погодних умов нами був проведений кореляційний 
аналіз між величинами показників водозабезпече- 
ності й рівномірності ЗС та річною кількістю опадів 
(Q). Аналіз кореляційного зв'язку між виконанням 
плану водоподачі (коефіцієнт водозабезпеченості) 
та річною кількістю опадів у зоні Каховської зрошу- 
вальної системи вказав не зворотну залежність між 
цими величинами різного ступеня сили (від –0,14 у 
УГКМК до –0,7 у Генічеському УВГ) у більшості 
водогосподарських підприємств, за винятком Цю- 
рупинського УВГ, де взаємозв'язок не простежу- 
ється (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Кореляційний зв'язок між показниками водорозподілу та кількістю опадів у зоні дії 
Каховської зрошувальної системи 
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r(Kв,Q) -0,14 -0,38 -0,49 -0,66 0,01 -0,25 -0,59 -0,70 -0,43 -0,09 
r(Kp,Q) 0,34 -0,78 0,48 0,75 -0,06 -0,43 -0,01 0,64 -0,40 -0,02 
r(Kв,Kp) 0,36 -0,14 -0,93 -0,88 0,90 -0,41 0,07 -0,24 0,84 0,99 

 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що із 

збільшенням кількості опадів зменшується показ- 
ник виконання плану подачі води. Водночас, зако- 
номірного взаємозв’язку між змінами кількості опа- 
дів та показником рівномірності водорозподілу не 
виявлено. При кореляційному аналізі взаємного 
впливу водозабезпеченості та рівномірності водо- 
розподілу необхідно звернути увагу на зворотній 
кореляційний зв'язок між цими двома показниками 
в тих УВГ, де фактичні показники водоподачі знач- 
но перевищують планові (Новотроїцьке, Чаплинсь- 
ке, Горностаївське). Водночас у водогосподарських 
підприємствах із фактичними показниками водоза- 
безпеченості, що не перевищують планові (Мелі- 
топольське, Якимівське, Цюрупинське УВГ, 
УГКМК), спостерігається прямий зв'язок між водо- 
забезпеченням та рівномірністю водорозподілу. Це 
свідчить про те, що значне перевищення фактич- 
них величин водоподачі над плановими в деяких 
УВГ призводить до різкого зниження рівномірності 
водоподачі міжгосподарських розподільників. Та- 
кож на виконання плану поливів впливає стан вну- 
трішньогосподарської зрошувальної мережі та 
здатність водокористувачів сплачувати послуги з 
подачі води на зрошення. Низькі показники водо- 
забезпеченості управлінь водного господарства 
Запорізької області (Мелітопольського і Якимівсь- 
кого) характеризують недостатній рівень плану- 
вання водокористування в цих управліннях. 

Перспектива подальших досліджень. При 

поглиблених дослідженнях ефективності водороз- 
поділу та експлуатації в цілому, а також економіч- 
ної ефективності вирощування сільськогосподар- 

ських культур у зоні зрошення буде доцільним 
подальший аналіз функціонування Каховської ЗС 
та її елементів (УВГ або окремих водокористува- 
чів) за допомогою системи техніко-економічних 
показників, таких як: собівартість водоподачі, ефе- 
ктивність використання зрошуваного гектара, ефе- 
ктивність використання поливної води та інших. 
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Постановка проблеми. Загальною характер- 

ною особливістю клімату зони південного Степу є 
недостатня кількість атмосферних опадів, низька 
відносна вологість повітря, часті суховії, теплі осінь 
та зима, а також тривалий безморозний період [1]. 

Проблема зміни клімату на даний час є одні- 
єю з найбільш важливих глобальних проблем, яка 
має дуже важливі, далекосяжні екологічні, еконо- 
мічні та соціальні наслідки [2]. Потепління і зміна 
клімату у південній Європі може призвести до зни- 
ження потенційної продуктивності галузі рослинни- 
цтва [3]. Передбачається, що при збереженні існу- 
ючої структури посівів сільськогосподарських куль- 
тур і технологій їх вирощування вплив змін клімату 
на продуктивність зернових культур може бути 
досить істотним. 

Тому, необхідно розробляти і удосконалювати 
технології вирощування с.-г. культур які сприяли б 
протистоянню несприятливим погодним умовам. 

Стан вивчення проблеми. Багаторічними 

дослідженнями доведено, що в степовій зоні рі- 

вень врожайності сільськогосподарських культур 
визначають запаси продуктивної вологи в метро- 
вому шарі ґрунту [4, 5]. Умови для формування 
запасів вологи в ґрунті залежать від багатьох чин- 
ників, які не завжди ефективні [6]. 

На вологозабезпеченість зернових, і в тому 
числі ячменю ярого, значно впливає основний 
обробіток грунту. 

Завдання і методика досліджень. Метою робо- 

ти був пошук шляхів підвищення врожайності ячменю 
ярого при мінімізації способів обробітку ґрунту. Завдан- 
ням наших досліджень було визначення ефективності 
застосування мікробних препаратів в посушливих умо- 
вах Південного Степу України за різних систем основ- 
ного обробітку ґрунту. 

Польові дослідження проведені лабораторією 
неполивного землеробства на неполивних землях 
дослідного поля Інституту зрошуваного землероб- 
ства НААН України протягом 2011–2013 років в 
двофакторному досліді, який було закладено у 
шестипільній сівозміні за такою схемою (табл. 1): 

 

Таблиця 1 – Схема стаціонарного досліду з визначення ефективності використання мікробних 
препаратів на сільськогосподарських культурах при застосуванні способів мінімізо- 
ваного основного обробітку ґрунту 
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Пшениця озима Ячмінь ярий Соняшник 
О* 23-25* - - - 18-20 18-20 18-20 28-30 28-30 28-30 
Б 23-25 - - - 18-20 18-20 18-20 28-30 28-30 28-30 
Б 12-14 - - - 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 

*Примітки: О – оранка; Б – безполицевий обробіток; Числа – глибина обробітку, см. 
 

Ґрунт дослідного поля темно-каштановий се- 
редньосуглинковий з вмістом гумусу в орному шарі 
2,2%. Польова вологоємність шару ґрунту 0-100 см 
склала 22,4%, вологість в’янення – 9,5%. Ґрунтові 
води залягають глибше 10 м. 

Розмір посівної ділянки першого порядку 500 
м

2
, облікової – 100 м

2
, ділянки другого порядку – 50 

м
2
. Розташування ділянок – систематичне. Повто- 

рність у досліді – триразова. 

Дослідження проводилися за загальновизна- 
ними методиками [7]. 

Результати досліджень. Обробіток ґрунту 

значною мірою змінює його фізичні і водні власти- 
вості. Тому дещо змінюється накопичення і збере- 
ження вологи в ґрунті. Змінення агрофізичних вла- 
стивостей ґрунту під впливом механічного обробіт- 
ку призвели до утворення різних умов зволоження 
(табл. 2). 

Таблиця 2 – Запаси продуктивної вологи та її витрати рослинами ячменю ярого залежно від спо- 
собу основного обробітку ґрунту, (середнє за 2011-2013 рр.) 

 

Обробіток 
ґрунту 

Запаси продуктивної вологи, 
мм 

Витрати вологи 
у весняно-літній 

період, мм 

 

Опади, мм 
Загальні ви- 

трати вологи, 
мм 

Польовий транс- 
піраційний кое- 

фіцієнт, м
3
/т сходи збирання 

*О 57,0 45,3 11,7 176,8 188,5 823 
Б 66,7 33,9 32,8 176,8 209,6 961 
Б 66,3 33,2 33,2 176,8 209,9 999 

*Примітки: О – оранка; Б – безполицевий обробіток 
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В середньому за три роки досліджень запаси 
продуктивної вологи в шарі грунту 0-100 см на час 
сівби у посівах ячменю ярого були вищими за без- 
полицевих обробітків ґрунту. Водночас протягом 
вегетації витрати вологи за оранки були на 21,1- 
21,4 мм меншими, ніж за безполицевого різногли- 
бинного і одного мілкого обробітку. Польовий тра- 
нспіраційний коефіцієнт в посівах ячменю зростав 
від 823 м

3
/т у варіанті з оранкою до 999 м

3
/т у варі- 

анті з мілким безполицевим обробітком і навпаки, 
зменшувався зі зростанням урожайності ячменю 
ярого. 

Відомо, що ґрунтові мікроорганізми такі як 

амоніфікувальні, олігонітрофільні і нітрифікувальні 
відіграють важливу роль у розвитку рослин, спри- 

яючи підвищенню їх стійкості до стресів і збіль- 
шенню продуктивності. У зв’язку з цим виникла 

необхідність у застосуванні прийомів, спрямованих 
на збільшення чисельності та активності агрономі- 
чно-цінних мікроорганізмів у кореневій зоні рослин. 

Загальна чисельність мікроорганізмів, що ви- 
значаються на ґрунтовому агарі у ґрунті, на конт- 

рольному варіанті посіву ячменю ярого була більш 
високою у першій половині вегетації, а потім пос- 

тупово знижувалась (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Динаміка чисельності загальної кількості мікроорганізмів під посівами ячменю ярого 
залежно від обробітку ґрунту в шарі 0-30 см, млн/г абсолютно сухого ґрунту 

 

Спосіб обробітку грунту Рік 
Дата відбору зразків грунту 

12-15.04 10.05 7-10.06 

 

Полицевий 
(оранка) 

2011 18,62 20,34 21,20 
2012 22,19 23,63 16,83 
2013 16,87 13,37 15,66 

середнє 19,23 19,11 17,90 

 

Безполицевий глибокий 
(чизелювання) 

2011 18,97 19,74 18,68 
2012 16,71 20,04 14,59 
2013 16,80 20,84 13,89 

середнє 17,49 20,21 15,72 

 

Безполицевий мілкий 
(дискування) 

2011 20,50 20,81 19,33 
2012 18,87 21,77 15,72 
2013 18,80 16,06 15,19 

середнє 19,39 19,55 16,75 

НІР 05 2011 р – 1,07; 2012 р – 1,47; 2013 р– 1,17 
 

При цьому, як на початку, так і наприкінці їх 
чисельність була на 2,1-17,3% нижчою за умов 
проведення чизельного глибокого обробітку ґрунту 
порівняно з іншими варіантами способів обробітку 
ґрунту. 

Покращення запасів продуктивної вологи та 
збільшення загальної чисельності ґрунтових мікро- 
організмів, при застосуванні полицевої оранки, 
призвело до формування дещо вищого рівня вро- 
жаю ячменю ярого (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Урожайність ячменю ярого за різних способів основного обробітку ґрунту, (середнє за 
2011-2013 рр.) 

 

 

№ 

 

Спосіб обробітку ґрунту 

 

Прийом обробітку ґрунту 

 

Глибина, см 

 

Урожайність, т/га 

1 Полицевий оранка 18-20 1,87 
2 Безполицевий чизельне рихлення 18-20 1,73 
3 Безполицевий дискове розпушування 12-14 1,42 

НІР05 0,23 
 

Так, найвища урожайність 1,87 т/га була у ва- 
ріанті де застосовувалась оранка на 18-20 см, а 
найменша – 1,42 т/га у варіанті з безполицевим 
мілким дисковим обробітком грунту (12-14 см). 

При застосуванні безполицевого обробітку 
грунту відбулось зменшення врожаю ячменю яро- 
го на 0,14 т/га у варіанті з безполицевим чизель- 
ним рихленням і на 0,45 т/га у варіанті з безполи- 
цевим мілким дисковим обробітком грунту порівня- 
но з полицевою оранкою. 

Отже, у посушливих умовах Південного Степу 
для покращення водного і поживного режиму грун- 
ту та підвищення врожайності ячменю ярого необ- 
хідно застосовувати, під час основного обробітку 
грунту, полицеву оранку на глибину 18-20 см. 
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АЗОТФІКСАЦІЯ СОРТІВ ЛЮЦЕРНИ В РІК СІВБИ ЗАЛЕЖНО 
ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ 

ТИЩЕНКО А.В. – кандидат с.-г. наук 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. Унаслідок інтенсивних 

методів ведення землеробства при недотриманні ви- 
мог технологій вирощування сільськогосподарських 
культур ґрунти поступово втрачають цінні агрономічні 
властивості – зменшується вміст гумусу, знижуються 
поглинальна і водоутримуюча здатності, відбувається 
руйнування їх структури, збільшення щільності будови 
тощо. Відсутність або порушення науково обґрунтова- 
них сівозмін, вирощування економічно прибуткових 
монокультур (соняшник, ріпак), а також внесення недо- 
статньої кількості мінеральних і органічних добрив 
призводить до виснаження ґрунту й, фактично, до його 
деградації [1]. 

Стан вивчення проблеми. Розв’язання цієї 

проблеми можливе завдяки розміщенню в сівозмі- 
нах багаторічних бобових трав, зокрема люцерни. 
Її потужна коренева система пронизує значний шар 
ґрунту, покращуючи його фізико-хімічні властивос- 
ті: шляхом зниження щільності будови ґрунту, збі- 
льшення загальної шпаруватості (пористості) та 
обсягу пор. Зростає польова вологоємність і вміст 
водоємних агрегатів у орному шарі [2, 3]. Позитив- 
ний вплив люцерни на ґрунт визначається кількіс- 
тю кореневих залишків, які вона накопичує. 

Рослини люцерни після першого року викори- 
стання в умовах природного зволоження накопи- 
чують у ґрунті кореневу масу в кількості 15–20 ц/га, 
за зрошення – 25–30 ц/га [4]. Відмерлі коріння 
мінералізуються, що сприяє поповненню гумусу в 
ґрунті і підвищенню врожаю наступних культур [5, 
6, 7]. 

Вплив рослинних решток на родючість та 
структуру ґрунту залежить від їх кількості та якості 
[8, 9, 10]. Встановлено, що накопичення кореневої 
маси люцерни залежить від строку і способу сівби, 
сорту культури, системи обробітку ґрунту, умов 
вологозабезпеченості, добрив та інших чинників, а 
також від віку рослин. Адже люцерна на певних 
етапах свого росту і розвитку має різну потужність 
кореневої системи [11, 12, 13]. 

Унікальна здатність рослин бобових культур 
використовувати азот атмосфери з допомогою 
бульбочкових бактерій дає вагомі переваги в зде- 
шевленні їх продукції та робить їх незамінним по- 
передником для всіх сільськогосподарських куль- 
тур. Люцерна накопичує в ґрунті до 200–300 кг/га 
біологічного азоту [7, 14]. Біологічний азот потрібно 
розглядати як чинник часткової заміни мінерально- 
го азоту в системі удобрення сільськогосподарсь- 
ких культур, підвищення родючості ґрунту та охо- 
рони навколишнього природного середовища (від- 
сутність забруднення ґрунтів, водойм і атмосфе- 

ри). Азотфіксація – єдина дешева та екологічно 
чиста можливість постачання азоту рослинам. 
Проте значна частина землекористувачів досі 
недостатньо усвідомила важливість і необхідність 
використання цього процесу в повному обсязі у 
сільському господарстві. 

Завдання і методи досліджень. Метою дос- 

лідження є розробка та наукове обґрунтування 
технологічних прийомів підвищення накопичення 
кореневої маси у ґрунті, азотфіксації люцерни у рік 
сівби. 

Дослідження проводили впродовж 2011-2013 
рр. на дослідному полі Інституту зрошуваного зем- 
леробства НААН, що у ґрунтово-кліматичному 
відношенні розташоване в зоні Південного Степу, 
на Інгулецькому зрошуваному масиві. 

Метод закладки польового досліду – розщеп- 
лені ділянки. Головні ділянки (фактор А) – умови 
зволоження (без зрошення і краплинне зрошення); 
суб-ділянки (фактор В) – сорти люцерни (Унітро – 
Medicago varia Mart. і Зоряна – Medicago sativa L.); 
суб-субділянки (фактор С) – позакореневе піджив- 
лення регулятором росту рослин Плантафол 
30.10.10: 1 – контроль I (без обробки); 2 – контроль 
II (обприскування водою); позакореневе піджив- 
лення Плантафолом 30.10.10 у міжфазні періоди: 3 
– «початок стеблування – початок бутонізації»; 4 – 
«початок бутонізації – початок цвітіння» і 5 – «по- 
чаток цвітіння – масове цвітіння». Термін сівби – 
ранньовесняний; посів широкорядний з міжряддям 
70 см. Посівна площа ділянки – 60 м

2
, облікова – 

50 м
2
, повторність – чотириразова. 
Поливи здійснювали за допомогою краплинного 

зрошення (Т-ТАРЕ Т8Х 508-20-500) з укладенням кра- 
пельної стрічки в кожен рядок, безпосередньо під рос- 
лини. Розрахунковий кореневмісний шар ґрунту обира- 
ли за міжфазними періодами: «сходи – стеблування» – 
0,3 м, «стеблування – бутонізація» – 0,5, «бутонізація – 
дозрівання насіння» – 0,7 м. Ширина смуги зволоження 
– 0,5 м. Вологість ґрунту в міжфазний період «сходи – 
початок цвітіння» підтримували на рівні 70-75% НВ, 
починаючи з міжфазного періоду «початок цвітіння – 
дозрівання насіння», знижували до 50–55% НВ. Оброб- 
ку водою та Плантафолом 30.10.10 (30 г на 10 л води) 
здійснювали ранцевим обприскувачем у міжфазні 
періоди згідно зі схемою досліду. 

Вивчення розподілу коренів проводили мето- 
дом відмивання (за Н.З. Станковим, 1964), що 
дало змогу визначити масу і відсотковий їх розпо- 
діл (після збирання врожаю) за шарами ґрунту 
через кожні 10 см [15]. Азотфіксацію люцерни ви- 
значали балансовим методом [16]. 
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Результати досліджень. Результати дослі- 

джень засвідчили, що умови зволоження мали 
істотний вплив на розподіл коренів за шарами 
ґрунту та їх масу. Як за зрошення, так і в умовах 
природного зволоження коренева система люцер- 

ни першого року використання за масою у всіх 
варіантах досліду розташовувалася у вигляді кону- 
са з найбільшим накопиченням у шарі ґрунту 0-10 
см, з подальшим її зменшенням (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Розподіл кореневої маси рослин першого року культивації за шарами ґрунту, 

% (середнє за 2011-2013 рр.) 
 

Істотної різниці між сортами люцерни Унітро та 
Зоряна в розподілі та накопиченні кореневої маси за 
шарами ґрунту не спостерігалося. За краплинного 
зрошення в шарі ґрунту 0-10 см накопичувалося 
48,04%, тоді як без зрошення – 41,81% від усієї кілько- 
сті кореневої маси рослин, відповідно. 

Розташування кореневої маси в орному шарі 
ґрунту (0-30, 30-50 см) має свої особливості. Осно- 
вна маса коренів за краплинного зрошення 
(92,58%) та без зрошення (92,09%) у всіх варіантах 
досліду розміщувалась у шарі 0-30 см. На глибині 
ґрунту 30-40 см в умовах природного зволоження 
частка кореневої маси становить 6,22% від загаль- 

ної кількості, а за зрошення – 5,24%. Шар ґрунту 
40-50 см характеризувався найменшою кількістю 
коренів і становив 2,18% за краплинного зрошення 
й 1,69% – в умовах природного зволоження. 

Отже, накопичення сухої маси коренів за ва- 
ріантами досліду має свої особливості та істотні 
відмінності. Найбільшу масу в умовах природного 
зволоження мав сорт Зоряна за застосування 
Плантафолу 30.10.10 – 1,89-1,90 т/га, а у обох 
контрольних варіантах – 1,63-1,68 т/га; відповідно 
продемонстрував рівень цього показника у сорту 
Унітро в межах 1,83-1,86 т/га, що вище від контро- 
льних варіантів на 17,3-25,7% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Накопичення сортами люцерни повітряно-сухої кореневої маси у шарі ґрунту 0-50 см 
залежно від умов зволоження та застосування регулятора росту рослин Плантафол 
30.10.10, т/га (середнє за 2011-2013 рр.) 
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Без зрошення 
Унітро 1,48 1,56 1,84 1,86 1,83 

1,75 
1,99 

Зоряна 1,63 1,68 1,89 1,90 1,89 2,04 

Краплинне 
зрошення 

Унітро 1,96 2,00 2,48 2,53 2,42 
2,28 

 

Зоряна 1,97 2,05 2,52 2,49 2,45  

Середнє за фактором (С) 1,76 1,82 2,18 2,20 2,17   

А. Оцінка істотності часткових відмінностей: НІР05 (А) –  0,158 т/га, НІР05 (В) – 0,186 т/га, НІР05 (С) – 
0,162 т/га; 
В. Оцінка істотності середніх (головних) ефектів: НІР05 (А) – 0,050 т/га; НІР05 (В) – 0,059 т/га; НІР05 (С) – 
0,081 т/га. 

 

Умови краплинного зрошення сприяли збіль- 
шенню кількості сухої маси коренів до 2,28 т/га 
порівняно з 1,75 т/га без зрошення. Обробка рос- 
лин люцерни регулятором росту підсилювала про- 
цес накопичення сухої маси коренів до 2,42-2,53 
т/га у сорту Унітро та до 2,45-2,52 т/га у сорту 
Зоряна, що перевищувало контрольні варіанти на 

21,0-29,1 та 19,5-27,9% відповідно. 

Фіксація атмосферного азоту рослинами лю- 
церни в умовах природної вологозабезпеченості 
була низькою – 72,6 кг/га. Найвищий рівень азотфі- 
ксації в цих умовах продемонстрував сорт Зоряна 
за застосування Плантафолу 30.10.10 в міжфазні 
періоди – «початок стеблування – початок бутоні- 
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зації» й «початок бутонізації – початок цвітіння», де 
накопичення симбіотичного азоту варіювало у 
межах 84,5-85,3 кг/га; у міжфазний період «початок 
цвітіння – масове цвітіння» процес азотфіксації 
проходив менш інтенсивно (80,5 кг/га), а на конт- 
ролі величина фіксованого азоту не перевищувала 

60,3-64,2 кг/га. Сорт Унітро у контрольних варіан- 
тах характеризувався меншими показниками азо- 
тфіксації – 54,1-58,2 кг/га порівняно з варіантами із 
застосуванням Плантафолу 30.10.10, який поси- 
лював цей процес до 81,24-75,74 кг/га (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від умов зволоження 
та застосування препарату Плантафол 30.10.10, кг/га (середнє за 2011-2013 рр.) 
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Без 
зрошення 

Унітро 54,1 58,2 81,4 81,2 75,7 
72,6 

106,5 
Зоряна 60,3 64,2 84,5 85,3 80,5 109,7 

Краплинне зро- 
шення 

Унітро 121,8 125,3 158,0 157,4 151,2 
143,6 

 

Зоряна 123,6 127,7 159,5 157,9 153,2  

Середнє за фактором (С) 90,0 93,9 120,8 120,5 115,2   

А. Оцінка істотності часткових відмінностей: НІР05 (А) – 8,3 кг/га, 
НІР05 (В) – 11,7 кг/га; НІР05 (С) – 9,9 кг/га; 
В. Оцінка істотності середніх (головних) ефектів: НІР05 (А) – 2,6 кг/га, НІР05 (В) – 3,7 кг/га, НІР05 (С) – 5,0 
кг/га. 

 

Умови краплинного зрошення сприяли посилен- 
ню процесу азотфіксації вдвічі (143,6 кг/га). При засто- 
суванні регулятора росту рослин у міжфазні періоди 
«початок стеблування – початок бутонізації» й «початок 
бутонізації – початок цвітіння» фіксація азоту досягала 
максимальних показників – 157,9-159,5 і 157,4-158, кг/га 
у сортів Зоряна і Унітро, відповідно. Обробка рослин 
люцерни Плантафолом 30.10.10 у міжфазний період 
«початок цвітіння – масове цвітіння» знижувала рівень 
фіксації атмосферного азоту сортами Зоряна та Унітро 
до 153,2 та 151,2 кг/га, у контрольних варіантах (без 
обробки регулятором росту) цей процес протікав менш 
інтенсивно на 20,2-21,69 та 20,7-22,6% відповідно. 

ВИСНОВКИ. Накопичення органічної речови- 

ни у вигляді кореневих решток та процес азотфік- 
сації різних за біологічними особливостями сортів 
люцерни (Унітро і Зоряна) найінтенсивніше відбу- 
вається за краплинного зрошення. Застосування 
препарату Плантафол 30.10.10 сприяє істотному 
збільшенню накопичення кореневої маси до 2,17- 
2,20 т/га та фіксації атмосферного азоту рослина- 
ми люцерни до 115,2-120,8 кг/га. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗОН ЗВОЛОЖЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

ОВОЧЕВИХ І БАШТАННИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗРОШЕННЯ 

ЛИМАР В.А. – кандидат с.-г. наук, с.н.с. 

Південна ДСДС ІВПіМ НААН 
 

Постановка проблеми. Забезпечення насе- 

лення повноцінними продуктами харчування є 
найважливішим завданням агропромислового 
комплексу України. Вагоме місце в цьому напряму 
займають овочеві та баштанні культури. Південь 
України – це унікальний регіон Європи, де найсп- 
риятливіші ґрунтово-кліматичні умови для вирощу- 
вання екологічно чистої безпечної продукції овоче- 
вих і баштанних культур. Херсонська область є 
епіцентром цього регіону, в якому вирощують ви- 
сокоякісні помідори, кавуни та іншу продукцію, яка 
дуже популярна як в Україні, так і за її межами. В 
умовах півдня України достатньо вивчені техноло- 
гії вирощування овочевих і баштанних культур при 
застосуванні поверхневих способів полив та дощу- 
вання, проте практично відсутня інформації з ефе- 
ктивності використання новітніх способів іригації, у 
тому числі мікрозрошення, а також встановлення 
впливу цього способу поливу на еколого- 
меліоративні показники ґрунтів [1-3]. Тому питання 
вивчення нових способів і режимів поливу з вста- 
новленням оптимальних зон зволоження при ви- 
рощуванні в умовах півдня України овочевих і 
баштанних культур є актуальним. 

Стан вивчення проблеми. В теперішній час, 

як показала світова практика, одним з найефекти- 
вніших і економних способів поливу овочевих і 
баштанних культур є мікрозрошення. Воно мен- 
шою мірою негативно впливає на ґрунт та навко- 
лишнє середовище, забезпечує скорочення витрат 
на поливну воду, добрива, енергоресурси, забез- 
печує отримання високих і якісних врожаїв [4]. 
Проте в Україні розробці елементів технології ви- 
рощування овочевих і баштанних культур на сис- 
темах мікрозрошення в умовах Південного Степу 
України приділяється недостатньо уваги. При пла- 
нуванні режимів зрошення вирішальне значення 
має встановлення оптимального шару штучного 
зволоження з врахуванням біологічних особливос- 
тей культур та фаз їх розвитку [5, 6]. 

Завдання і методика досліджень. Завдан- 

ням досліджень було встановити зони оптимально- 
го зволоження овочевих і баштанних культур при 
використанні різних способів поливу. 

Польові та лабораторні дослідження прове- 
дені протягом 2000-2014 рр. в Інституті південного 
овочівництва і баштанництва НААН України (в 
теперішній час – Південна ДСДС ІВПіМ НААН 
України) згідно загальновизнаних методик дослід- 
ної справи [7]. 

Результати досліджень. За результатами 

багаторічних польових досліджень з овочевими й 
баштанними культурами встановлено, що серед 
основних недоліків поливу дощуванням є витрати 
до 20% поливної води на випаровування, а також 
значні енерговитрати при їх проведенні. Різні спо- 

соби поливу овочевих і баштанних культур (мікро- 
дощування, полив по борознах з мульчуванням 
перфорованою поліетиленовою плівкою, краплин- 
не зрошення, краплинне зрошення під мульчу з 
непрозорої поліетиленової плівки) обумовлюють 
необхідність коригування зон зволоження, суттєво 
змінюються залежно від біологічних особливостей і 
фаз розвитку культур, механічних властивостей 
ґрунтів, погодних умов тощо. Встановлено, що при 
поливах дощуванням для рівномірності розподілу 
поливної води по поверхні ґрунту без утворення 
калюж, а також без значного ущільнення ґрунту з 
наступними утвореннями кірки інтенсивність дощу 
повинно бути не більше 0,3 мм/хв. на середньо- 
суглинкових ґрунтах – не більше 0,7 мм/хв. на 
піщаних при середніх розмірах крапель не більше 
2 мм. Відмічена рівномірність розподілу поливної 
води по поверхні ґрунту і по глибині промочування. 
Після підсихання ґрунту відмічено утворення не- 
значної кірки на середньосуглинкових ґрунтах, які 
легко руйнувалася потім при культивації міжрядь і 
ручних просапках в рядках. На піщаних ґрунтах 
кірка не утворювалася. 

Розкопка кореневої системи рослин томату у 
період достигання плодів показала, що основна її 
маса зосереджена в шарі ґрунту з оптимумом його 
зволоження (до 75-80 %), тобто в кожний бік на 20 
см і до глибини оранки (30 см), а головний корінь 
до 1 метра (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Розподіл вологи в ґрунті через 3 
години після початку краплинного зрошення 

 
В польових дослідах з морквою встановлено, 

що при краплинному зрошенні основна маса коре- 
нів в зоні рядка знаходиться під поливним трубоп- 
роводом в шарі ґрунту 8-55 см, а між строчками де 
не було поливного трубопроводу в шарі ґрунту  10- 
45 см, деякі поодинокі корені  розповсюджуються 
до глибини 98-105 см, при цьому в міжрядді в бік 
від рядку корені розповсюджуються на відстань  20 
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см, деякі до 25 см, основна маса їх знаходиться в 
шарі ґрунту 10-25 см, корені в зоні стикового між- 
ряддя не змикаються (рис. 2, а). В той же час при 

мікродощуванні корені з’являються на глибині 6 см 
при цьому основна їх маса знаходиться в зоні ряд- 

ку на глибині 20-54 см доходячи до глибини  77 см 
в міжрядді вони знаходяться в основній своїй масі 
в шарі ґрунту від 10 до 36 см. При мікродощуванні 
корені в стиковому міжрядді змикаються (рис. 2, б). 

 

 
Рисунок 2. Розповсюдження кореневої системи моркви 

при краплинному зрошенні (а) та мікродощуванні (б) 
 

У варіанті з природнім зволоженням одиничні 
корені доходять до глибини 150 см, в сторони вони 
починають відгалужуватися на глибині 17 см. ос- 
новна маса коренів знаходиться в шарі ґрунту 20- 
79 см. Різні способи поливу мікрозрошенням в 
поєднанні з передполивним рівнем вологості ґрун- 
ту по різному впливають на характер розвитку 
кореневої системи моркви. Максимальний показ- 
ник маси коренів (1,8840 т/га) спостерігається у 
варіанті з мікродощуванням в поєднанні з перед- 
поливним рівнем вологості ґрунту 80-70-70 %НВ. 
Найменший показник маси коренів був при приро- 
дному зволоженні – 0,5106 т/га. Мікродощування 
порівняно з краплинним способом поливу підвищує 
загальну масу коренів в 1,26-1,31 рази, в результа- 

ті чого врожайність підвищується у варіантах з 
мікродощуванням на 4,91-6,16 т/га. 

Після проведених спостережень за розвитком 
і розповсюдженням кореневої системи цибулі ріп- 
частої з’ясовано, що при краплинному зрошенні 
основна маса коренів в зоні рядка знаходиться під 
поливним трубопроводом в шарі ґрунту 4-30 см, а 
між строчками де не було поливного трубопроводу 
в шарі ґрунту 8-24 см, деякі поодинокі корені роз- 
повсюджуються до глибини 50-55 см, при цьому в 
міжрядді в бік від рядку корені розповсюджуються 
на відстань 20 см, деякі до 25 см, основна маса їх 
знаходиться в шарі ґрунту 3-25 см, корені в зоні 
стикового міжряддя не змикаються (рис. 3, а). 

 

 
Рисунок 3. Розповсюдження кореневої системи цибулі ріпчастої при 

краплинному зрошенні (а) та мікродощуванні (б) 
 

В той же час при мікродощуванні корені 
з’являються на глибині від 3 та розповсюджуються 
під цибулиною до 37 см при цьому основна їх маса 
знаходиться в зоні рядку на глибині 5-30 см дохо- 
дячи до глибини 75 см в міжрядді вони знаходять- 
ся в основній своїй масі в шарі ґрунту від 10 до 17 

см (рис. 3, б). При мікродощуванні корені в стико- 

вому міжрядді змикаються. 
В дослідах з кавуном доведено, що мульчу- 

вання плівкою призводить до істотного зростання 
вмісту вологи в ґрунті, що пояснюється істотним 
зниженням непродуктивних втрат води на фізичне 
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випаровування з ґрунту. Дощування й мікродощу- 
вання практично однаково зрошують ґрунт по гли- 
бині промочування і розподілу води по поверхні. 
Мульчування борозен перфорованою непрозорою 
поліетиленовою плівкою забезпечило рівномірний 
розподіл поливної води по всій довжині 100 метро- 
вої борозни. Вода всмоктувалася в ґрунт повіль- 
ніше і менше випаровувалася з поверхні, внаслідок 
чого чергові поливи кавуна з перфорованою муль- 
чуючою плівкою приходилося проводити вдвічі 
рідше, ніж без мульчі. В боки від борозен поливна 
вода на піщаних ґрунтах розповсюджувалася не 
далі 25 см. Температура ґрунту в кореневмісному 
шарі з застосуванням мульчуючої плівки була на 
2,5°С вищою, ніж без плівки. 

Аналогічна закономірність спостерігалася і у 

варіантах з краплинним зрошенням кавуна з муль- 
чуючою плівкою і без неї. Зрошувальна вода роз- 
повсюджувалася в бік від трубопроводу не далі 20- 
25 см. Під мульчею з непрозорою плівкою поливна 
вода зберігалася вдвічі довше і тому поливів про- 
тягом вегетації кавуна проводилося вдвічі менше, 
ніж без плівки. 

Розкопка кореневої системи кавуна по верти- 
кальних і горизонтальних шарах ґрунту показали, 
що основна маса коренів цієї культури при різних 
способах зволоження розташована у верхньому 
орному 5-25 см шарі, стержневий корінь при цьому 
без бокових відгалужень спрямований вертикально 
вниз і досягає глибини 100-135 см з декількома 
відростками на кінці (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Розповсюдження кореневої системи кавуна залежно 

від умов зволоження: без поливу, дощування, краплинне зрошення 
 

Найбільш потужна коренева система кавуна 
утворюється у варіантах без зрошення (при значно 
меншій масі утворення наземних органів порівняно 
зі зрошенням). Бокові корені в шарі ґрунту 10–25 
см розповсюджені горизонтально у всі боки, дося- 
гаючи довжини 2,0–2,5 м, тобто за межі міжряддя. 

При дощуванні і мікродощуванні з однаковим 
рівнем зволоження ґрунту спостерігається практи- 
чно і однаковий характер розповсюдження коренів 
в його шарах. Основна їх маса міститься в шарі 5– 
25 см, але бокові корені менш розповсюджені і 
досягають меншої довжини, ніж без зрошення. 
Стержневий корінь також як і у варіантах без зро- 
шення заглиблюється до 120  см з  роздвоєнням 
на кінці. В період достигання плодів у шарі ґрунту 
0-10 см знаходилося 51,3% коренів, 10-20 – 32,5%, 
20-30 – 15,3% глибше 30 см – 0,9%. 

При краплинному зрошенні глибина проник- 
нення коренів аналогічна їх проникненню при до- 
щуванні і мікродощуванні. В шарі ґрунту 0-10 см 
розташовувалося 49,7% коренів, у 10-20 см – 

32,8%, 20-30 – 16,5%, глибше 30 см – 1,0%. Але 
ширина розташування бокових коренів була цілком 
обумовлена шириною зони зволоження ґрунту, 
тобто на піщаних ґрунтах 40-45 см, на середньосу- 
глинкових – 50-60 см. 

Дані обставини вимагають при краплинному 
зрошенні кавуна ретельно досліджувати не тільки 
вологість ґрунту і своєчасно проводити  поливи, 
але й визначати рівень забезпеченості рослин 
елементами мінерального живлення та також сво- 
єчасно здійснювати фертигацію. 

Висновки. Ширина зони зволоження ґрунту 

при краплинному зрошенні залежить від його ме- 
ханічного складу і на піщаних ґрунтах складає 40 
см, глибина промочування ґрунту залежить від 
поливної норми. При промочуванні піщаного ґрунту 
до 75-80% НВ на глибині 40-45 см поливна норма 
складає 57 м

3
/га. Оптимальне місце відбору зраз- 

ків ґрунту для визначення в них вмісту вологи і 
елементів мінерального живлення є половина 
відстані між поливним трубопроводом і зовніш- 
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ньою межею зони зволоження. На піщаних ґрунтах 
оптимальними точками відбору зразків на аналіз – 
10 см від поливного трубопроводу. 

Для більшості овочевих і баштанних культур 
до фази цвітіння рослин вирішальне значення має 
зволоження прошарку ґрунту до глибини 20 см, в 
подальшому – до глибини 40 см. При поливі мікро- 
дощуванням порівняно з краплинним зрошенням 
корені цибулі ріпчастої в більшій мірі використову- 
ють зону міжрядь, завдяки створенню сприятливих 
умов для їх росту, це в свою чергу має позитивний 
вплив на врожайність. 
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Постановка проблеми. Актуальність вивчен- 

ня процесів трансформації біологічних властивос- 
тей ґрунтів обумовлена величезною роллю ґрунто- 
вої біоти у функціонуванні ґрунтів. Ґрунтові мікроо- 
рганізми забезпечують здійснення багатьох еколо- 
гічних функцій ґрунтів, у тому числі певні етапи 
кругообігу біогенних елементів, вони ж підтриму- 
ють у ґрунті гомеостаз за багатьма його властиво- 
стями. При будь-яких видах деградації ґрунтів 
першими на них реагують саме мікроорганізми. 
Тому біологічні критерії обов'язково повинні врахо- 
вуватися при контролі й оцінці стану зрошуваних 
чорноземів, при визначенні ступеня їх деградації. 

Стан вивчення проблеми. Зрошення приво- 

дить до суттєвих змін хімічних, фізико-хімічних і 
агрофізичних властивостей чорноземів [1-4]. При 
зрошенні водами несприятливого іригаційного 
складу, особливо мінералізованими, ці зміни ма- 

ють деградаційну спрямованість [5-12]. Зміна умов 
існування обумовлює і трансформацію складу, 
структури та функціонування мікробних ценозів. 
Оцінити ступінь впливу зрошення на біологічні 
властивості і визначити основні тенденції їх зміни 
можна за допомогою мікробіологічних показників. 
Вони характеризують зміни стану мікробних цено- 
зів у зрошуваному ґрунті, що відбулися за певний 
період часу. 

Завдання і методика досліджень. Мета ро- 

боти полягала у встановленні змін у складі й функ- 
ціонуванні мікробних ценозів чорнозему південного 
за тривалого зрошення водами низької якості. 

Мікробіологічні дослідження проводили в зра- 
зках ґрунту, відібраних з ґрунтових розрізів під час 
польової екскурсії учасників IХ делегатського з'їзду 
Українського товариства ґрунтознавців та агрохімі- 
ків (30 червня – 4 липня 2014 р., м. Миколаїв). 

 

Таблиця 1 – Морфологічний опис профілю незрошуваного чорнозему південного легкоглинистого 
на лесі 

 

Генетичний горизонт, 
його потужність 

Морфологічні ознаки 

 

Н (е) 0 – 34 см – 
гумусовий, темно-сірий, у сухому стані сірий, пилувато- 

порохувато-грудкуватий, рихлий, до 30 см орний, підорний – сла- 
бо ущільнений, легкоглинистий, перехід поступовий; 

 

Н р(і)/k 34 – 47 см – 
верхній перехідний, темно-сірий з буроватим відтінком, дрібногорі- 
хувато-грудкуватий з тенденцією до призмовидності, ущільнений, 

легкоглинистий, перехід поступовий; 
 

Рh/k 47 – 65 см – 
нижній перехідний, бурий з сірим відтінком, неоднорідний, окремі 
кротовини, грудкуватий, ущільнений, карбонатний, перехід посту- 

повий; 
Pk > 63 (66) см – буро-палевий карбонатний лес, легкоглинистий, білозірка з 77 см. 
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Таблиця 2 – Морфологічний опис профілю зрошуваного понад 30 років чорнозему південного 
легкоглинистого вторинно-слабосолонцюватого на лесі 

 

Генетичний горизонт, його поту- 
жність 

Морфологічні ознаки 

Н (еі) 0 – 34 см – 
гумусовий, слабоелювійований, темно-сірий, при підсиханні поверхні 
білений наліт SiO2, у сухому стані брилуватий, до 30 см орний, легко 

глинистий, перехід поступовий; 

Н рі 34 – 47 см – 
верхній перехідний, темно-сірий з бурим відтінком, горіхувато- 

грудкуватий, у сухому стані з тенденцією до призмовидності, щільний, 
перехід поступовий; 

Рh/k 47 – 63 (66) см – 
нижній перехідний, бурий з сірим відтінком, неоднорідний, щільний, 

невиразно-грудкуватий, карбонатний, перехід поступовий; 
Pk > 63 (66) см – буро-палевий карбонатний лес, білозірка з 74 (77) см. 

 

Таблиця 3 – Хімічний склад поливної води [13] 
 

Мінера-лізація, 
г/дм

3 рН 
Вміст іонів, мг/л 

Cl
- 

HCO3
- 

SO4
2- 

Ca
2+ 

Mg
2+ Na

- 
Na

-
/Ca

2+ 

2,02 8,1 – 8,7 444,7 382,8 71,6 72,2 14,0 93,3 1,3 
 

Зразки незрошуваного ґрунту відбирали з 
шару 0–25 см ґрунтового розрізу № 1, закладеного 
на території науково-навчально-виробничого 
центру Миколаївського національного аграрного 
університету. Морфологічну будову профілю наве- 
дено у табл. 1. Ґрунт – чорнозем південний 
легкоглинистий на лесі (чорний пар). 

Зразки тривалозрошуваного ґрунту відбира- 
лися з шару 0 – 25 см в розрізі № 2, закладеному 
на полях компанії «С-Росток», що спеціалізується 
на вирощуванні овочевої продукції (табл. 2). Поле 
зрошувалось протягом понад 30 років мінералізо- 
ваною водою із загальною мінералізацією 2 г/дм

3
 

(табл. 3). Ґрунт – чорнозем південний легкоглинис- 
тий вторинно слабосолонцюватий на лесі (виро- 
щувана культура – цибуля ріпчаста). 

У зразках ґрунту визначали такі біологічні по- 
казники: чисельність мікроорганізмів основних груп 
мік рофлори методом мікробіологічного посіву 
ґрунтової суспензії відповідного розведення на 
тверді поживні середовища [14-16]: органотрофних 
бактерій – на м'ясо-пептоновий агар (МПА), мікро- 

організмів, що засвоюють азот мінеральних сполук 
і актиноміцетів – на крохмаль-аміачний агар (КАА), 
оліготрофних мікроорганізмів – на голодний агар 
(ГА), грибів – на середовище Ріхтера. 

Розрахункові показники, зокрема мінералізації 
[17], оліготрофності [18] і мікробної трансформації 
органічної речовини ґрунту (МТОРҐ) [19], що хара- 
ктеризують напруженість мінералізаційних проце- 
сів і трофічний режим ґрунту, визначали як співвід- 
ношення окремих груп мікроорганізмів, сумарний 
біологічний показник (СБП) і показник біологічної 
деградації ґрунту (ПБД) – методом відносних ве- 
личин [20]. Паралельно визначали деякі хімічні та 
фізико-хімічні властивості досліджуваних ґрунтів 
для зіставлення рівнів їх деградаційних змін зі 
ступенем трансформації біологічної складової. 

Результати досліджень. Дані, наведені у 

табл. 4 і 5, показують, що тривале зрошення міне- 
ралізованою водою призвело до помітної 
трансформації сольового складу, зміни співвідно- 
шення змісту поглинених катіонів, підвищенню рН. 

Таблиця 4 – Хімічні та фізико-хімічні показники незрошуваного і зрошуваного мінералізованою 
водою чорнозему південного в шарі ґрунту 0 – 20 см 

 

Варіанти CaCO3, % рН 
Вміст гуму- 

су, % 

Вміст увібраних катіонів, мекв/100 г 

Ca
2+ 

Mg
2+ Na

- 

Без зрошення 0,07 6,9 3,1 16 2,2 0,27 

Зрошення 0,02 7,8 3,0 15 4,2 1,53 

 

Таблиця 5 – Сольовий склад ґрунтової витяжки у шарі 0 – 20 см 
 

Варіанти 
Вміст іонів, мекв/100 г - 2+ - 2- 

Na Ca Mg
2+ Cl

- 
HCO3 SO4 

Без зрошення 0,09 0,26 0,14 0,04 0,12 0,33 

Зрошення 1,47 0,94 0,50 1,10 0,09 1,67 
 

Вміст токсичних солей в зрошуваному ґрунті 
(0,128 мекв/100 г) в 8,5 разів перевищує показник 
незрошуваного ґрунту (0,015 мекв/100 г). 

Зазначені зміни супроводжуються перебудо- 
вою структурної та функціональної організації 
мікробних ценозів ґрунту. Так, при близьких зна- 
ченнях вологості ґрунту (вологість зразків незро- 
шуваного ґрунту становила 19 %, зрошуваного – 
22 %), відзначено значне зменшення чисельності 
більшості досліджуваних груп мікрофлори в трива- 
лозрошуваному ґрунті порівняно з незрошуваним 

аналогом (табл. 6). 

Органотрофних бактерій в зрошуваному чор- 
ноземі південному виявлено менше, ніж у незро- 
шуваному на 69 % (у 3,3 рази), мікроорганізмів, що 
асимилюють мінеральні форми азоту – на 68 % (у 
3,2 рази), у тому числі бактерій – на 73 % (в 3,7 
рази), актиноміцетів – на 26 % (у 1,3 рази), олігот- 
рофів – на 53 % (у 2,1 рази), загальна чисельність 
евтрофних мікроорганізмів була нижчою на 69 % (у 
3,2 рази). Чисельність мікроміцетів, навпаки, була 
дещо вищою в зрошуваному ґрунті. 
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Таблиця 6 – Чисельність мікроорганізмів основних еколого-функціональних груп у зрошуваному і 
незрошуваному чорноземах південних у шарі 0 – 25 см 

 

Біологічні показники 
Варіанти 

НІР0,05 без зрошення зрошення 
Бактерії, що засвоюють органічний азот, млн./г 23,69 7,24 3,46 

Мікроорганізми, що утилізують мінеральний азот (загальна кіль- 
кість), млн./г 

66,13 20,94 6,23 

Бактерії, що засвоюють мінеральний азот, млн./г 59,37 15,91 4,61 
Актиноміцети, млн./г 6,76 5,03 1,20 

Гриби, тис./г 20,83 28,98 8,03 
Оліготрофи, млн./г 32,87 15,48 10,09 

Евтрофи, млн./г 89,84 28,21 – 
 

Більш високий показник оліготрофності свід- 
чить про погіршення поживного режиму в зрошува- 
ному мінералізованою водою чорноземі південно- 
му (табл. 7). Посилюються процеси мінералізації 
азотовмісних речовин, про що свідчить більш ви- 
сокий показник мінералізації. Істотне зниження 
значення коефіцієнта мікробної трансформації 
органічної речовини ґрунту відображає зниження 
біологічної активності та інтенсивності перебігу 

мікробіологічних процесів. Значне зниження сума- 
рного біологічного показника, розрахованого з 
урахуванням чисельності мікроорганізмів всіх дос- 
ліджуваних груп, демонструє пригнічення мікробно- 
го ценозу в тривалозрошуваному ґрунті. Відповідно 
до значення показника біологічної деградації ґрун- 
ту, в середньому чисельність мікрофлори в зрошу- 
ваному чорноземі південному була нижчою, ніж в 
аналогічному незрошуваному ґрунті на 61 %. 

 

Таблиця 7 – Показники, що характеризують функціональний стан ґрунтової мікрофлори [21] 

Варіанти 
без зрошення 

 
зрошення 

 
 
 
 

 

Оцінка стану мікробного ценозу зрошуваного 
чорнозему південного, яку проведено  відповідно 
до запропонованої шкали (табл. 8), дозволяє вста- 

новити сильний ступінь деградації чорнозему пів- 
денного в результаті тривалого зрошення водою 
підвищеної мінералізації. 

 

Таблиця 8 – Оцінка рівня деградації ґрунту за біологічними показниками [21] 
 

Ступінь деградації ґрунту 
Відхилення біологічних показників від еталону в 

несприятливий бік 
0 – недеградовані ґрунти < 5 – 10 % 

1 – слабкий 10 – 25 % 
2 – середний 26 – 50 % 
3 – сильний 51 – 75 % 

4 – дуже сильний (екстремальний) >75 % 
 

Висновки та пропозиції. Використані нами 

біологічні показники адекватно відображують нега- 
тивні зміни, що відбулись у тривалозрошуваному 
мінералізованими водами ґрунті. Рекомендується 
включити в систему показників еколого- 
меліоративного моніторингу зрошуваних ґрунтів, а 
також використовувати в еколого- 
агромеліоративному обстеженні зрошуваних ґрун- 
тів і прилеглих до них незрошуваних ґрунтів такі 
біологічні показники: чисельність мікроорганізмів 
основних еколого-трофічних груп; показники оліго- 
трофності й мінералізації; сумарний біологічний 
показник і показник біологічної деградації. Для 
більш повної і точної оцінки можна додати біохіміч- 
ні показники – активність ґрунтових ферментів (де- 
гідрогенази, інвертази, поліфенолоксидази); целю- 
лозоруйнівну здатність ґрунту; фітотоксичну актив- 
ність ґрунту. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ 
РОСЛИН ТА УДОБРЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

НЕСТЕРЧУК В.В. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. В Україні понад 90% 

рослинних жирів виробляють з насіння соняшнику 
[1]. Ця культура є привабливою для агровиробників 
зони Степу внаслідок низьких виробничих витрат 
на вирощування, стабільності попиту на насіння та 
його високою вартістю на ринку [2]. В теперішній 
час і на перспективу актуальною проблемою є 
підвищення продуктивності соняшнику та забезпе- 
чення зростаючих потреб в якісному насінні за 
рахунок підбору гібридного складу, оптимізації 
густоти стояння рослин та застосування науково 
обґрунтованої системи удобрення, в тому числі, 
шляхом застосування для позакореневого піджив- 
лення комплексних добрив з мікроелементами. 
Тому наукові дослідження з цього напрямку мають 
наукову та практичну цінність, спрямована на під- 
вищення продуктивності соняшнику, збільшення 
економічної та енергетичної ефективності, вирі- 
шення нагальних питань раціонального викорис- 
тання природного потенціалу півдня України. 

Стан вивчення проблеми. За господарським 

значенням соняшник не поступається таким най- 
важливішим та розповсюдженим культурам, як 
пшениця, кукурудза, соя тощо й є однією з найпо- 
пулярніших олійних культур України та інших країн. 
Спрощена технологія вирощування, високий рівень 
прибутковості та рентабельності, зростання попиту 
на насіння та соняшникову олію на внутрішньому 

та світових ринках викликає необхідність зростан- 
ня посівних площ та підвищення врожайності куль- 
тури. Проте, згідно наукових досліджень та досвіду 
виробників на виробничому рівні генетичний поте- 
нціал соняшнику реалізується на 50-70% [3]. 

На сьогоднішній день основою вітчизняного 
виробництва олійних культур є насіння соняшнику. 
Його частка у загальному виробництві цієї групи 
культур становить майже 70%. Упродовж останніх 
років в Україні спостерігалася тенденція до збіль- 
шення виробництва насіння соняшнику. Якщо у 
2005 році валовий збір цієї культури становив 4,7 
млн т, то у 2011 збільшився до 8,7 млн. Цьому 
сприяло розширення посівної площі до 4,7 млн га, 
що на 28% перевищує 2005 рік. Разом із розши- 
ренням посівних площ підвищувалася урожайність. 
У 2011 році середня урожайність соняшнику стано- 
вила 18,4 ц/га, що на 22% перевищує попередній 
рівень, та на 5,6 ц/га показник 2005 року. Тільки в 
Дніпропетровській та Запорізькій областях у 2011 
р. зібрали понад 1 млн т насіння культури. Внаслі- 
док сприятливих умов у 2013 та 2014 рр. валові 
збори перевищили 10 млн т із зростанням урожай- 
ності до 2,0-2,1 т/га [4, 5]. 

Завдання і методика досліджень. Завдання 

досліджень полягало у вивченні впливу густоти 
стояння рослин та застосування комплексних доб- 
рив на продуктивність гібридів соняшнику при ви- 
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рощуванні в неполивних умовах півдня України. 

Польові та лабораторні дослідження прове- 
дені протягом 2013-2015 рр. в Дослідному госпо- 
дарстві «Копані» Інституту зрошуваного землероб- 
ства НААН України згідно загальновизнаних мето- 
дик дослідної справи [6, 7]. Повторність досліду 
чотириразова, посівна площа ділянок третього 
порядку – 101,6 м

2
, облікова – 50,96 м

2
. Форма 

дослідної ділянки прямокутна. Розміщення ділянок 
рендомізоване. Комплексні добрива вносили вруч- 
ну ранцевим обприскувачем у фазу 5-6 справжніх 
листків у соняшнику. Схема досліду передбачала 
вивчення факторів і варіантів, які наведено у табл. 
1. Урожайні дані обробляли за методом дисперсій- 
ного аналізу [7]. 

Технологія вирощування соняшнику в сівозмі- 
ні дослідного господарства була загальновизнаної 
для умов півдня України за винятком досліджува- 
них факторів (гібридний склад, густота стояння 
рослин, удобрення). 

Результати досліджень. За результатами 

досліджень встановлено, що внаслідок впливу 
природних чинників і, в першу чергу, різниці у кіль- 
кості атмосферних опадів за вегетаційний період 
соняшнику (2013 р. – 303 мм, 2014 р. – 174 мм, 
2015 р. – 240 мм) спостерігаються істотні коливан- 
ня врожайності всіх досліджуваних гібридів в окре- 
мі роки. Так, найвищу врожайність отримали в 
2013 р., яка коливалася по досліджуваних гібридах 
в межах 23,3-28,4 ц/га. У несприятливому 2014 р. 
даний показник зменшився до 14,4-16,6 ц/га, що 
пояснюється зменшенням вологозабезпечення 
рослин внаслідок дефіциту опадів та погіршення 
ростових процесів. 

Густота стояння рослин також обумовила сут- 
тєві коливання продуктивності рослин. У 2013 р. 
внаслідок надходження підвищеної кількості опадів 
найкращою  виявилася  густота  стояння  рослин 
40 тис. шт./га – у цьому варіанті одержали 28,0 ц/га, 
що було на 17,8% більше за варіант з густотою сто- 
яння рослин 60 тис./га. При вирощуванні досліджува- 
ної культури у 2014 р. спостерігалося зростання фо- 
рмування максимального рівня врожайності насіння 
(20,6-21,6 ц/га) при густоті стояння рослин 30-40 
тис./га. А в умовах 2015 р. одержано найбільшу вро- 
жайність – 20,8-21,4 ц/га за густоти стояння рослин 
40-50 тис./га. Отже, в окремі роки, які різняться за 
природним вологозабезпеченням, оптимальна густо- 
та стояння рослин відрізняється. 

В різні роки досліджень ефективність засто- 
сування комплексних добрив для підживлення 
рослин соняшнику проявлялася неоднаковою мі- 
рою. У сприятливому за метеорологічними факто- 
рами 2013 р. позитивна дія підживлень порівняно з 
контрольними ділянками (без обробок) становила 
7,3-19,6%. У 2014-2015 рр. цей показник збільшив- 
ся до 17,2-24,6%. Отже, роль підживлень зростала 
при погіршенні умов навколишнього середовища, 
тобто зниження кількості опадів, наростання тем- 
ператур повітря, зменшення показників відносної 
вологості повітря. 

У середньому за роки проведення досліджень 
відмічена перевага вирощування гібриду Мегасан, 
який сформував середню врожайність  насіння 
24,1 ц/га з максимальним зростанням до  28,1-  
29,9 ц/га при густоті стояння рослин 40-50 тис./га 
та обробці посівів препаратами Вуксал і Майстер 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Урожайність насіння гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та удоб- 
рення, ц/га (середнє за 2013-2015 рр.) 

 

 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота сто- 
яння рослин, 

тис./га 
(фактор В) 

Удобрення (фактор С)  

Середнє по 
фактору В 

 

Середнє по 
фактору А 

контроль 
(без обро- 

бок) 

Рісткон- 
центрат 

 

Вуксал 
 

Майстер 

 
Мегасан 

30 18,9 20,3 22,6 23,6 21,3  
24,1 

40 21,5 24,4 25,9 28,1 24,9 
50 22,4 26,9 28,7 29,9 26,9 
60 20,6 22,7 24,0 24,7 23,0 

 
Ясон 

30 18,0 20,1 19,3 21,7 19,8  
21,4 

40 20,5 21,4 22,2 24,9 22,3 
50 20,9 23,0 23,6 25,5 23,2 
60 18,5 20,7 21,7 20,8 20,4 

 
Дарій 

30 16,4 18,9 19,5 20,9 18,9  
19,8 

40 18,5 20,2 22,3 23,3 21,1 
50 17,8 19,6 22,4 23,2 20,8 
60 16,4 17,7 19,8 20,4 18,6 

Середнє по фактору С 19,2 21,3 22,7 23,9  

Оцінка істотності часткових відмінностей, НІР05, ц/га для факторів: А–0,57; 0,61; В – 0,78 
Оцінка істотності середній (головних) ефектів, НІР05, ц/га для факторів: А–0,30; 0,15; В – 0,19 

 

Густота стояння рослин обумовила істотні ко- 
ливання продуктивності рослин. Так, найменший 
рівень урожайності насіння у всіх досліджуваних 
гібридах в межах 16,4-18,9 ц/га був зафіксований 
за мінімальної густоти стояння рослин – 30 тис./га. 
В середньому по фактору при вирощуванні гібридів 
Мегасан і Ясон оптимальною виявилася густота 50 
тис./га, при якій урожайність становила відповідно 
26,9 і 23,2 ц/га. У варіанті з гібридом Дарій оптима- 

льною. густотою стояння була 40 тис./га, за якої 
одержано врожайність 21,1 ц/га. 

Застосування комплексних добрив Рістконце- 
нтрату, Вуксалу та Майстру у підживлення позити- 
вно відобразилося на продуктивності всіх гібридів, 
що вивчалися у досліді. Найбільший приріст за- 
безпечило застосування Майстру з середньою 
врожайністю 23,9 ц/га з відповідним зниженням на 
інших удобрених варіантах на 5,3-10,8%. 
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Обробка експериментальних даних за допо- 
могою дисперсійного аналізу дозволила встанови- 
ти істотні коливання впливу досліджуваних чинни- 
ків на рівень урожаю соняшника (рис. 1). 

Найбільшу частку має фактор А – гібридний 
склад, який забезпечив формування врожаю на 

35,1%. Застосування добрив (фактор С) забезпе- 
чило 31,2% питомої ваги продуктивності рослин. 
Вплив густоти стояння рослин (фактор В) також 
був високим – 22,9%, що пояснюється зміною реа- 
кції гібридів соняшнику на щільність посівів. 

 

 

Рисунок 1. Частка впливу факторів на врожайність насіння соняшнику залежно від гібридного 
складу (фактор А), густоти стояння рослин (фактор В) та удобрення (фактор С), % 

(середнє за 2013-2015 рр.) 
 

Взаємодія факторів, як і залишкові значення 
частки впливу було незначним і коливалася в ме- 
жах 1,1-3,3% з максимальною перевагою взаємодії 
факторів А і В (гібридного складу та густоти стоян- 
ня рослин). 

В роки проведення досліджень (2013, 2014, 
2015 рр.) частки впливу факторів розподілялися 
таким чином: фактор А (гібриди) – 35,9, 24,9, 
30,8%; фактор В (густота стояння рослин) – 23,4, 
20,0, 25,0%; фактор С (удобрення) – 29,8, 40,7, 
26,4%. Отже, найбільші коливання залежно від 
погодних умов у період вегетації в окремі роки 
досліджень від 26,4 до 40,7% мають комплексні 
добрива, які вносили у підживлення. Взаємодія 
факторів та залишкова дія інших факторів була 
неістотною (менше 5%). 

Висновки та пропозиції. Таким чином, за 

результатами польових досліджень встановлено, 
що при вирощуванні соняшника на темно- 
каштановому ґрунті в неполивних умовах півдня 
України найбільшу врожайність на рівні 25-30 ц/га 
насіння формує гібрид Мегасан. При вирощуванні 
досліджуваної культури густоту стояння рослин 
слід коригувати залежно від генетичного потенціа- 
лу гібридів, так, для гібридів Мегасан та Ясон оп- 
тимальною густотою стояння є 50 тис./га, а для 
гібриду Дарій – 40 тис./га. Обробка посівів соняш- 
нику комплексними добривами забезпечує приріст 
урожайності на 10-19%, покращує якість насіння, 
причому найбільшою ефективністю характеризу- 

ється комплексне добриво Майстер. Найбільший 
вплив на формування врожайності насіння мали 
гібридний склад та добрива, частка впливу яких 
перевищувала 30%, а в окремі роки – 35-40%. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВА «ЕКОЛИСТ – У» НА ПОСІВАХ 
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НОВОХИЖНІЙ М.В. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. Результати експери- 

ментальних досліджень повинні бути перевірені у 
виробничих умовах. Виробнича перевірка є заклю- 
чним і обов'язковим етапом досліджень, бо саме 
вона підтверджує або спростовує дані дослідів. 
Позитивні результати виробничої перевірки дають 
підставу для рекомендації наукової розробки у 
виробництво. 

Стан вивчення проблеми. Значну роль у пі- 

двищенні врожаю і якості зерна пшениці твердої 
ярої в умовах природного зволоження відіграють 
мінеральні добрива, які забезпечують пшеницю 
яру необхідними поживними речовинами в опти- 
мальних дозах. 

Проте, нестача окремих мікроелементів знижує 
ефективність дії основних добрив – азотних, фосфор- 
них і калійних. У результаті цього неможливо отримати 
високий рівень врожайності навіть на підвищених 
фонах живлення макроелементів [1, 2]. 

Слід відмітити, що з урожаєм з ґрунту вино- 
ситься певна кількість мікроелементів, яка в даний 
час не компенсується, що пов’язано зі скороченням 
внесення органічних добрив, які є основним дже- 
релом поповнення доступних форм мікроелементів 
в ґрунті [3, 4]. Саме за наявності і доступності мік- 
роелементів рослини синтезують повний спектр 
ферментів, які дозволяють їм ефективніше викори- 

стовувати енергію, воду і поживні речовини з доб- 
рив і ґрунту [4]. 

Тому досліди з застосування мікродобрив у 
посівах пшениці твердої ярої в умовах Південного 
Степу України, є досить актуальними та потребу- 
ють експериментального дослідження. 

Проте як би ретельно не проводилися дослі- 
дження у науково-дослідних установах, вони не мо- 
жуть всебічно врахувати різні, часто випадкові чинни- 
ки, що діють в умовах виробництва. Тому наукова 
розробка на першому етапі впровадження вимагає 
всебічної перевірки у виробничих умовах, яку необхід- 
но пов'язувати з питаннями економічної ефективності. 

Економічна ефективність характеризується 
відношенням вартості отриманої продукції до по- 
несених витрат на її виробництво. Система показ- 
ників економічної ефективності виробництва зерна 
охоплює урожайність, продуктивність праці, собі- 
вартість, ціну реалізації, прибуток на 1 ц зерна, 
рівень рентабельності [5]. 

Методика досліджень. Дослід із пшеницею 

ярою проводили протягом 2009-2011 років в Інсти- 
туті зрошуваного землеробства НААН. В польово- 
му трифакторному досліді основну увагу приділяли 
мікродобриву, а також розрахунковій дозі добрив 
та хімічному захисту. Схема досліду наведена в 
таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Схема польового досліду 
 

Обробка насіння препа- 
ратом (Фактор А) 

Добрива (Фактор В) 
Хімічний захист 

(Фактор С) 
1. Без обробки насіння 1. Без добрив; 1. Гербіцид 
2. Обробка насіння Еко- 2. Розрахункова доза добрив на врожайність 1,8 т/га 2. Повний захист 
листом універсальним 3. Розрахункова доза добрив + Еколист у фазу кущіння  

1л/1т 4. Розрахункова доза добрив + Еколист у фазу наливу зерна  

 5. Розрахункова доза добрив + Еколист у фазу кущіння +  

 Еколист у фазу наливу зерна;  

 

Результати наукових досліджень пройшли 
виробничу перевірку та впровадження на площі 12 
га в ДП «Експериментальна база «Херсонська» 
протягом 2013-2014 років. 

Розрахункову дозу добрив визначали мето- 
дом оптимальних параметрів за методикою ІЗЗ 
НААН [6]. Залежно від років досліджень та вироб- 
ничої перевірки отриманих результатів на запла- 
нований рівень врожайності 1,8 т/га вона була 
наступною (рис. 1). 

При сівбі вносили Р10. З добрив застосовували 
аміачну селітру та гранульований суперфосфат. 

В якості мікродобрива використовували Еколист 
Універсальний (мікро) склад якого становить: N – 4 %, 
Mg – 5 %, S – 4,3 %, B – 0,56 %, Cu – 0,60 %, Fe – 
0,67 %, Mn – 1,00 %, Mo – 0,004 %, Zn – 0,60 %. 

Агротехніка проведення досліджень загальноп- 
рийнята для зони півдня України. Досліди проводи- 
лись з сортом пшениці твердої ярої Харківська 27. 

 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 

 

Рисунок 1. Розрахункова доза добрив на вро- 
жайність пшениці ярої 1,8 т/га 
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Результати досліджень. Не оброблене і об- 

роблене мікродобривом насіння висівали на неу- 
добреному фоні, при внесенні розрахункової дози 
добрив на врожайність 1,8 т/га та при внесенні 
розрахункової дози на врожайність 1,8 т/га з обро- 
бітком рослин мікродобривом у фазу кущіння і 
наливу зерна. 

За результатами даного виробничого досліду 
встановлено, що найвищу врожайність пшениця 
тверда яра у 2013 році сформовала при внесенні 
розрахункової дози добрив на врожайність 1,8 т/га 
з обробітком мікродобривом насіння та рослин у 
фазу кущіння і наливу зерна – 1,74 т/га, що пере- 
вищило контроль на 0,83 т/га (Табл. 2). 

У цьому ж варіанті відмічені й найбільші еко- 
номічні показники: прибуток – 788 грн/га, рентабе- 
льність – 25%, що на 117-979 грн/га і 3-33% більше 
порівняно з іншими варіантами. 

У 2014 році максимальний врожай було отри- 
мано також при внесенні розрахункової дози на 
врожайність 1,8 т/га з обробітком мікродобривом 
насіння та рослин у фазу кущіння і наливу зерна – 
1,88 т/га. 

Розрахунок економічної ефективності викори- 
стання добрива та мікродобрива на пшениці ярій 
показав, що максимальну ефективність забезпечує 
внесення розрахункової дози на врожайність 1,8 
т/га з обробітком мікродобривом насіння та рослин 
у фазу кущіння і наливу зерна. Умовно чистий 
прибуток при цьому становить 1337 грн/га, рівень 
рентабельності – 36%. При внесені розрахункової 
дози добрив на врожайність 1,8 т/га, але без обро- 
бітку рослин мікродобривом економічні показники 
були дещо меншими: прибуток – 806 грн/га, рента- 
бельність – 23%. 

 

Таблиця 2 – Виробнича перевірка результатів досліджень 
 

 

Обробка насін- 
ня 

 

 
Добрива 

Рік дослідження 
2013 2014 

урожай- 
ність, 
т/га 

умовно 
чистий 

прибуток, 
грн/га 

рента- 
бельність, 

% 

урожай- 
ність, 
т/га 

умовно 
чистий 

прибуток, 
грн/га 

рента- 
бельність, 

% 

 
 
 

Без обробки 

без добрив 0,91 -191 -8 1,03 190 7 

розрахункова доза на вро- 
жайність 1,8 т/га 

1,54 520 17 1,61 806 23 

розрахункова доза на вро- 
жайність 1,8 т/га + 

Еколист-У у фазу кущіння + 
Еколист-У у фазу наливу 

зерна 

 

1,67 

 

668 

 

21 

 

1,75 

 

1031 

 

28 

 

 
Обробка насін- 
ня мікродобри- 

вом 

без добрив 1,05 71 3 1,15 452 17 

розрахункова доза на вро- 
жайність 1,8 т/га 

1,63 671 22 1,76 1151 32 

розрахункова доза на вро- 
жайність 1,8 т/га + 

Еколист-У у фазу кущіння + 
Еколист-У у фазу наливу 

зерна 

 

1,74 

 

788 

 

25 

 

1,88 

 

1337 

 

36 

 

Висновки та пропозиції. Результатами ви- 

робничих випробувань протягом 2013-2014 рр. 
доведена ефективність застосування мікродобри- 
ва Еколист Універсальний (мікро). У досліді з мік- 
родобривом максимальну врожайність і економічну 
ефективність вирощування пшениці ярої забезпе- 
чує внесення розрахункової дози добрив на вро- 
жайність 1,8 т/га, обробка мікродобривом насіння 
та рослин у фазу кущіння і наливу зерна. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 

економіки з трансформацією господарських відно- 
син та орієнтуванням агровиробників на вирощу- 
вання високоприбуткових культур (соняшник, пше- 
ниця озима тощо) відмічається порушення струк- 
тури посівних площ, що має низку негативних чин- 
ників на родючість ґрунтів, скорочує вміст органіч- 
ної речовини, викликає негативні екологічні проце- 
си. В теперішній час і на перспективу в Україні 
гостро постають питання збільшення виробництва 
кормової рослинницької продукції, передусім пере- 
травного протеїну, яка у продовольчій безпеці 
нашої держави, за своєю значущістю, в даний час 
займає одне з перших місць та забезпечить відро- 
дження та сталий розвиток вітчизняної тваринни- 
цької галузі. Тому основним завданням наукових 
закладів, працюючих у даному напрямку, є удоско- 
налення існуючих і розробка нових високопродук- 
тивних систем кормовиробництва, спрямованих на 
більш повну мобілізацію і використання біологічно- 
го потенціалу багаторічних бобових трав, переду- 
сім люцерни, яка в умовах недостатнього забезпе- 
чення матеріально-технічними ресурсами сприяє 
ліквідації дефіциту білка в кормах, підвищує родю- 
чість ґрунтів, знижує антропогенне навантаження 
на сільськогосподарські угіддя, забезпечує наступ- 
ні культури сівозмін високоцінним біологічним азо- 
том, причому важливість цих проблем обумовлює 
необхідність їх вирішення в усіх ґрунтово- 
кліматичних зонах [1-3]. 

Стан вивчення проблеми. Світовий досвід 

організації кормовиробництва, за умови інтенсив- 
ного ведення тваринництва, показує, що надійним 
шляхом нарощування виробництва високобілкових 
кормів є удосконалення структури посівних площ 
зернофуражних, зернобобових та кормових куль- 
тур. На особливу увагу заслуговує виробництво 
кормів із багаторічних бобових трав, які так органі- 
чно поєднують у собі високу продуктивність з висо- 
ким вмістом перетравного протеїну, збалансовано- 
го за амінокислотним складом [4, 5]. Серед багато- 
річних бобових трав світовим лідером за збором 
перетравного протеїну і незамінних амінокислот з 
одного гектара посіву є люцерна [6]. 

Завдання і методика досліджень. Завдання 

досліджень полягало у вивченні впливу агробіоло- 
гічних чинників на продуктивність люцерни посівної 
за вирощування в умовах Лісостепу України. 

Дослідження виконували згідно із загальноп- 
рийнятими методиками [7] у сівозміні кафедри 
кормовиробництва і меліорації на Агрономічній 
дослідній станції (АДС) Національного університе- 
ту біоресурсів і природокористування України (НУ- 
БІП України), яка розташована у с. Пшеничному 
Васильківського району Київської області, що на- 
лежить до Правобережного Лісостепу України. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 
малогумусний середньосуглинковий, грубопилува- 

тий на лесі. Вміст гумусу в орному шарі за Тюріним 
становить 4,34-4,68%, рН сольової витяжки 6,8-7,3, 
ємність поглинання – 30,7-32,5 мг*екв на 100 г 
ґрунту. До складу мінеральної твердої фази ґрунту 
входить 37% фізичної глини, 63% піску. 

Результати досліджень. Особливістю підго- 

товки насіння до сівби багаторічних бобових трав, 
у тому числі й люцерни, є наявність у частині на- 
сіння оболонки, що не пропускає воду і повітря. 
Таке насіння називають твердим. Кількість його 
змінюється залежно від виду, сорту, погодних умов 
тощо. Якщо посівний матеріал містить більш як 
20% твердого насіння, його обов'язково скарифі- 
кують механічним або електрогідравлічним спосо- 
бом з одночасною обробкою мікроелементами. 
Після цього здійснюють інокуляцію спеціальними 
штамами бульбочкових бактерій і повітряно- 
тепловий обігрів насіння, що сприяє інтенсифікації 
продукційних процесів [2]. 

Така підготовка насіння до сівби, по-перше, 
збільшує, завдяки електрогідравлічній скарифікації 
та обробці насіння мікроелементами, енергію про- 
ростання на 20-30% та схожість на 5-10%; по- 
друге, сприяє одержанню ранніх та дружних сходів; 
по-третє, сприяє підвищенню врожайності на 10- 
12% та зниженню витрат на одиницю продукції. 
Завдяки інокуляції вміст загального азоту зростає 
на 5%, а приріст урожаю сіна становить 9-10%. 
Скарифікацію виконують на спеціальних машинах 
за 10-2 днів до сівби або безпосередньо перед 
сівбою. 

Насіння перед сівбою протруюють. У госпо- 
дарствах або на ділянках, де люцерна вирощуєть- 
ся вперше, необхідно обробляти насіння люцерно- 
вим нітрагіном, ризоторфіном (в теперішній час – 
ризобофітом). Цю роботу виконують у день сівби в 
затіненому приміщенні. Внаслідок інокуляції уро- 
жайність підвищується на 20-30%. 

Перед висіванням насіння провітрюють та 
збагачують мікроелементами (молібден, бор, мар- 
ганець). 

Сіють люцерну в ранньовесняні строки одно- 
часно з сівбою ярих ранніх культур або з покрив- 
ною культурою при підпокривному вирощуванні. 

Можливі безпокривна весняна та літня сівба 
люцерни. Кращі строки літньої сівби припадають у 
зоні Лісостепу на період з 20 червня по 20 липня. 
Основною вимогою при цьому є достатня вологість 
ґрунту. 

Для сівби люцерни використовують зерно- 
трав’яну сівалку Клен-1,2 та інші, сіють рано наве- 
сні звичайним рядковим способом. 

Сіють люцерну насінням районованих сортів 
не нижче другого класу, чистим від бур'янів, особ- 
ливо карантинних. 

Різні екологічні умови росту і розвитку люцер- 
ни в перший рік життя, залежно від способу сівби, 
потребують визначення оптимальних норм висіву, 
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які гарантують створення високопродуктивного 
травостою в наступні роки вегетації. Біологічною 
особливістю люцерни є здатність однієї рослини 
утворювати кущ до 300 стебел, залежно від площі 
живлення. Узагальнюючи результати досліджень, 
можна дійти висновку про доцільність густоти рос- 
лин у перший рік життя в Лісостепу до 200 шт./м

2
, 

що забезпечує щільність травостою 450-500 шт./м
2
 

стебел. 
Дослідженнями доведено, що на формування 

оптимальної густоти травостою і урожай листосте- 
блової маси люцерни впливають норми висіву, 
способи сівби, якість підготовки ґрунту, глибина 
загортання насіння, вологозабезпеченість і сорто- 
ва належність. Тому рекомендації щодо норм висі- 
ву люцерни на кормові цілі неоднозначні і потре- 
бують уточнення, з урахуванням екологічних умов, 
тим більше зважаючи на дефіцит і високу вартість 
насіння. 

На основі одержаних даних, які характеризу- 
ють середні агроекологічні умови росту і розвитку 
люцерни, слід зазначити, що із збільшенням норм 
висіву підвищується польова схожість. Проте при 
більших густотах люцерни в перший рік життя інте- 
нсивніше відбувається процес зрідження травос- 
тою в наступні роки. 

Встановлено, що густота сходів люцерни за- 
лежить від виду сумісної культури та норми її висі- 
ву. Значно менша польова схожість люцерни в 
підпокривних і сумісних посівах з ячменем, порів- 
няно з житом ярим і пізніми ярими культурами та, 
особливо, безпокривним посівом. 

Оптимальна норма висіву люцерни для за- 
безпечення максимального одержання поживних 
речовин у перший рік життя становить 6-8 млн/га 
схожих насінин. 

На другий рік життя люцерни безпокривний 
посів забезпечує значно вищий урожай при всіх 
нормах висіву. Загальною закономірністю є збіль- 
шення приросту урожаю при малих нормах висіву. 

Отже, оптимальною нормою висіву люцерни 
при безпокривному посіві слід вважати 6-8 млн/га 
схожих насінин, яка забезпечує густоту рослин у 
перший рік життя 250-300 шт./м

2
, на другий 200- 

330 і на третій рік життя 160-170 шт./м
2
 (табл. 1). 

Вивчення  норм  висіву   люцерни   6,   8   і   
10 млн/га насінин в безпокривному і сумісних посі- 
вах з пізніми ярими культурами показало, що мак- 
симальний вихід сухої речовини за два роки вико- 
ристання травостою забезпечив посів з нормою 
висіву 8 млн/га насінин. 

 

Таблиця 1 – Вплив норм висіву на урожайність люцерни безпокривного способу сівби, т/га (сере- 
днє 2007-2009 рр.) 

 

Норми 
висіву 
млн/га, 

шт. 

Безпокривний посів 

другий рік життя третій рік життя 

листостеблова маса 
суха 

речовина 
листостеблова маса 

суха 
речовина 

6 40,0 8,64 41,3 9,21 

8 42,6 9,72 45,9 9,98 

10 42,0 9,08 48,7 10,79 

НІР05 1,33 0,36 1,72 0,46 
 

Отже, за ранньовесняної сівби максимальний 
урожай люцерни, при дворічному використанні 
травостою, формується в безпокривному посіві з 
нормою висіву 6-8 млн/га схожих насінин, а при 
підпокривному вирощуванні з ранніми ярими  10- 
12 млн/га насінин. Простежується тенденція змен- 
шення врожайності листостеблової маси, виходу 
сухої речовини та сирого протеїну при збільшенні 
норм висіву безпокривної люцерни. 

Сумісний посів люцерни з нормою 8 млн/га 
насінин з ранніми зерновими при нормі висіву їх 
1,0-2,0 млн/га насінин, забезпечує практично таку 
ж продуктивність, як і безпокривний посів. 

При пізніх строках сівби, безпокривне і суміс- 
не вирощування люцерни з кукурудзою на зелений 
корм, максимальний урожай формується при нормі 
висіву 8 млн/га насінин. 

За одержаними даними, продуктивність посі- 
вів люцерни значною мірою залежить від інтенсив- 
ності використання її травостою. Так, при прове- 
денні двох укосів у фазу цвітіння збір сухої речови- 
ни становить 8,55 т/га та сирого протеїну – 1,2 т/га. 
Збільшення частоти скошування травостою люце- 
рни до 3-4-х укосів, проведених до бутонізації, та у 
фазу бутонізації призводить до зростання збору 
протеїну на 0,04-0,34 т/га та до зниження збору 
сухої речовини. У другому укосі зеленої маси оде- 
ржали істотно менше (на 43–47%), що цілком від- 

повідає умовам зволоження середини літа. Слід 
зазначити, що вказані відмінності по варіантах 
досліду збереглися й за третього укосу, а зелена 
маса не перевищувала 1,0–1,2 кг/м

2
. Як показали 

результати досліджень, після цвітіння, коли настає 
фаза утворення плодів-бобів, нагромадження ве- 
гетативної маси уповільнюється, а в подальшому 
практично припиняється. Деяке збільшення  на 
рівні тенденції простежується лише на варіантах 
осіннього обробітку. У період наростання зеленої 
маси рослини нагромаджують суху речовину.  Так, 
у фазі бутонізації вміст сухої речовини в рослинах 
становить 17,0-17,6%, на початок цвітіння - 19,4- 
20,7%; на кінець цвітіння - 22,3-24,6%. 

За будь-якого способу сівби треба створити 
травостій, щільність якого в перший рік викорис- 
тання становила у Лісостепу 200 рослин/м

2
. Слід 

підкреслити, що дрібнонасінні культури, до яких 
належить і люцерна, мають низьку польову схо- 
жість, значна частина рослин гине взимку та у 
підпокривний період. Отже, для визначення норми 
висіву слід обов'язково враховувати показники 
польової схожості та зрідження у підпокривний 
період. Тобто, для того щоб одержати 200 рос- 
лин/м

2
, потрібно висіяти: у Лісостепу під ячмінь 15- 

16, під кукурудзу 14 кг/га насіння люцерни. 
Норма висіву при безпокривній сівбі та якісній 

підготовці насіння і ґрунту знаходиться в межах 10- 
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12 кг/га. 

При весняному чистому посіві, агрофітоцено- 
зи люцернового поля першого року являють собою 
нестійкі екосистеми з низькою конкурентоспромож- 
ністю по відношенню до бур'янів, що вимагає пос- 
тійного контролю та регулювання їх взаємовідно- 
син прийомами агротехніки, яка передбачав зни- 
щення бур’янів. 

Висновки. В зоні Правобережного Лісостепу 

України оптимальна норма висіву люцерни скла- 
дає 8-10 млн схожого насіння на 1 га, або 16-20 
кг/га при 100% господарській придатності. При 
висіванні люцерни під покрив норму висіву покрив- 
ної культури необхідно зменшити на 20%: ранні ярі 
покривні культури слід висівати з нормою висіву 
(млн/га схожих насінини): ячмінь, овес – 2,0, куку- 
рудза на зелений корм – 0,15-0,25; сорго суданське 
– 1,0 млн/га насіння. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ГУСТОТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

ПТАШНИК О.П. 

Інститут сільського господарства Криму НААН 
 

Постановка проблеми. У зерновому балансі 

вагоме місце належить виробництву зернобобових 
культур, зокрема – гороху. В Україні горох виро- 
щують у різних ґрунтово-кліматичних зонах і спо- 
стерігається тенденція збільшення площ вирощу- 
вання. Тільки в Криму посівні площі гороху збіль- 
шились від 6,7 тис. га в 2010 до 15,9 тис. га в 2013 
році [1]. 

Горох має першочергове значення як джерело 
високоякісного білку у харчуванні людей та тварин- 
ництві. Зерно його містить 16,0- 36,0% білка, до 54% 
вуглеводів, близько 1,6 % жиру, понад 3,0 % зольних 
речовин. Білок гороху є повноцінним за амінокислот- 
ним складом і засвоюється в 1,6 рази краще, ніж 
білок  пшениці.  У ньому міститься  4,6 % лізину, 11,4 
% аргініну та 1,2 % триптофану (від сумарної кілько- 
сті білка).  В 100 кг зерна міститься 116,4  к. о.  та до 
24 кг протеїну [2]. Горох має важливе значення в 
підвищенні родючості ґрунтів за рахунок симбіотич- 
ної фіксації азоту з повітря, забезпечує в значній мірі 
свої потреби в цьому елементі, залишаючи з пожни- 
вними та кореневими залишками відчутну кількість 
легкозасвоюваного азоту в ґрунті для наступних 
культур [3]. 

Стан вивчення проблеми. Для отримання ви- 

соких врожаїв сільськогосподарських культур велике 
значення надається правильному вибору сорту. За 
рахунок підбору сортів з відповідною адаптивністю 
до зональних умов вирощування можна суттєво 
зменшити залежність агроценозів гороху від факто- 
рів навколишнього середовища, поліпшити якість 
рослинної продукції і знизити виробничі витрати. 

Сорт при цьому повинен бути пластичним відносно 
агротехнічних заходів, а також протистояти сучасним 
хімічним засобам боротьби з бур’янами,  шкідниками  
і хворобами. В той же час, невідповідність сорту і 
технології, або технології і біологічних особливостей 
нових сортів - є однією із причин нестабільних уро- 
жаїв гороху [4]. 

Розробка і впровадження в сільськогосподар- 
ську практику нових технологій вирощування горо- 
ху – одна з головних умов підвищення ефективно- 
сті виробництва і збільшення валових зборів зерна 
цієї культури. При інтенсивному землеробстві сорт 
і технологія вирощування повинні бути взаємно 
пов’язанні. Технологія здатна вирішувати задачу 
забезпечення оптимальних умов для росту та роз- 
витку рослин, формування продукції потрібної 
якості і максимально бути наближена до генетич- 
них особливостей сорту, тобто бути сортовою. 

Таким чином, основний напрямок оптимізації 
посівних площ гороху має здійснюватися на якісно 
новому рівні з використанням сортів з високими 
адаптивними можливостями, а саме високопродук- 
тивних сортів вусатого морфотипу, стійких до ви- 
лягання та придатних для збирання прямим ком- 
байнуванням [5,6]. Тому, метою наших досліджень 
було оцінити адаптивні властивості сортів гороху в 
умовах степового Криму для подальшого впрова- 
дження їх у виробництво та вивчення елементів 
сортової агротехніки для гороху сорту Світ. 

Завдання і методика досліджень. Протягом 

2011-2013 років в Інституті сільського господарства 
Криму НААН проводилось екологічне випробуван- 
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ня різних сортів гороху. Ґрунт – чорнозем півден- 
ний малогумусний, легкоглинистий з вмістом гуму- 
су в орному шарі 2,26 %. Потужність гумусового 
шару 50 см. В орному шарі валовий вміст азоту 
0,18-0,20 %; фосфору 0,12-0,14 %; калію 2,1-2,4 %; 
кількість гідролізуючого азоту 3,0-4,0 мг, рухомого 
фосфору 4,6-6,0 мг, обмінного калію 32-36 мг на 
100 г абсолютно сухого ґрунту. Об’ємна маса в 
орному шарі складає 1,02-1,15 см

3
. Південні чор- 

ноземи через свій важкий механічний склад схи- 
льні до швидкого ущільнення [7]. 

Клімат Центральній частині степового Криму, 
де проводилися досліди, помірно- 
континентальний. Середньорічна температура 
повітря + 10,4С

0
, з коливанням від 9,4 до 11,4С

0
. 

Сума опадів 426 мм. Різноманітність агрометеоро- 
логічних умов за період 2011-2013 рр. дала мож- 
ливість різносторонньо вивчити ефективність варі- 
антів досліду. 

Досліди з екологічного сортовивчення та ви- 
вчення елементів сортової агротехніки гороху про- 
водили згідно «Методичних рекомендацій по еко- 
логічному сортовипробуванню сільськогосподарсь- 
ких культур» (Київ, 1992) та «Методики польового 
досліду»(1985) [8, 9]. 

В дослідах використовували штами мікроор- 
ганізмів колекцій мікроорганізмів відділу мікробіо- 
логії ІСГК НААН, Інституту сільськогосподарської 
мікробіології НААН. Перед посівом насіння оброб- 
ляли азотфіксувальним мікробним препаратом 
Ризобофітом (Р) – на основі специфічних штамів 
бульбочкових бактерій; препаратами поліфункціо- 
нальної дії: Фосфоентерином (Ф) – на основі фос- 
фатмобілізуючої і рістстимулюючої гетеротрофної 

бактерії Enterobacternimipressuralis, Біополіцидом 

(Б) – на основі гетеротрофної рістстимулюючої 
бактерії Paenibacilluspolymyxa – антагоністу фіто- 

патогенів, Ціаноризобіальним консорціумом (ЦРК) 
– на основі автотрофної ціанобактерії Nostoclinckia 
і асоційованих з нею гетеротрофних мікроорганіз- 
мів різної домінуючої дії та фосфат мобілізуючими 
арбускулярно-мікоризними грибами роду Glomus 
(АМГ) згідно рекомендаціям [10]. 

Результати досліджень. До Реєстру сортів 

рослин України для зони Степу рекомендується 
більше трьох десятка сортів. У вивченні знаходилось 
дванадцять сортів гороху. Це сорти селекції Селек- 
ційно-генетичного інституту (м. Одеса), Луганської 
Державної Дослідної станції (м. Луганськ) та Інститут 
рослинництва ім. В.Я.Юр`єва (м. Харків). 

В нашому досліді врожайність сортів гороху 
була в прямій залежності від умов року. Найбільш 
сприятливим по вологозабезпеченості виявився 
2011 рік, де врожайність гороху склала від 1,21 т/га 
у сорта Комбайновий до  1,97  т/га  –  Одорус.  
2013 рік за погодними умовами був малосприятли- 
вим для рослин гороху, весь вегетаційний період 
проходив при високому температурному режимі та 
дефіциту вологи, тому урожайність гороху була 
низька - від 0,4 до 0,78 т/га (табл.1). 

Результати проведених експериментальних 
досліджень дають підстави рекомендувати для 
вирощування у зоні південного Степу України (сте- 
повий Крим) наступні сорти гороху: Чекбек, Ота- 
ман, Оплот, Царевич та Одорус, Девіз,які забезпе- 
чують рівень урожайності зерна 1,26-1,34 т/га (се- 
реднє за три роки вивчення). 

 

Таблиця 1 – Урожайність сортів гороху в умовах степового Криму (суходіл, 2011-2013 рр.) 
 

Назва сорту 
Врожайність по роках, т/га Середня, 

т/га 2011 2012 2013 
Світ 1,62 1,33 0,40 1,12 

Одорус 1,97 1,33 0,49 1,26 
Девіз 1,87 1,25 0,78 1,30 

Отаман 1,92 1,19 0,49 1,20 
Глянс 1,80 1,33 0,54 1,22 

Магнат* - 1,25 0,49 0,87 
Чекбек 1,95 1,55 0,53 1,34 

Харківськийеталоний 1,52 1,34 0,48 1,11 
Оплот 1,91 1,55 0,40 1,28 

Царевич 1,96 1,39 0,42 1,26 
Комбайновий 1,21 0,99 0,42 0,87 

Майор 1,52 1,44 0,55 1,17 
НІР05 0,14 0,15 0,09 0,11 

Примітка: *у вивченні два роки 
 

Створенні за останній час сорти гороху з ву- 
сатим типом листка, а також короткостеблові, пот- 
ребують у вивченні деяких елементів технології 
вирощування, які б повністю підтримали генетич- 
ний потенціал даного сорту. Дослідженнями, що 
проводились в Інституті сільського господарства 
Криму з розробки сортової агротехніки гороху сор- 
ту Світ встановлено ефективність використання 
біологічних препаратів для передпосівної обробки 
насіння. 

Встановлено, що обробка насіння гороху мік- 
робіологічними препаратами забезпечує прибавку 
врожаю зерна на рівні  0,01-0,15  т/га  або  0,8-  
12,1 %. Найбільш ефективними виявилися варіан- 
ти: серед чистої інокуляції - селекційні штами бу- 
льбочкових бактерій 34 і У-1 (середня врожайність 
1,31 т/га); серед комплексного застосування біоп- 
репаратів поліфункціональної дії – варіанти з Ціа- 
норизобіальним консорціумом (врожайність 1,39- 
1,35 т/га) (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Вплив бактеризації насіння на врожайність гороху сорту Світ в умовах cтепового 
Криму (2011-2013 рр.) 

 

Варіант бактеризації 
Врожайність по роках, т/га 

Середня, т/га 
2011 2012 2013 

Контроль (без обробки) 1,52 1,67 0,53 1,24 

Штам 2616-St 1,52 1,63 0,53 1,23 

Штам 34 1,83 1,57 0,52 1,31 

Штам 28 1,60 1,54 0,46 1,20 

Штам У-1 (новий) 1,76 1,66 0,52 1,31 

Ризобофіт+Фосфоентерін +Біополіцид 1,78 1,49 0,47 1,25 

Ризобофіт + АМГ 1,73 1,53 0,51 1,26 

ЦРК1 1,84 1,69 0,53 1,35 

ЦРК2 1,68 1,55 0,48 1,24 

ЦРК3 1,69 1,86 0,63 1,39 

НІР05 0,13 0,13 0,04 0,07 
 

Не менш важливим прийомом у вирощуванні 
гороху – є дотримання оптимальної норми висіву 
стосовно сортових властивостей. 

Результати досліджень показали, що норми ви- 
сіву мали вплив на збереження рослин гороху. При 

нормі висіву 1,0 млн. шт. га відсоток збереження 
склав 95,8. На більш загущених посівах він знизився  
і склав відповідно при нормі висіву 1,2 млн шт./га - 
89,4%, а при 1,4 млн шт./га всього 87,1 %(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Вплив норми висіву на густоту стояння рослин гороху сорту Світ в умовах степового 
Криму (середнє 2011-2013 рр.) 

 

Варіант норми висі- 
ву, млн. га 

Кількість насінин при 
сівбі, шт./м

2 
Кількість повних 

сходів, шт./м
2 

Кількість рослин перед зби- 
ранням врожаю, шт./м

2 % збереження 

1,0 108 96 92 95,8 

1,2 130 114 102 89,4 

1,4 162 132 115 87,1 
 

Доведено, що у роки з достатнім зволоженням 
норма висіву насіння мало впливає на урожай зерна 
гороху, а у посушливий рік врожайність зерна в за- 
гущених посівах помітно зменшується. 

Вивчення норм висіву насіння гороху вусато- 
го морфотипа сорту Світ показало, що збільшення 
норми від 1,2 до 1,4 млн. шт./га в сприятливі роки 

по вологозабезпеченості (2011-2012) сприяло збі- 
льшенню врожаю зерна на 10,9-11,9%. В посушли- 
вому 2013 році спостерігається зменшення врожаю 
на 10,5%. В середньому за роки вивчення най- 
більш продуктивною виявилась норма висіву - 1,4 
млн. шт./га, яка забезпечила врожайність 1,22 т/га 
(табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Вплив норми висіву на врожайність гороху сорту Світ в умовах степового Криму 
(2011-2013 рр.) 

 

Варіант норми висіву, 
млн. га 

Врожайність по роках, т / га 
Середня, т/га 

2011 2012 2013 

1,0 1,63 1,36 0,54 1,18 

1,2 1,51 1,35 0,57 1,14 

1,4 1,69 1,48 0,51 1,22 

НІР05 0,18 0,11 0,06 0,08 
 

Як свідчать спостереження, посіви з оптима- 
льною густотою стеблостою є більш стійкими до 
несприятливих умов середовища, ураження хво- 
робами та забур’янення. 

Таким чином, впровадження в сільськогоспо- 
дарське виробництво нових високопродуктивних 
технологічних сортів гороху повинно опиратися, 
перш за все, на удосконалену сортову агротехніку 
кожного сорту, яка повністю дає можливість розк- 
рити потенціал сорту. Сортова агротехніка гороху – 
одна з головних умов підвищення ефективності 
виробництва і збільшення валових зборів цієї куль- 
тури та поліпшення якості вирощеного насіння. 

Висновки та пропозиції. 

1. За роки вивчення в умовах степового Криму 
за продуктивністю відзначилися сорти гороху: Глянс 
при середній врожайності 1,22 т/га, Одорус та Царе- 
вич - 1,26 т/га. 

2. Бактеризація насіння гороху сорту Світ перед 
сівбою важливий захід для підвищення продуктивно- 
сті, покращення показників структури рослин. Про- 
дуктивність рослин гороху при цьому зростала від 
10,5 до 42,1 %. За роки вивчення найбільш ефектив- 
ним виявився біопрепарат на основі автотрофної 
ціанобактерії Nostoclinckia - ЦРК3, який забезпечив 
врожайність гороху сорту Світ 1,39 т/га. 
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3. Норми висіву мали вплив на збереження ро- 
слин гороху, структуру рослин та продуктивність. 
Найбільшу продуктивність рослин гороху в умовах 
степового Криму забезпечила норма висіву 1,4 мл. 
шт./га. 
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Постановка проблеми. Значна частина те- 

риторії України розташована в зонах недостатньо- 
го та нестійкого зволоження, тому продовольче та 
ресурсне забезпечення держави, а відповідно і її 
продовольча безпека значною мірою залежить від 
наявності, стану та ефективності використання 
зрошуваних земель. 

У той же час, аналіз існуючого стану зрошен- 
ня в південному регіоні України засвідчує, що рі- 
вень використання наявного потенціалу зрошення 
є вкрай незадовільним. Так, у 2014 році в півден- 
ному регіоні України зрошувались 450,7 тис га із 
наявних 1680,4, тобто 26,8 %, а в Херсонській 
області зрошувались 297 тис. га із наявних 427,82 
тис га, тобто 69 %. 

Стан вивчення проблеми. Щодо обґрунту- 

вання обсягів застосування різних способів поливу 

– дощування, краплинного зрошення, поверхнево- 
го способу поливу, то, як це було й у попередні 
роки, найбільші площі будуть зрошуватись за до- 
помогою дощування. Аналіз сучасного стану зро- 
шуваного землеробства в Херсонській області 
показує, що найбільш поширеним є спосіб дощу- 
вання за допомогою широкозахватних дощуваль- 
них машин (ДМ). Способом дощування здійсню- 
ється полив зернових, технічних і кормових куль- 
тур, а також овочів і садів [1, 2]. 

Але в умовах недостатньої кількості та неза- 
довільного стану оновлення парку дощувальних 
машин на фоні постійного зростання тарифів на 
електроенергію, подальше використання високо- 

напірної дощувальної техніки стає все більш нее- 
фективним [1, 3]. Так, із загальної потреби по 
Херсонській області 4,599 тис. одиниць в наявності, за 
даними Держводагентства України, 3,197 тис. одиниць 
дощувальних машин (ДМ), із них у робочому стані 
3,119 тис. (рис. 1, табл. 1). 

Загальна потреба у дощувальній машині «Фре- 
гат» по Херсонській області складає 2,889 тис. оди- 
ниць, в наявності 2,870 тис. одиниць, із них у робочому 
стані 2,838 тис. одиниць. Потреба у дощувальній ма- 
шині «Дніпро» по області складає 533 одиниці, в наяв- 
ності 26 одиниць, із них у робочому стані 23 одиниці. 
Потреба у дощувальній машині «ДДА» складає 720 
одиниць, в наявності 159 одиниць, із них у робочому 
стані 126 одиниць. Загальна потреба в інших ДМ скла- 
дає 357 одиниць, в наявності 142 одиниці, з них у ро- 
бочому стані 132 одиниці (рис. 1, табл. 1). 

У сучасних умовах наростання дефіциту вод- 
них і енергетичних ресурсів, погіршення еколого- 
агромеліоративного стану зрошуваних земель на 
значних площах виникла потребу пошуку й упро- 
вадження нових технологій зрошення, які поєднали 
б у собі збереження й підвищення продуктивності 
поливних угідь, раціональне використання трудо- 
вих, водних і енергетичних ресурсів з екологічною 
збалансованістю і безпекою. 

У останні роки динамічного розвитку набув 
краплинний спосіб зрошення. Нині найбільше по- 
ширення воно отримало в Індії, Китаї, США, Ізраїлі, 
Іспанії, Кореї, Єгипті тощо [1]. 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 64  

136 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

 

 
од. 

 

 
4599 

Всього по Херсонській області 

 
 

3197 3119 

по проекту, од. наявність, од. у робочому стані, од. 
 

 

 
2900 

2880 

2860 

2840 

2820 

2800 

 
 

од. 

 

 
2889 

в тому числі «Фрегати» 

 

 
2870 

 

 

 

 

 

2838 

по проекту, од. наявність, од. у робочому стані, од. 
 

 

 
600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

 
 

од. 

 

 
533 

в тому числі «Дніпро» 

 
 
 
 
 
 

26 23 

по проекту, од. наявність, од. у робочому стані, од. 
 

 

 

800 

600 

400 

200 

0 

 

 
од. 

 

 

720 

в тому числі «ДДА» 

 
 
 
 

159 126 

по проекту, од. наявність, од. у робочому стані, од. 
 

 

 
400 

300 

200 

100 

0 

 
 

од. 

 

 
357 

інші дощувальні машини 

 
 
 

 
142 132 

по проекту, од. наявність, од. у робочому стані, од. 

 

Рисунок 1. Наявність дощувальних машин на зрошуваних масивах у Херсонській області (ста- 
ном на 01.11.2014 р.) 
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Таблиця 1 – Зведені дані по дощувальних машинах на зрошувальних системах у Херсонській 
області (станом на 01.11.2014 р.) 
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Завдання і методи досліджень. Мета дослі- 

джень – визначити сучасний стан та перспективи 
розвитку зрошення в Херсонській області. Методи 
досліджень – статистичний, системний та економі- 
чний аналізи. 

Результати досліджень. Співставлення ди- 

наміки загальних площ поливу та площ краплинно- 
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го зрошення, розвиток якого в останні десятиріччя 
характеризується позитивною динамікою, дає підс- 
таву стверджувати, що частка земель що полива- 
ється способом дощування зменшується, за раху- 
нок зростання обсягів  краплинного  зрошення  
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Частка площ краплинного зрошення до загальної площі поливу 
у Херсонській області (2010-2015 рр.) 

 

Найбільша площа земель під краплинним 
зрошенням зосереджена на Каховському зрошува- 

ному масиві – 22,33 тис га. На Красноз- 
нам’янському зрошуваному масиві знаходиться 14 
тис. га земель під краплинним зрошенням. Площа 

земель на Інгулецькому зрошуваному масиві під 
краплинним зрошенням складає 3,934 тис. га зе- 

мель. Найменші площі під краплинним зрошенням 
знаходяться на Правобережному зрошуваному 

масиві і складають 1,885 тис. га. (табл. 1, рис. 3, 4). 
Сучасний стан розвитку краплинного зрошен- 

ня в Україні можна охарактеризувати як такий, що 
визначається наявністю стійкої тенденції до пос- 

тійного розширення площ поливу за одночасного 
розширення переліку с.-г. культур, для поливу яких 
використовується краплинне зрошення. 

Але найголовнішим чинником стрімкого роз- 
ширення обсягів та сфери застосування краплин- 
ного зрошення є та обставина, що завдяки своїм 
технологічним можливостям (дозована подача 
води з розчиненими в ній добривами та мікроеле- 
ментами) краплинне зрошення перетворилося у 
визначальний елемент вирощування великої кіль- 
кості сільськогосподарських культур, завдяки чому 
вдається отримувати дуже високі врожаї, які часто 
наближаються до рівня потенційно можливих [1, 4]. 

7,02 8,28 9,22 10,77 12,39 14,21 

92,98 91,72 90,78 89,23 87,61 85,79 
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Рисунок 3. Наявність краплинного зрошення у Херсонській області (2010-2015 рр.) 
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Рисунок 4. Наявність краплинного зрошення по зрошуваним масивам Херсонської області (2010- 
2015 рр.) 

 

Висновки та пропозиції. 

1. Співставлення динаміки загальних площ 
поливу та площ краплинного способу зрошення по 
масиву Херсонської області дає підставу ствер- 
джувати, що: 

- відбувається стала тенденція до збільшення 
площ земель під краплинним зрошенням; 

- збільшується частка земель (відсоткове 
співвідношення) під краплинним зрошенням до 
площ поливу. 

2. Значно розширяються обсяги застосування 
краплинного способу зрошення в Херсонській об- 
ласті не тільки для овочевих культур, садів та ви- 
ноградників, а для поливу кукурудзи, сої, соняшни- 
ку, рису. 

3. Використання краплинного способу зро- 
шення, особливо при поливі водою незадовільної 
якості, вимагає застосування комплексу спеціаль- 
них заходів, спрямованих на мінімізацію негативно- 
го впливу на стан ґрунтів та розвиток деградацій- 
них процесів. 

4. Дощування у Херсонській області, у най- 
ближчій перспективі збереже позиції найбільш 
поширеного способу поливу. Частка земель, що 
поливається цим способом, сягатиме 75-80% (без 

краплинного зрошення та поверхневого способу 
поливу (затоплення рису), і використовуватись 
дощування буде для поливу переважно зернових і 
кормових культур. 

Перспективи подальших досліджень. Най- 

більш поширеним на зрошуваних землях під крап- 
линним зрошенням є процес вторинного засолення 
та осолонцювання ґрунтів. Тому подальший розви- 
ток краплинного зрошення має обов’язково 
пов’язуватись з науковим обґрунтуванням обсягів 
робіт з хімічної меліорації ґрунтів та поливних вод. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАВННОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних 

землях України. – К.: Аграр. наука, 2013. – 160 с. 
2. Концепція відновлення та розвитку зрошення у пів- 

денному регіоні України – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 
28 с. 

3. Ромащенко М.І. Зрошення земель в Україні / М.І. 
Ромащенко, С.А. Балюк // Стан та шляхи поліпшення. 
– К.: Видавництво «Світ», 2000. – 114 с. 

4. Балюк С.А. Наукові аспекти сталого розвитку зро- 
шення земель в Україні / С.А. Балюк, М.І. Ромащенко. 
– Київ: ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського» УААН; Інститут гідротехні- 
ки і меліорації УААН, 2006. – 32 с. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО 
 

 
 
 

УДК 633.11:631.526.3:631.67 (477.72) 
 

ІННОВАЦІЙНІ СОРТИ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ 
ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН ДЛЯ УМОВ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

УСИК Л. О. – кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
БАЗАЛІЙ Г. Г. – кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
КОЛЕСНИКОВА Н. Д. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. За останні 20 років 

загальне виробництво і урожайність основних сіль- 
ськогосподарських культур у світі зросли на 20- 
38%. Приріст урожаю пшениці озимої склав 20- 
25%, кукурудзи – 38%, сої – 35%. Враховуючи, що 
на теперішній час життя близько 40% населення у 
світі залежить від сільськогосподарської продукції 
як від засобу існування, то приріст урожаю основ- 
них польових культур необхідно збільшити у два 
рази. Очікується, що до 2030 року населення пла- 
нети зросте на 2 млрд. і перевищить 9 млрд., вна- 
слідок чого попит на продовольство зросте приб- 
лизно на 35%. А озима пшениця є основним про- 
дуктом харчування у 43 країнах світу з населенням 
понад 1 млрд. осіб [1]. 

В умовах ринкової економіки надзвичайно ва- 
жливо використовувати нові сортові ресурси, як 
вагому складову інноваційних технологій в аграр- 
ному секторі та більш вигідний, дешевий і екологі- 
чно чистий спосіб підвищення продуктивності куль- 
тур. 

Інноваційні розробки вирішують ряд комплек- 
сних проблем виробництва насіння нових сортів 
озимої пшениці для зрошення в умовах Південного 
Степу, зокрема, щодо налагодження системи на- 
сінництва нових сортів інтенсивного типу, сортоза- 
міни імпортного насіння на українському ринку 
насінням вітчизняних сортів, адаптованих до 
ґрунтово-кліматичних умов півдня України. 

Стан вивчення проблеми. Останніми рока- 

ми роль пшениці озимої м'якої, як основної продо- 
вольчої культури, зростає у зв'язку з двома основ- 
ними факторами: перший – зміна клімату в напрямі 
підвищення загального температурного фону, 
збільшення тривалості та інтенсивності посух, 
ускладнення фіто-ентомологічної і санітарної ситу- 
ації в культурних біоценозах; другий – фактор со- 
ціального характеру – різке зростання дефіциту 
продовольчого зерна на світовому ринку і загост- 
рення проблеми харчування у багатьох країнах 
світу [2, 3]. 

За умов світової продовольчої кризи, постій- 
ного збільшення голодуючих у світі, в сфері підви- 
щення продуктивності зернових культур можливі 
основні напрями: інноваційні генетико-селекційні 
розробки; створення й удосконалення агротехно- 
логій; оптимізація розміщення та спеціалізація 
виробництва [4, 5, 6]. 

Дослідження на селекційно-генетичному  рівні 

– найбільш впливовий фактор підвищення врожай- 
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ності зернових культур та зменшення пестицидно- 
го навантаження навколишнього середовища. 
Підвищення економічної ефективності вирощуван- 
ня в посушливій зоні Південного Степу можливе 
при застосуванні зрошення та використанні гене- 
тичного потенціалу інноваційних сортів і гібридів, 
стійких до біотичних і абіотичних факторів довкіл- 
ля. Дану проблему в Україні крім Інституту зрошу- 
ваного землеробства НААН та мережі його дослід- 
них станцій ніхто не розробляв. Що стосується 
зарубіжних аналогів то рівень науково- 
методичного і зонального опрацювання вітчизня- 
них розробок має значно вищий ефект, забезпечу- 
ючи можливість збільшення виробництва зерна в 
умовах Південного Степу на 20-40%. 

Науковці підрахували: зростання валових 
зборів зерна за останні 90 років більш ніж наполо- 
вину зумовлене генетичним поліпшенням рослин. 
Незважаючи на експансію іноземних фірм, україн- 
ські поля переважно засіваються вітчизняними 
сортами озимих пшениць. До Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поширення в Україні, 
внесено близько 300 сортів пшениці м'якої озимої. 
Велика кількість сортів пояснюється особливістю 
ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування. За 
своїм потенціалом наша країна має стати одним з 
найбільших експортерів зерна вже найближчим 
часом. Ми маємо найкращі у світі ґрунти, сприят- 
ливі кліматичні умови, чудові сорти пшениці [7]. 

Серед занесених до Державного реєстру сор- 
тів рослин України найбільш придатними у вироб- 
ництві для умов зрошення є сорти пшениці м'якої 
озимої, які створені в Інституті зрошуваного земле- 
робства НААН – універсального використання для 
різних екологічних зон вирощування. Універсаль- 
ність сортів базується на здатності формувати 
високу урожайність за інтенсивними технологіями 
вирощування на зрошенні, та разом з тим вони 
мають відносно високий нижній поріг врожайності 
на середніх і низьких агрофонах в неполивних 
умовах. Відрізняються досягнутим поєднанням 
високого рівня продуктивного і адаптивного потен- 
ціалів та екологічною пластичністю. Мають підви- 
щені ознаки хлібопекарських та технологічних 
властивостей зерна, певну стабільність у виробни- 
цтві зерна за будь-яких відхилень у технологіях 
вирощування. 

Завдання і методика досліджень. У завдан- 

нях селекціонерів залишається актуальним вирі- 
шення проблем створення інноваційних сортів з 
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високим адаптивним потенціалом, а також пошук 
нових ефективних методів оцінки за цим показни- 
ком. В Інституті зрошуваного землеробства НААН 
приділяється значна увага розв'язанню теоретич- 
них та практичних питань селекції адаптивних 
ознак пшениці озимої. Зокрема, удосконаленню 
моделі генотипу і методів селекції, створенню 
короткостеблових сортів озимої пшениці для зро- 
шуваного землеробства, адаптованих до екологіч- 
них умов південного регіону України, здатних за- 
безпечувати високу і сталу урожайність – 9,5-10,5 
т/га якісного зерна. 

Фенологічні спостереження, польові оціню- 
вання селекційного матеріалу проводилися згідно 

методики Держсортслужби України 8 і методич- 
ними рекомендаціями по створенню короткостеб- 
лових сортів пшениці м'якої озимої для зрошувано- 

го землеробства 9. Розповсюдження, інтенсив- 
ність і тип ураження хворобами визначалися на 
природному і штучному фонах: за шкалами і мето- 
диками Кобба, Лоегерінга, Майнса-Дітца, Саарі- 

Прескотта 1, 10, 11. Вихідний матеріал – генетич- 
ні колекції. 

Польовим методом визначалися зимостійкість 

12 і посухостійкість 13, 14. 

Якість зерна визначалася загальноприйняти- 
ми методами у лабораторії аналітичних дослі- 

джень згідно ДСТУ 15-17. 
Лабораторні дослідження проводили за зага- 

льноприйнятими методиками, а результати біоме- 
тричних даних оброблялися методами біометрич- 

ної статистики 8, 18,19. 
Результати досліджень. Інноваційною 

продукцією розробки є насіння нових вітчизняних 
сортів озимої пшениці селекції ІЗЗ НААН України 
(Овідій, Кохана, Благо, Марія, Конка, Росинка, 
Бургунка, Анатолія, Ледя, Кошова) для виробницт- 
ва зерна на зрошуваних землях Півдня України, 
стійких до біотичних і абіотичних факторів та 
адаптованих до природних ґрунтово-кліматичних і 
агроекологічних умов Півдня України, з високими 
показниками якості зерна. Придатних для 
використання в зонах Степу, Лісостепу і Полісся. 

Переваги інноваційної продукції: 

 сорти інтенсивного типу, універсального 
використання на різних агрофонах неполивних і 
зрошуваних земель з найбільш високими показни- 
ками реалізованої репродуктивної здатності; уро- 
жайним потенціалом на зрошенні – 8,5-10,5 т/га, 
якістю зерна на рівні сильної і цінної пшениці; 

 зменшена собівартість, обумовлена ско- 
роченням енерговитрат, завдяки більш збалансо- 
ваному використанню агротехнічних факторів про- 
дуктивності; 

 налагодження системи насінництва нових 
сортів дасть можливість задовольнити потреби 
виробників в якісному насінні пшениці; 

 новостворені сорти перевищують існуючі в 
Україні аналоги (стандарти) за урожайністю, стійкі- 
стю до біотичних і абіотичних факторів, якістю 
зерна; 

Інноваційні сорти створені методом синтетич- 
ної селекції (методами гібридизації з наступним 
індивідуальним добором із гібридних популяцій). 

Нові сорти пшениці перевищують існуючі в 
Україні вітчизняні і закордонні аналоги за  
окремими показниками. В цих сортах досягнуто 
поєднання високої врожайності та високого рівня 
адаптивного потенціалу за підвищення стабілізації 
ознак і властивостей, таких як зимостійкість, 
посухостійкість, стійкість щодо різних видів 
фітозахворювань. За генетичним потенціалом 
урожайності, строками достигання та вимогами до 
умов вирощування сорти пшениці озимої селекції 
інституту належать до однієї групи генотипів уні- 
версального використання інтенсивного типу і 
мали перевищення за врожайністю над сортами 
інших селекційних установ (табл. 1). 

Вперше для виробництва зерна на зрошува- 
них землях півдня України розроблена науково- 
обґрунтована модель високопродуктивного сорту 
пшениці, створені нові перспективні сорти, здатні 
забезпечити одержання сталих урожаїв високоякі- 
сного зерна в посушливих умовах степової зони, а 
також Лісостепу і Полісся. 

 

Таблиця 1 – Урожайність сортів озимої пшениці в екологічному випробуванні Інституту зрошува- 
ного землеробства НААН (2010-2015 рр.) 

 

Сорт Оригінатор 
Урожайність по роках, т/га 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середнє 

Херсонська 99, st ІЗЗ 7,13 7,08 2,19 6,14 7,05 9,20 6,47 

Херсонська безоста, st ІЗЗ 7,13 7,45 1,58 6,39 7,42 9,00 6,50 

Кохана ІЗЗ 7,07 6,89 2,15 6,92 7,57 8,07 6,45 

Овідій ІЗЗ 7,06 7,02 1,47 6,17 7,55 8,91 6,36 

Благо ІЗЗ 7,00 6,89 2,11 6,47 7,69 8,80 6,49 

Марія ІЗЗ 7,53 7,39 2,40 6,81 8,4 9,68 7,04 

Конка ІЗЗ 7,47 7,64 1,88 7,28 8,1 8,23 6,77 

Росинка ІЗЗ — 7,21 1,11 4,26 7,08 7,78 5,49 

Бургунка ІЗЗ — — 1,77 6,20 7,6 8,64 6,05 

Анатолія ІЗЗ — — — 6,44 7,52 8,07 7,34 

Ледя ІЗЗ — — — — 6,97 8,02 7,50 

середнє ІЗЗ, м. Херсон 7,20 7,20 1,85 6,31 7,54 8,58 6,45 

середнє СГІ, м. Одеса 6,77 7,09 1,67 5,98 7,19 8,01 6,12 

середнє 
МІП, ІФРіГ, Київська 

обл. 
5,97 7,04 2,18 5,1 6,40 7,74 5,74 

середнє 
Сорти РФ, м. Красно- 

дар 
6,55 6,98 1,45 5,54 — — 5,13 
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У ринкових умовах якість зерна пшениці м'я- 
кої озимої, як сировини для виробництва хлібобу- 
лочних виробів, набуває визначального значення у 
ціноутворенні та конкурентоспроможності зерна на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Сорти пше- 
ниці озимої селекції інституту за технологічними 
хлібопекарськими властивостями, харчовою цінніс- 

тю і за показниками якості зерна відносяться до 
групи сильних пшениць, які мають у зерні більшу 
кількість білка доброї якості, забезпечують високий 
об'єм хліба. Борошно з сильних пшениць є добрим 
поліпшувачем хлібопекарських властивостей зерна 
слабких пшениць (табл. 2). 

Таблиця 2 – Якість зерна сортів пшениці м'якої озимої ( x , 2011-2015 рр.) 
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Херсонська 99 775,5 64,8 61,0 11,8 34,1 40-65 І-ІІ 687 4,8 

Херсонська безоста 783,1 58,0 64,2 11,7 34,3 75-85 І-ІІ 680 4,5 

Кохана 779,6 54,5 62,3 11,3 33,3 60-90 І-ІІ 665 4,7 

Овідій 784,1 57,3 67,6 11,5 36,1 90-100 І-ІІ 690 4,8 

Благо 784,8 61,3 58,2 11,4 31,2 65-85 І-ІІ 682 4,6 

Марія 788,4 60,0 58,0 11,5 30,9 60-75 І 658 4,5 

Конка 776,8 59,3 54,8 11,4 29,0 55-80 І 678 4,5 

Росинка 765,0 57,0 61,0 11,5 32,0 75-78 І-ІІ 655 4,5 

Бургунка 778,6 57,3 57,4 11,0 33,0 70-90 І-ІІ 682 4,5 

Анатолія 779,0 54,0 53,3 11,2 33,9 60-90 І-ІІ 686 4,8 

Ледя 771,7 35,0 68,4 12,9 32,1 75-105 І-ІІІ 545 3,8 
 

Передбачається реалізація в Україні іннова- 
ційного продукту (насіння озимої пшениці) як виро- 
бу, а також надання права на використання об'єк- 
тів інтелектуальної власності (сортів озимої пше- 
ниці) через ліцензійні угоди. 

Наукова інноваційна діяльність спрямована 
на тісний зв'язок з господарствами усіх форм вла- 
сності, які займаються вирощуванням зернових 
культур. Теоретичне обґрунтування і практична 
реалізація нової програми селекції сортів пшениці 
озимої м'якої універсального типу надає значну 
допомогу у реформуванні та розвитку агропромис- 
лового комплексу у південних областях України, а 
також у впровадженні новітніх, зокрема сортових, 
технологій вирощування та насінництва зернових 
культур у виробництво. 

Сорти селекції інституту адаптовані до агрое- 
кологічних умов південного регіону України (Степ, 
Лісостеп), країн близького (Молдови, Росії) і даль- 
нього зарубіжжя (східної частини Європи, Туреччи- 
ни), які мають подібні кліматичні умови. 

У 2010-2014 рр. Інститутом зрошуваного зем- 
леробства НААН укладено чотири міжнародних 

договори з насіннєвими компаніями Туреччини по 
проведенню екологічних випробувань сортів ози- 
мої пшениці. 

Вперше за результатами попередніх випробувань 
експортна насінницька та дослідницька кампанія 
SEMILA TOHUMCULUK TARIM ÜRÜNLERI GIDA VE 
HAYVANCILIK SANAYI VE ТІСARET LTD. ŞТІ занесла 
до державного реєстру Туреччини сорт пшениці м'якої 
озимої Марія. З цією кампанією укладено міжнародний 
договір на постачання оригінального насіння Марії у 
2015 році. 

У рамках співпраці Інститутом зрошуваного 
землеробства НААН у 2015 році укладено дві між- 
народні угоди з насіннєвою компанією Туреччини 
по проведенню екологічних випробувань сортів 
пшениці м'якої озимої. 

На сучасному етапі селекційна робота, крім 
створення конкурентоспроможних сортів пшениці 
озимої, спрямована також на впровадження їх у 
виробництво. Площі посівів пшениць селекції Ін- 
ституту зрошуваного землеробства в Херсонській 
області при зрошенні за 2010-2015 роки 25,5-50,0 
тис. га (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Площі посівів пшениць селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН в Херсон- 
ській області при зрошенні (тис. га), 2010-2015 рр. 

 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
31,500 46,690 46,800 26,550* 25,563* 27,298* 

Примітка: * неповні дані, звітність підприємств державної форми господарювання 
 

Для збільшення обсягів виробництва насіння і 
грошових надходжень реалізація селекційних інно- 
ваційних проектів потребує: 

 розвитку зрошуваних земель у зоні Сте- 
пу України; 

 подальших селекційно-генетичних роз- 
робок, спрямованих на залучення до селекційного 
процесу нового вихідного матеріалу з носіями та 
джерелами ознак адаптивності, продуктивності та 
якості зерна; 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 64  

142 

 

 

 підвищення рівня матеріально-технічної 
бази наукових установ і насінницьких господарств; 

 в насінництві ─ удосконалення і застосу- 
вання методів прискореного розмноження нових 
сортів пшениці м'якої озимої на зрошуваних зем- 
лях. 

Пріоритетним напрямом розробок є підви- 
щення адаптивного потенціалу генотипів без зни- 
ження досягнутого високого рівня продуктивності 
та якості зерна, якими володіють кращі сорти укра- 
їнської селекції. Стабілізація рівня взаємодії «гено- 
тип-середовище» позитивно впливає на реалізацію 
продуктивного потенціалу і за несприятливих умов 
сприяє підвищенню нижнього рівня урожайності, 
що гарантує одержання високих сталих валових 
зборів зерна у різні за погодними умовами роки на 
значних площах посіву озимої пшениці. 

Висновки та пропозиції. Завтрашній день за 

інноваційними сортами українських пшениць, які 
володіють достатньо високою стійкістю до основ- 
них шкодочинних хвороб, посухостійкі, з урожай- 
ним потенціалом понад 9,0 т/га, якістю зерна на 
рівні сильної і цінної пшениці. 

Головним результатом інноваційної розробки  
і її реалізації є вирішення ряду комплексних про- 
блем виробництва насіння нових універсальних 
сортів озимої пшениці для зрошення Південного 
Степу. Зокрема, налагодження системи насінницт- 
ва нових конкурентоспроможних сортів інтенсивно- 
го типу, сортозаміни імпортного насіння на україн- 
ському ринку насінням вітчизняних сортів, адапто- 
ваних до ґрунтово-кліматичних умов півдня 
України. Це дозволить підвищити урожайність 
культури та стабільно нарощувати валові збори 
зерна, зміцнити матеріальну базу господарств, 
забезпечити продовольчу і енергетичну безпеку 
України, а також сприятиме відновленню позицій 
вітчизняного товаровиробника на насіннєвому 
ринку. 

Перспектива подальших досліджень. Прак- 

тичним результатом реалізації селекційної програ- 
ми є створення нових сортів, які здатні реалізову- 
вати генетичний потенціал зернової продуктивнос- 
ті в умовах жорсткого коливання факторів довкілля 
та придатних для вирощування, як в умовах зро- 
шення, так і для умов неполивного землеробства. 
Головною задачею селекції у найближчі роки за- 
лишається підвищення адаптивного  потенціалу 
без зниження продуктивності та якості зерна. 

Нові сорти пшениці м'якої озимої Бургунка і 
Анатолія мають позитивне рішення про занесення 
до Державного реєстру сортів рослин України на 
2016 рік. 

Сорт пшениці м'якої озимої Марія занесений 
до Державного реєстру сортів рослин Туреччини з 
2014 року і з 2015 року розпочато ведення його 
насінництва на території Республіки Турція. 
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Постановка проблеми. Україна є одним із 

потужних виробників сільськогосподарської проду- 
кції у світі, тому підвищення врожайності культур у 
рослинництві має загальнодержавне значення. 
Фундаментальним напрямом підвищення врожай- 
ності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсив- 
ного типу. Адже зернова продуктивність гібриду – 
це генетична ознака і не кожен гібрид зможе окупи- 
ти витрати врожаєм. На сьогодні в досить широко- 
му асортименті гібридів кукурудзи, які вирощують- 
ся в Україні, лише окремі мають генетичну здат- 
ність (потенціал) забезпечити за належної техно- 
логії, отримання високих урожаїв (11-14 т/га). Важ- 
лива роль у підвищені врожайності та поліпшені 
якості зерна належить правильному підбору гібри- 
дів для вирощування. Не всі гібриди однаково 
виявляють себе в тих самих умовах їхнього виро- 
щування, тому и реалізація потенційної продуктив- 
ності гібридів йде по різному. Високопродуктивні 
гібриди виносять з ґрунту велику кількість пожив- 
них речовин, витрачають велику кількість води, 
тому такі гібриди вимагають відповідної агротехні- 
ки. Якщо таких умов нема то потенційно більш 
продуктивний гібрид не тільки не дає збільшення, 
але й може поступитись за врожайністю іншому 
менш продуктивному, але і менш вимогливому до 
вирощування гібриду [1]. Отже потрібен диферен- 
ційований підхід до підбору гібридів. Особливо він 
важливий у даний час коли багато господарств не 
можуть забезпечити посіви високим рівнем агроте- 
хнічних заходів. Цілком очевидно, що економічно 
слабким і сильним господарствам необхідний різ- 
ний гібридний склад. Для підвищення рівня реалі- 
зації врожайного потенціалу сучасних гібридів, 
захисту посівів від різних негативних абіотичних и 
біотичних факторів довкілля, крім агротехнічних 
заходів (сівозміни, обробіток ґрунту, строки сівби, 
засоби захисту рослин, тощо), важливе значення 
має добір саме гібридів [2]. 

Стан вивчення проблеми. Кількість гібридів 

кукурудзи в Державному реєстрі сортів рослин 
придатних для поширення в Україні більше 900; з 
яких іноземної селекції 62%. 

Як бачимо для сільгоспвиробників на сьогодні 
є достатньо великий вибір гібридів кукурудзи, які 
вони можуть вирощувати в своїх господарствах. 
Але, як завжди, постає питання: який з гібридів 
найбільш продуктивний чи адаптований для умов 
певного господарства? На це запитання, сьогодні, 
можуть відповісти тільки установи чи організації які 
провели вивчення в конкретних природних умовах  
і за загальноприйнятою технологією вирощування. 

Завдання і методика досліджень. Приско- 

реному отриманню нових сортів та гібридів, які 
характеризуються високими та сталими врожаями 
з поліпшеними показниками якості зерна слугує 
дотримання конкретної моделі сільськогосподарсь- 
кої культури [3]. 

Модель сорту включає в себе як ознаки про- 
дуктивності, так і ознаки, які вказують на взає- 
мозв’язок рослинного організму з елементами 
навколишнього середовища. Розробка агромоделі 
потребує інформації про залежність сортотипу з 
ознаками продуктивності та адаптивності. 

Завданням досліджень було розробити мор- 
фо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів куку- 
рудзи та створити на їх базі гібриди кукурудзи ФАО 
190-500 для умов зрошення з урожайністью зерна 
11,0-14,0 т/га. Морфологічний опис ідентифікацій- 
них ознак зразків кукурудзи здійснювали методом 
вимірювань чи підрахунком залежно від типу вияв- 
лення ознаки. 

Дослідження виконані протягом 2008-2015 ро- 
ків у відділі селекції на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН. Впродовж веге- 
тації проводили фенологічні спостереження за 
розвитком рослин. Оцінку зразків проводили згідно 
методик [4, 5]. 

Результати досліджень. Нами були розроб- 

лені моделі гібридів кукурудзи п’яти груп стиглості: 
ранньостиглої, середньоранньої, середньостиглої, 
середньопізньої та пізньостиглої адаптовані до умов 
зрошення Південного Степу України. 

Морфо-фізіологічна модель ранньостиглої 
групи гібридів кукурудзи за ознаками продук- 
тивності. Однією з умов рентабельного виробниц- 

тва є розробка моделей сільськогосподарських 
культур та створення відповідних генотипів. Особ- 
ливо гостро постає питання перед створення мо- 
делей гібридів кукурудзи, адже порушення агроте- 
хніки вирощування даної культури призводить до 
матеріальних втрат а саме головне до зниження 
врожайності культури, а в деяких випадках до пов- 
ної її втрати. 

Найбільш стабільними в умовах південного 
регіону є гібриди ранньостиглої групи ФАО, тому 
детальне вивчення їх кількісних ознак є важливим 
питання у розробці моделі досліджуваної групи 
стиглості. 

Модель ранньостиглої групи гібридів кукуру- 
дзи в умовах зрошуваного землеробства повинна 
мати при оптимальних умовах генетичний потенці- 
ал врожаю зерна 11 т/га (табл.1). 
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Таблиця 1 – Основні ознаки продуктивності морфо-фізіологічної моделі ранньостиглої групи гіб- 
ридів кукурудзи 

 

Показники Середнє Ліміти Vg,% 
Параметри мо- 

делі 
Урожайність зерна, т/га 8,4 4,9 -11,1 12,2 11,0 

Вихід зерна, % 89 79-90 2,9 90 
Вага зерна з качана, г 131,2 64,0-210,0 24,9 190 

Маса 1000 зерен, г 227,8 100,6-326,0 27,3 280 
Довжина качана повна, см 17,9 11,0-23,2 8,8 20,0 

Довжина качана озернена, см 16,9 9,5-22,2 9,4 20,0 
Діаметр качана, см 4,3 3,7-4,9 4,9 4,5 
Кількість рядів, шт 16,7 12,0-20,0 9,0 14 
Кількість зерен, шт 37,0 25,0-47,0 8,9 45 

Діаметр стрижня, см 2,4 1,9-2,6 5,5 2,3 

Фотосинтетичний потенціал, 
тис.м

2*
діб 

1400 1200-1800 7,6 1500 

Листковий індекс 3,52 3,18-4,11 6,5 3,8 
 

В умовах виробництва така врожайність се- 
ред ранньостиглих форм може бути забезпечена 
при поєднанні наступних продуктивних ознак: вихід 
зерна -  88-90 %; вага зерна  з одного качана - 180- 
190 г; маса 1000 зерен - 280 г; довжина качана 
повна – 18,0-20,0 см; довжина качана озернена – 
17,0-20,0 см; діаметр качана - 4,3-4,5 см; кількість 
рядів зерен - 14-16 шт; кількість зерен в ряду – 40- 
45 шт; діаметр стрижня – 2,2-2,4 см. Фотосинтети- 
чний потенціал - 1500 тис.м

2*
діб,  листковий  індекс 

– 3,8. 
Гібриди ранньостиглої морфо-фізіологічної 

моделі мають середньої крупності зерно жовтого 
кольору, кременистої або зубовидної консистенції, 
зі стрижнем червоного кольору. Форма качана 
конусовидна. 

Морфо-фізіологічна модель середньоран- 
ньої групи гібридів кукурудзи за ознаками про- 

дуктивності. Останнім часом південь України 

характеризується тим, що на його території основ- 
на кількість вирощуваних гібридів кукурудзи ста- 
новить середньорання група ФАО. Генотипи цієї 
групи мають високу потенційну врожайність, веге- 
таційний період триває короткий період в умовах 
Південного Степу (100-110 днів), невибагливі до 
агротехнічного забезпечення, в результаті чого 
гарантоване щорічне визрівання. Тому розробка 
моделей гібридів саме цієї групи є актуальним і 
важливим. 

За оптимальних умов вирощування і дотри- 
манням технології вирощування гібриди кукурудзи 
середньоранньої групи стиглості урожайність зер- 
на повинна складати  12,0 т/га, вихід зерна – 90-92 
%, маса зерна з одного качана – 230-250 г, маса 
1000 зерен – 320 г. 

 

Таблиця 2 – Основні ознаки продуктивності морфо-фізіологічної моделі середньоранньої групи 
стиглості гібридів кукурудзи 

 

Показники Середнє Ліміти Vg,% 
Параметри мо- 

делі 
Урожайність зерна, т/га 9,0 6,9-11,9 35,2 12,0 

Вихід зерна, % 86 80-93 2,24 92 
Вага з одного качана, г 137,61 64,00-272,5 26,47 250 

Маса 1000 зерен, г 233,55 101-385 27,3 290 
Довжина качана повна, см 18.42 11,5-23,0 7,92 21 

Довжина качана озернена, см 17,53 13,7-22,8 8,5 21 
Діаметр качана, см 4,4 3,8-5,2 5,0 4,6 
Кількість рядів, шт. 14,4 11,33-20,7 11,9 14-16 
Кількість зерен, шт. 39,53 30,0-54,0 9,02 45 
Діаметр стрижня, см 2,36 1,8-2,7 6,3 2,4 

Фотосинтетичний потенціал, тис.м
2*

діб 2450 2300-2800 4,8 2500 
Листковий індекс 4,7 4,5-5,3 7,8 5,0 

 

Качан гібридів даної моделі середніх розмірів: 
довжина повна – 19,5-21,0 см, довжина озернена – 
18,4-21,0 см; діаметр качана – 4,5-4,6, діаметр 
стрижня – 2,3-2,4 см, стрижень червоного кольору. 

Число зерен у ряді – 42-44, число рядів зерен 
– 14-16. Зерно зубовидне, жовте. Фотосинтетичний 
потенціал - 2500 тис.м

2*
діб, листковий індекс – 5,0. 

Морфо-фізіологічна модель середньости- 
глої групи гібридів кукурудзи за ознаками про- 
дуктивності. Головним важливим елементом 

рентабельного виробництва є збирання врожаю з 

прямим обмолотом і економія коштів на досушу- 
вання, за рахунок низької збиральної вологості 
зерна. Для цього особливо важливим є питання 
створення морфо-фізіологічної моделі гібриду 
кукурудзи середньостиглої групи. 

Гібриди середньостиглої моделі гібридів куку- 
рудзи високоврожайні, про це свідчать високі пока- 
зники продуктивності: урожайність зерна складає 
13,0 т/га, вихід зерна – 88,0-90,0 %, вага з одного 
качана – 200-210 г, маса 1000 зерен - 290 г. 
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Таблиця 3 – Основні ознаки продуктивності морфо-фізіологічної моделі середньостиглої групи 
стиглості гібридів кукурудзи 

 

Показники Середнє Ліміти Vg,% 
Параметри 

моделі 
Урожайність зерна, т/га 10,45 9,3-12,8 7,6 13,0 

Вихід зерна, % 87 81-89 1,9 90 
Вага з одного качана, г 169,4 152-215 26,6 210 

Маса 1000 зерен, г 244,37 165-287 26,6 290 
Довжина качана повна, см 19.0 14,5-23,0 8,1 22 

Довжина качана озернена, см 17,53 13,7-22,8 8,5 22 
Діаметр качана, см 4,45 3,8-5,1 5,4 5,0 
Кількість рядів, шт. 14,0 12,0-18,0 9,44 16-18 
Кількість зерен, шт. 40,16 32,0-55,0 9,78 48 
Діаметр стрижня, см 2,41 2,0-3,2 6,6 2,8 

Фотосинтетичний потенціал, тис.м
2*

діб 3045 2915-3228 3,7 2950 
Листковий індекс 5,4 5,3-5,7 4,6 5,6 

 

Качан середніх розмірів, циліндричний, дов- 
жина повна повинна сягати 20,0-22,0 см, довжина 

озернена частина – 19,0-22,0 см, діаметр качана – 
4,8-5,0 см. Діаметр стрижня – 2,6-2,8 см, червоного 
кольору. Консистенція зерна зубовидна, жовтого 
кольору, зерно крупне (маса 1000 шт. – 320). Се- 
реднє значення кількості рядів зерен гібридів куку- 
рудзи коливається від 16-18 штук, число зерен в 
ряду варіює від 46 до 48 штук. Фотосинтетичний 
потенціал - 2950 тис.м

2*
діб, листковий індекс – 5,6. 

Морфо-фізіологічна модель середньопіз- 
ньої групи гібридів кукурудзи за ознаками про- 

дуктивності. У розробленій моделі були виділені 

наступні кількісні ознаки які формували врожай 
зерна на рівні 15,0 т/га. Вага зерна з качана стано- 
вила 200,0, маса 1000 зерен – 300-320 г, вихід 
зерна – 85-90 %. Качан середніх розмірів довжина 
повна – 20-22 см, довжина озернене -19,5-22,0 см. 
Останні структурні елементи качана мали наступну 
характеристику: діаметр качана – 5,0-5,2 см, діа- 
метр стрижня – 2,4-2,6 см, стрижень червоний. 
Качан циліндричний. 

Фотосинтетичний потенціал складає 3200 
тис.м

2*
діб, листковий індекс – 6,0. 

Таблиця 4 – Основні ознаки продуктивності морфо-фізіологічної моделі середньопізньої групи 
стиглості гібридів кукурудзи 

 

Показники Середнє Ліміти Vg,% Параметри моделі 

Урожайність зерна, т/га 12,0 102,2-162,6 24,3 15,0 

Вихід зерна, % 86 80-91 2,4 90 

Вага з одного качана, г 139,1 157-267 35,2 220 

Маса 1000 зерен, г 240,63 204-344 39,0 320 

Довжина качана повна, см 19,56 16,0-23,3 6,31 22 

Довжина качана озернена, см 18,13 15,0-20,8 8,1 22 

Діаметр качана, см 4,5 4,0-5,4 5,4 5,2 

Кількість рядів, шт. 14,1 12,0-20,0 10,9 18-20 

Кількість зерен, шт. 41,3 26,3-52,5 9,45 50 

Діаметр стрижня, см 2,45 2,0-2,8 7,3 2,6 

Фотосинтетичний потенціал, тис.м
2*

діб 3105 3041-3228 4,1 3200 

Листковий індекс 5,6 5,5-5,9 3,4 6,0 
 

Зерно крупне, жовтого кольору, зубовидне, кі- 
лькість його у ряді у розробленої моделі від 48 до 
50 шт. Кількість рядів зерен в качані в середньому 
повинна бути 18-20 штук. Фотосинтетичний потен- 
ціал - 3200 тис.м

2*
діб, листковий індекс – 6,0. 

Морфо-фізіологічна модель пізньостиглої 
групи гібридів кукурудзи за ознаками продук- 
тивності. Найбільш придатними до півдня України 

за обов’язкової наявності зрошення є гібриди куку- 
рудзи пізньостиглої групи ФАО. Про це свідчать 
дані Державного сортовипробування в яких вказу- 
ється, що пізня група стиглості показувала уро- 
жайність 16,5 т/га. Тому аналіз особливостей про- 
яву та мінливості продуктивних та адаптивних 
ознак пізньостиглої групи стиглості рослин кукуру- 
дзи є важливим аспектом у розробці моделі гібри- 
ду пізньостиглої групи ФАО. 

Нашими дослідженнями було встановлено 
наступні параметри морфо-фізіологічної моделі 

гібридів кукурудзи: урожайність зерна 16 т/га, вихід 
зерна – 90 %. Середнє значення ваги зерна з од- 
ного качана дорівнює 240 г. 

Маса 1000 зерен – 360 г. Качан великий про 
що свідчить його повна довжина, яка повинна 
становити у межах 22,0-24,0 см, а довжина озер- 
нена – 20,0-24,0 см. Зерно крупне, жовтого кольору 
кількість його в ряді складає 52-54 шт, кількість 
рядів зерен – 20-22 шт. Діаметр качана – 5,7 см, 
циліндричної форми, діаметр стрижня – 2,8 см, 
стрижень червоного кольору. Фотосинтетичний 
потенціал - 3500 тис.м

2*
діб, листковий індекс – 6,0. 

Формування максимальної врожайності гіб- 
риду залежить від ряду факторів, одним з яких є 
зона вирощування, де ресурси зовнішнього се- 
редовища відповідають біологічному оптимуму 
генотипу. Для кожного регіону існують свої опти- 
мальні моделі нових гібридів кукурудзи і у відпо- 
відності з цим, проводиться селекційна робота. 
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На основі розроблених моделей нами були 
створені нові гібриди кукурудзи Тронка, Південь, 

Таврія, Гілея, Ламасан, Оберіг, Чорномор, Оле- 
шківський, Тавричанка, Віра. 

Таблиця 5 – Основні ознаки продуктивності морфо-фізіологічної моделі пізньостиглої групи стиг- 
лості гібридів кукурудзи 

 

Показники Середнє Ліміти Vg,% Параметри моделі 

Урожайність зерна, т/га 11,6 7,41-14,0 12,6 16,0 

Вихід зерна, % 81,0 75-87 3,3 90 

Вага зерна з одного качана, г 171,7 140-250 21,0 240 

Маса 1000 зерен, г 282,57 241-360 21,0 360 

Довжина качана повна, см 19,5 16,3-28,1 10,6 24 

Довжина качана озернена, см 18,4 12,8-26,9 11,0 24 

Діаметр качана, см 4,30 2,0-5,33 6,7 5,7 

Кількість рядів, шт. 15,7 12,0-20,0 11,4 18-22 

Кількість зерен, шт. 42,82 30,0-58,0 11,24 52 

Діаметр стрижня, см 2,38 1,7-3,6 9,0 2,8 

Фотосинтетичний потенціал, тис.м
2*

діб 3504 3486-3540 2,8 3500 

Листковий індекс 5,62 5,9-6,1 2,4 6,0 
 

В 2015 році до Державного реєстру сортів ро- 
слин, придатних до поширення в Україні на 2015 
рік внесено гібриди кукурудзи Арабат (ФАО 430), 
Кр 9698 (ФАО 420), Інгульський (ФАО 350), При- 
морський (ФАО 420), Чонгар (ФАО 420). 

Характеристика сучасних гібридів кукурудзи, 
створених для умов зрошення наводиться нижче. 

Арабат – інноваційний гібрид інтенсивного 

типу, середньопізній (ФАО 430), занесений до 
Держаного реєстру сортів рослин і рекомендова- 
ний для інтенсивних технологій вирощування в 
Степу та Лісостепу України. В зоні Південного Сте- 
пу дозріває на зерно за 120-125 днів. Рослина 
високоросла (265-290 см). Качан формується на 
висоті 102-116 см, великих розмірів: довжина -20- 
24 см; діаметр – 4,8-5,3 см. Число зерен у ряду 42- 
50, число рядів зерен 18-20. Зерно зубове, крупне. 
Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої 
сажок – висока. Рекомендований для вирощування 
в умовах інтенсивного зрошення та достатнього 
вологозабезпечення. Потенційна врожайність зер- 
на – 13,7-15,2 т/га. Насінництво ведеться на сте- 
рильній основі М-типу. За умов зрошення дощу- 
ванням в конкурсному сортовипробуванні інституту 
2012-2015 рр. середня урожайність зерна склала 
14,15 т/га, за краплинного зрошення – 14,85 т/га. 

Чонгар – інноваційний гібрид інтенсивного ти- 

пу, середньопізній (ФАО 420), занесений до Держа- 
ного реєстру сортів рослин і рекомендований для 
вирощування в зоні Степу та Лісостепу України. В 
зоні Південного Степу дозріває на зерно за 120-124 
дні. Рослина високоросла (261-287 см). Качан фор- 
мується на висоті 98-110 см, великих розмірів: дов- 
жина -20-23 см; діаметр – 4,6-5,1 см. Число зерен у 
ряду 42-48, число рядів зерен 18-20. Зерно зубови- 
дне, крупне. Стійкість до вилягання, пухирчастої та 
летючої сажок – висока. Рекомендований для інтен- 
сивного зрошуваного землеробства за оптимально- 
го режиму зрошення та забезпечення основними 
елементами живлення. Потенційна врожайність – 
13,4-14,5 т/га. Насінництво ведеться на стерильній 
основі М-типу. При зрошенні в конкурсному сорто- 
випробуванні інституту 2010-2015 рр. середня уро- 
жайність становила 13,55 т/га. 

Приморський – гібрид інтенсивного типу, се- 

редньопізній (ФАО 420), занесений до Держаного 

реєстру сортів рослин і рекомендований для ви- 
рощування в зоні Степу та Лісостепу. Дозріває на 
зерно в зоні Південного Степу за 121-123 дні. Рос- 
лина високоросла (252-275 см). Качан формується 
на висоті 95-106 см, середніх розмірів: довжина - 
18-22 см; діаметр – 4,9-5,2 см. Число зерен у ряду 
42-48, число рядів зерен 18-20. Зерно зубовидне, 
крупне. Стійкість до полягання, пухирчастої та 
летючої сажок – добра. Рекомендований для інте- 
нсивних технологій вирощування при зрошенні. За 
вирощування в умовах зрошення дощуванням 
оптимальна густота стояння рослин 70-75 тис/га. 
Добре реагує на оптимальний режим вологозабез- 
печення. Потенційна врожайність – 12,5-13,9 т/га. 
Насінництво ведеться на стерильній основі М-типу. 
У конкурсному сортовипробуванні інституту 2011- 
2015 рр. урожайність зерна становила 12,4 т/га. У 
ДПДГ «Асканійське» Херсонська обл. у виробничих 
умовах на зрошенні за оптимального режиму воло- 
гозабезпечення   при   густоті   стояння    рослин  
71 тис/га у 2015р. урожайність становила 11,7 т/га. 

Інгульський – гібрид інтенсивного типу, серед- 

ньостиглий (ФАО 350), занесений до Держаного 
реєстру сортів рослин і призначений для вирощу- 
вання в зоні Степу та Лісостепу. Дозріває на зерно в 
зоні Південного Степу за 114-115 дні. Рослина висо- 
коросла (242-265 см). Качан формується на висоті 
95-105 см, середніх розмірів: довжина -18-20 см; 
діаметр – 4,7-5,0 см. Число зерен у ряду 40-46, чис- 
ло рядів зерен 18-20. Зерно зубоподібне, крупне. 
Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок 
– добра. Рекомендований для інтенсивних техноло- 
гій вирощування за умов достатнього вологозабез- 
печення. За вирощування в умовах зрошення дощу- 
ванням оптимальна густота стояння рослин 70-75 
тис/га. Добре реагує на внесення добрив. Потенцій- 
на врожайність – 11,5-13,2 т/га. Насінництво ведеть- 
ся на стерильній основі М-типу. У конкурсному сор- 
товипробуванні інституту 2012-2015 рр. урожайність 
зерна становила 12,0 т/га. У ДПДГ «Асканійське» 
Херсонська обл. у виробничих умовах на зрошенні 
за оптимального режиму вологозабезпечення при 
густоті стояння рослин 66 тис/га у 2015р. урожай- 
ність становила 11,6 т/га. 

Висновки та пропозиції. В останній час за- 

гострюється попит на вітчизняні конкурентоздатні 
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гібриди кукурудзи зернового напряму з підвищени- 
ми показниками адаптивності (як для умов зро- 
шення, так і умов природного зволоження) та з 
нижчою вартістю насіннєвого матеріалу в порів- 
нянні із закордонними. В зв’язку з цим, створення 
нового вихідного матеріалу на базі контрастних за 
скоростиглістю та генетичним походженням ліній і 
синтезі за його участю високопродуктивних конку- 
рентоздатних гібридів зернового напряму буде 
сприяти збільшенню обсягів зерновиробництва, 
зміцненню матеріальної бази господарств та спри- 
ятиме відновленню позицій вітчизняного товарови- 
робника на насіннєвому ринку України. 

Перспектива подальших досліджень. Прак- 

тичним результатом реалізації розроблених мето- 
дик є створення гібридів, які здатні стабільно реа- 
лізовувати генетичний потенціал зернової продук- 
тивності в умовах постійного коливання факторів 
зовнішнього середовища, та придатних для виро- 
щування при водозберігаючих технологіях. 

За результатами досліджень передано до 
Державного сортовипробування і проходять фор- 
мальну експертизу 6 високопродуктивних інтенси- 
вних гібридів кукурудзи різних груп стиглості: Тав- 
ричанка, Віра, Ламасан, Оберіг, Олешківський, 
Чорномор. Гібриди інтенсивного типу, володіють 

комплексом господарсько-цінних ознак, здатні 
формувати високі врожаї при зрошенні (10,5-15,5 
т/га зерна, 2,3-3,3 т/га насіння), при цьому ефекти- 
вно використовувати поливну воду, мінеральні 
макро- і мікродобрива, володіють швидкою волого- 
віддачею зерна при дозріванні, мають високу стій- 
кість проти основних хвороб та шкідників, що за- 
кладено в їх генетичному потенціалі. 
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Вступ. Томат є однією з найбільш поширених 

овочевих культур. Він являється важливим компо- 
нентом раціону харчування завдяки високій ціннос- 
ті плодів, які містять вітаміни, цукри, органічні кис- 
лоти, пектинові речовини, білки, жири, мінеральні 
речовини. 

На сьогодні томат є для України стратегічною 
овочевою культурою, під яку щороку відводять 
найбільші площі сільськогосподарських угідь (се- 
ред овочевих) - до 80 тис. га, валовий збір стано- 
вить 1,5 млн. тонн. Понад 2/3 об'єму виробництва 
томатів припадає на зону Степу, а Херсонщина 
традиційно є лідером в цій галузі (30-40% від зага- 
льного валового збору). Томатна паста, вироблена 
в Україні, особливо з плодів, вирощених в півден- 
ному регіоні, має великий попит на зовнішньому 
ринку завдяки своїй високій якості. Для отримання 
якісної томатної продукції виробники все більше 
уваги приділяють новим сортам і гібридам томата 
промислового типу, адаптованим до зони вирощу- 
вання. 

Виробники та споживачі зацікавлені в викори- 
станні спеціалізованих сортів, які більшою мірою 
задовольняють різнобічні вимоги фермерських 
господарств та присадибних ділянок. Споживачам 
томатної продукції потрібні скоростиглі, середньос- 
тиглі, середньопізні сорти і гібриди з високими 
смаковими якостями, різні за розмірами, формою, 

забарвленням плоду для вживання в свіжому ви- 
гляді та переробки, пристосовані до транспорту- 
вання та зберігання, стійкі до екстремальних умов 
вирощування. 

Матеріали, умови і методи дослідження. В 

Інституті зрошуваного землеробства протягом 
2011-2015 рр. вивчено 410 зразків вітчизняної та 
закордонної селекції (2011 р. – 83 шт., 2012 р. – 72 
шт., 2013 р.-  65  шт., 2014  р. –  96 шт., 2015 р.-  94 
шт.), які отримані з генетичних центрів і наукових 
установ України (Інститут овочівництва і баштан- 
ництва НААН, Інститут сільського господарства 
Причорномор’я НААН, Черкаська державна сільсь- 
когосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут 
землеробства НААНУ», Київська дослідна станція 
Інституту овочівництва і баштанництва НААН), 
Росії (Всеросійський науково-дослідний інститут 
зрошуваного овочівництва і баштанництва РАСГН, 
Всеросійський науково-дослідний інститут селекції 
і насінництва овочевих культур РАСГН), Молдови 
(Придністровський науково-дослідний інститут 
сільського господарства), зарубіжних фірм 
Nunhems, Syngeta Seeds, Nicherson-Zwaan (Нідер- 
ланди), ESASEM, United Genetics (Італія), Clause 
VS (Франція), Agro-TIP Handels (Німеччина), Lark 
Seeds, Harris Moran Seed Company, Heinz Seed 
(США), Hazera Genetics (Ізраїль), Semo (Чехія), 
вивчення їх проводилося з метою цілеспрямовано- 
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го добору вихідного матеріалу з високими показ- 
никами адаптивного і продуктивного потенціалів, 
якості плодів для подальшої селекційної роботи. 

Дослідження проведені на дослідному полі лабо- 
раторії овочівництва Інституту зрошуваного землероб- 
ства НААН. Ґрунт темно-каштановий середньосуглин- 
ковий слабкосолонцюватий. В орному шарі ґрунту (0-
30 см) міститься гумусу 2,2%, загальних: азоту – 
0,18%, фосфору – 0,16%, калію – 2,7%, у тому числі 
нітратного азоту – 1,5, рухомого фосфору 5,5, обмінно- 
го калію 35 мг на 100 г ґрунту, рН водної витяжки 7,2. 
Агрофізичні показники метрового шару ґрунту: щіль- 
ність складення – 1,37 г/см

3
, загальна шпаруватість – 

45%, найменша вологоємність – 20,5%, вологість 
в’янення – 9,7%. 

Погодні умови за період проведення дослі- 
джень були досить різноманітні, що дало змогу 
більш ефективно та достовірно оцінити сорти та 
гібриди томата. Слід відмітити, що спостерігались 
аномалії температурного режиму повітря, ґрунту, 
нерівномірний розподіл опадів протягом вегетацій- 
ного періоду, тривалі періоди посухи. 

Відносно сприятливими для формування вро- 
жаю томата слід вважати умови 2011, 2014 та 2015 
рр., але і в ці роки спостерігались тривалі періоди 
без дощу та значна кількість днів (до 12) з посухою, 
що негативно впливало на зав’язування плодів. 

Дуже жорсткими умовами відрізнялась перша 
половина вегетації у 2012 та 2013 роках. Так у 
2012 та 2013 рр. сума температур більше 15°С на 
період зав’язування плодів складала відповідно 
467,5 та 432°, при нормі 223,6°, що вказує на ано- 
мальні температурні умови. За період вегетації 
рослин в ці роки спостерігалось 22 і 21 день з су- 

ховіями та 34 і 19 днів з температурою вище 30 °С. 
За критерієм Іванова коефіцієнт зволоження за 
першій період вегетації склав 0,16 та 0,21 відпові- 
дно у 2012 та 2013 рр., що відповідає умовам пус- 
телі. Тому вирощування томата було можливим 
лише за наявності зрошення, що дещо зменшило 
негативний вплив природних факторів і дало мож- 
ливість провести дослідження в повному обсязі. 

Закладку колекційного розсадника, фенологі- 
чні спостереження, польові та лабораторні дослі- 
дження проводили згідно загальноприйнятих ме- 
тодичних рекомендацій і вказівок ВІР [1,2], ВАСГ- 
НІЛ [3], [4-12], [17-20]. Морфо-біологічний опис 
рослин здійснювали за класифікатором СЕВ [13], 
керівництвом з апробації [14] та згідно методики 
Держсортовипробування [15], фітопотологічну 
оцінку - згідно методичним вказівкам ІОБ НААН 
[16]. Агротехніка - загальноприйнята для зони. 

Результати досліджень. Аналіз результатів по- 

казав, що вирівняність і однорідність сортів і гібридів 
знаходилися в межах норми. Всі вони є носіями генів, 
що притаманні сортам і гібридам промислового типу, а 
саме: ген sp – компактність рослин, висока облистя- 
ність, стійкость до сонячних опіків, механічних ушко- 
джень, ураження різними патогенами; ген о – овальна і 
грушовидна форма плодів, які краще витримують 
удари, менше ушкоджуються при збиранні і транспор- 
туванні; ген u – рівномірне забарвленням плодів, без 
зеленої плями біля плодоніжки; ген j-2 – безколінчасте 
зчленування плодоніжки. Урожайність зразків пред- 
ставлена в таблиці 1. 

Фенологічні спостереження показали, що ве- 
гетаційний період зразків колекційного розсадника 
коливався в межах 98-120 днів (таб.1). 

 

Таблиця 1 – Господарсько-цінні ознаки кращих зразків колекційного розсадника за період з 2011- 
2015 рр. 

 

Назва зразка 
Вегета- 
ційний 

період, дні 

Число 
плодів, 

шт. 

Маса 
одного 

плода, г 

Продуктив- 
ність 1 росли- 

ни, кг 

Дружність 
достигання, 

% 
Товарність, % 

Семалус F1 (sp, u, o) 110 46 85 3,42 78 90 
Семапрім F1 (sp, u, o) 108 38 106 3,64 84 89 
Вулкан F1 (sp, u, o, j-2) 113 40 72 2,62 78 85 

Ред Скай F1 (sp, u, o, j-2) 110 62 77 3,94 85 95 
Классік F1 (sp, u, o, j-2) 104 49 82 3,63 85 92 

Комбайновий 2 (sp, u, o, j-2) 105 38 81 2,61 76 88 
Гейзер (sp, u, o, j-2) 108 48 52 2,67 78 75 
Алекс (sp, u, o, j-2) 102 66 71 4,25 85 84 

Бріксол F1 (sp, u, o, j-2) 100 60 62 3,45 80 85 
Супергол (sp, o, j-2) 112 48 68 3,28 88 92 

Чижик (sp, u, o, j-2) 98 70 45 3,15 90 87 
Сандра F1 (sp, u, o, j-2) 106 86 45 3,82 92 94 

Stella Red F1 (sp, u, o, j-2) 110 71 62 4,36 90 99 
LS 2730 F1 120 52 86 4,47 90 89 

Лагуна (sp, u, o, j-2) 106 40 68 2,59 86 96 
Анаконда 106 35 100 3,45 89 87 

Littano F1 (sp, u, o, j-2) 108 63 60 3,59 98 93 
Torros F1 104 80 54 4,14 94 88 
H 1281 F1 107 67 62 4,19 90 95 

Середньоранній 4102 F1 106 68 61 4,00 98 100 
NPT F1 110 66 60 3,76 94 99 

00191 F1 110 67 62 4,10 97 100 
Delfo F1 108 60 64 3,77 88 97 
Лотос 106 38 96 3,60 90 93 

Наддніпрянський 1 (st) 109 44 64 2,81 89 95 
Лагідний (st) 108 40 60 2,40 85 92 
Інкас F1 (st) 108 45 65 2,92 85 94 
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Були виділені скоростиглі форми: Чижик, Брі- 
ксол F1 та ін., у яких вегетаційний період становив 
98 – 100 днів. 

За абсолютними показниками продуктивності 
однієї рослини кращими були сорти: Алекс (4,25 
кг), Супергол (3,28), Чижик (3,15 кг), Анаконда (3,45 
кг), Лотос (3,60 кг) та гібриди: Семалус F1 (3,42 кг), 
Семапрім F1 (3,64 кг), Ред Скай F1 (3,94 кг), Классік 
F1 (3,63 кг), Бріксол F1 (3,45 кг), Сандра F1  (3,82  
кг), Stella Red F1 (4,36 кг), LS 2730 F1 (4,47 кг), 
Littano F1(3,59 кг), Torros F1 (4,14 кг), H 1281 F1 
(4,19 кг), Середньоранній 4102 F2 (4,00 кг), NPT F1 

(3,76 кг), 00191 F1 (4,10 кг), Delfo F1 (3,77 кг) при 
дружності достигання 78-98 % і товарності плодів 
87-100 %. 

За кількістю плодів на одній рослині виділи- 
лися сорти Алекс (66 шт.), Чижик (70 шт.), гібриди 
Сандра F1 (86 шт.), Stella Red F1 (71 шт.), Torros F1 
(80 шт.), H 1281 F1 (67 шт.) Середньоранній 4102 F1 

(68 шт.), NPT F1 (66 шт.), 00191 F1 (67 шт.) при 
середній масі плода 45 – 71 г. 

За масою плода виділилися сорти: Комбайно- 
вий 2 (81 г), Анаконда (100 г), Лотос (96 г); гібриди: 
Семапрім F1 (106 г), Классік F1 (82 г). 

За біохімічними показниками плодів виділився 
цілий ряд зразків, які не поступалися стандартам, а 
окремі навіть перевищували їх (табл. 2). 

Кращими серед сортів були: Трансновинка 
(5,8 % розчинної сухої речовини, 3,39 % цукру, 
23,16 мг-% аскорбінової кислоти); Чижик (5,9 % 
сухої речовини, 3,15 % цукру, 20,87 мг-% аскорбі- 
нової кислоти). 

Серед гібридів F1 виділилися: 123 (5,8 % сухої 
речовини, 3,38 % цукру, 19,92 мг-% аскорбінової 
кислоти); 125 (6,1 % сухої речовини, 3,45 % цукру, 
22,44 мг-% аскорбінової кислоти); Сандра F1 (5,8 % 
сухої речовини, 3,15 % цукру, 19,78 мг-% аскорбі- 
нової кислоти); Littano F1 (5,8 % сухої речовини, 
3,17 % цукру, 19,52 мг-% аскорбінової кислоти); 
Torros F1 (5,9 % сухої речовини, 3,26 % цукру, 
21,62 мг-% аскорбінової кислоти) та ін. (табл. 2). 

 

Таблиця – Біохімічні показники плодів томата кращих зразків колекційного розсадника за період з 
2011-2015 рр. 

 

Назва зразка 
Міститься у плодах 

розчинної сухої 
речовини, % 

цукру, % 
аскорбінової 

кислоти, мг-% 
кислотність, 

% рН соку 

Трансновинка 5,8 3,39 23,16 0,52 4,26 

121 F1 5,7 3,16 22,80 0,32 4,51 

123 F1 5,8 3,38 19,92 0,40 4,30 

125 F1 6,1 3,45 22,44 0,52 4,21 

150-07 F1 5,3 3,59 22,16 0,45 4,28 

Чижик 5,9 3,15 20,87 0,68 4,06 

Сандра F1 5,8 3,15 19,78 0,67 4,04 

Littano F1 5,8 3,17 19,52 0,56 4,12 

Torros F1 5,9 3,26 21,62 0,62 4,05 

Diafant F1 5,7 2,88 17,76 0,62 4,16 

AX-12-5902 F1 5,7 3,13 18,72 0,62 4,09 

00206 F1 6,0 3,64 23,12 0,65 4,11 

00191 F1 6,0 3,50 20,09 0,59 4,17 

NPT - 066 F1 5,7 3,36 18,29 0,62 4,08 

LS 2730 F1 6,0 3,33 17,15 0,70 4,06 

Ранній 2778F1 5,9 3,60 19,65 0,61 4,15 

H 1015 F1 5,8 3,33 20,92 0,66 4,19 

H 5003 F1 5,9 3,18 18,57 0,58 4,33 

UG 8168 F1 5,7 3,17 17,39 0,60 4,25 

Бріксол F1 5,9 3,21 20,66 0,63 4,10 

Lycobol F1 6,0 3,70 21,27 0,55 4,08 

Наддніпрянський 1(st) 5,7 3,55 21,47 0,53 4,17 

Лагідний (st) 5,4 3,31 20,37 0,52 4,17 

Інкас F1 (st) 5,5 3,07 20,08 0,51 4,22 

Вивчення фітосанітарного стану посівів у розсад- 
нику показало, що відібрані зразки характеризувалися 
відносною стійкістю проти основних грибних (альтер- 
наріоз, фітофтороз) та вірусних хвороб. 

Висновки. За результатами вивчення сорто- 

зразків томата різного географічного та генетично- 
го походження виділено кращі з високим адаптив- 
ним і продуктивним потенціалом: сорти: Алекс 
(4,25 кг), Супергол (3,28), Чижик (3,15 кг), Анаконда 
(3,45 кг), Лотос (3,60 кг) та гібриди: Семалус F1 
(3,42 кг), Семапрім F1 (3,64 кг), Ред Скай F1 (3,94 
кг), Классік F1 (3,63 кг), Бріксол F1 (3,45 кг), Санд- 
ра F1 (3,82 кг), Stella Red F1 (4,36 кг), LS 2730 F1 
(4,47 кг), Littano F1(3,59 кг), Torros F1 (4,14 кг), H 

1281 F1 (4,19 кг),  Середньоранній 4102 F2 (4,00 кг), 
NPT F1 (3,76 кг), 00191 F1 (4,10 кг), Delfo F1 (3,77 кг) 
при дружності достигання 78-98 % і товарності 
плодів 87-100 %. 

За біохімічними показниками плодів виділився 
цілий ряд зразків. Кращими серед сортів були: 
Трансновинка (5,8 % розчинної сухої речовини, 
3,39 % цукру, 23,16 мг-% аскорбінової кислоти); 
Чижик (5,9 %  сухої  речовини,  3,15  %  цукру, 
20,87 мг-% аскорбінової кислоти). 

Серед гібридів F1 виділилися зразки: 123 F1 
(5,8 % сухої речовини, 3,38 % цукру, 19,92 мг-% 
аскорбінової кислоти); 125 F1 (6,1 % сухої речови- 
ни, 3,45 % цукру, 22,44 мг-% аскорбінової кислоти); 
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Сандра F1 (5,8 % сухої речовини, 3,15 % цукру, 
19,78 мг-% аскорбінової кислоти); Littano F1 (5,8 % 
сухої речовини, 3,17 % цукру, 19,52 мг-% аскорбі- 
нової кислоти); Torros F1 (5,9 % сухої речовини, 
3,26 % цукру, 21,62  мг-%  аскорбінової  кислоти)  
та ін. 

Перспектива подальших досліджень. Виді- 

лені кращі за господарсько-цінними ознаками зраз- 
ки залучені в селекційний процес зі створення 
нового вихідного матеріалу томата. 
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МОНІТОРИНГ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ: СОЯ 

НОСЕНКО Ю.М. 

Національна академія аграрних наук України 
 

Соя – унікальна продовольча, лікарська і кор- 
мова культура. Вона багато років належить до 
найважливіших стратегічних культур світового 
землеробства, задовольняючи насущні проблеми 
людей. 

Серед білкових культур соя – найбільш цінна, 
в її насінні міститься 34-45% повноцінного протеї- 
ну, 18-24% олії, яка складається з 84 % ненасиче- 
них жирних кислот, вуглеводи, клітковина, вітаміни 
і потужний набір фітопоживних речовин, що харак- 
теризуються фармацевтичними ефектами. 

Соя має велике агротехнічне значення. Після 
її збирання на кожному гектарі залишається стіль- 
ки поживних речовин, скільки їх міститься в 15-20 
гною. Після сої покращується родючість грунту за 
рахунок накопичення з атмосфери біологічного 
азоту в середньому 100-150 кг на 1 га посіву. Це 
забезпечує економію азотних добрив, сприяє під- 
вищенню врожайності пшениці і кукурудзи. Напри- 
клад, в США за рахунок введення сої в сівозміну 
одержують до 40% приросту продуктивності цих 
культур. 

Використання продуктів переробки сої в кор- 
мовиробництві – забезпечує ефективність відгоді- 
влі тварин та птиці. 

У харчовій промисловості завдяки сої 
розв’язується проблема харчового білка (1 кг  сої 
по кількості протеїну відповідає 2 кг м’яса або ри- 
би, 4 кг пшениці, 12 кг молока). 

Продукти переробки використовуються на те- 
хнічні цілі, в т.ч. на виробництво біопалива (в США 
виробляється 4,2 млн. літрів біопалива). 

В той же час фактична урожайність сої в 
Україні в 2014 році складала по Україні -21,3 ц/га 
(47,8% використання потенціалу, найбільший рі- 
вень був у Хмельницькій області 27,8 ц/га (53,7% 
використання потенціалу). 

За розрахунками науковців впровадження но- 
вих високопродуктивних сортів сої гарантує приба- 
вку врожаю на 2,5 ц/га і на площі біля 500 тис. га 
забезпечує економічний ефект на рівні 0,4-0,5 
млрд. грн. [1]. 

Умови та методика досліджень. Проводився 
аналіз та аналітична обробка даних Держаного реєст- 
ру сортів, придатних для поширення в Україні (розділ 
соя) та інтернет – ресурсів з метою визначення: дина- 
міки занесення сортів сої до Реєстру за період з 2001- 
2014 рр.; визначення долі сортів сої вітчизняної та 
зарубіжної селекції в цілому та по окремих заявниках в 
загальній структурі Реєстру; співвідношення сортів сої 
за групами стиглості та їх співвідношення за заявника- 
ми; визначення установ-заявників, частка сортів яких у 
Реєстрі найбільша. 

Результати досліджень. У Державному ре- 

єстрі сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні (далі Реєстр) на 2014 рік налічується 167 
сортів сої, з них 91 сорт селекції Національної 
академії аграрних наук України, 52 зарубіжних і 24 
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сорти української селекції інших вітчизняних заяв- 
ників. У відсотковому співвідношенні це становить 
54,5, 31,3 та 14,4 % відповідно (табл. 1). 

Як показує аналіз спостерігається відмінність 
щодо кількості сортів, які знаходяться в Реєстрі з 2001 
по 2014 рік. Так, до 2004 року включно в Реєстрі сорти 
сої зарубіжної селекції були відсутні. Зростання кілько- 
сті сортів відбувалося лише за рахунок сортів НААН. 
За період з 2005 по 2014 рік кількість зарубіжних сортів 
зросла з 7 до 52, тобто майже у вісім разів. Найбільш 
активними заявниками були Інститут польовництва та 

овочівництва (Сербія) та Семенсес Прогрейн ІНК Кве- 
бек (Канада). 

З 2010 до 2014 року вдвічі зростає доля інших 
вітчизняних заявників (кількість сортів зросла з 12 
до 24). Це відбулось переважно за рахунок Прива- 
тного підприємства "Наукова селекційно- 
насінницька фірма "Соєвий вік" (м. Кіровоград) (ПП 
«НСНФ»Соєвий Вік») та Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої" 
(м. Глобино) (ТОВ «НДІС»). 

 

Таблиця 1 – Сорти сої занесені до Реєстру сортів придатних на поширення в Україні 
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НААН 28 31 38 44 47 51 59 64 66 75 79 80 88 91 

Інші вітчизняні заявники 1 1 1 1 2 3 5 5 5 12 17 19 23 24 

Зарубіжні заявники     7 9 12 19 23 27 32 33 37 52 

Всього 29 32 39 45 56 63 76 88 94 114 128 132 148 167 
 

В той же час слід відмітити, що незважаючи 
на зростання долі зарубіжних сортів вона залиша- 
ється меншою, ніж кількість сортів селекції НААН. 
Загальна кількість сортів селекції НААН зросла з 
28 до 91 і складає 54,5%. Лідерами в селекції сої в 
мережі НААН є: Селекційно-генетичний інститут- 
Національний центр насіннєзнавства та насіннєви- 
вчення (СГІ -НЦНН), Інститут кормів і сільського 
господарства Поділля (ІКІСГП), ННЦ «Інститут 

землеробства» (ННЦ «ІЗ»), Інститут рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва (ІР), Інститут зрошуваного земле- 
робства (ІЗЗ), Інститут олійних культур ((ІОК), які 
мають від 9 до 13 сортів у Реєстрі (табл. 2). 

Кіровоградська ДСГДС (КДСГДС) має в Ре- 
єстрі 7 сортів, Буковинська ДСГДС (БДСГДС), Ін- 
ститут агроекології і природокористування (ІАІП) по 
5 сортів кожен. Інші НДУ НААН мають по 1-2 сорти. 

 

Таблиця 2 – Сорти сої селекції НДУ НААН занесені до Реєстру 
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СГІ -НЦНН 1 2 5 5 6 7 8 9 9 12 12 12 13 13 

ІКІСГП 1 2 2 4 4 4 6 8 8 11 12 12 12 12 

ННЦ «ІЗ» 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 10 12 12 

ІЗЗ 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 

ІР 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 8 8 10 10 

ІОК 1 1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 

КДСГДС 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 

БДСГДС 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

ІАІП 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ІСГСЗ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ПрДСГДСІСГКР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ЛІАПВ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ІСГЗП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

НААН 28 31 38 44 47 51 59 64 66 75 79 80 88 91 

Примітка: ІСГСЗ- Інституту сільського господарства степової зони, ПрДСГДСІСГКР – Прикарпатська дер- 

жавна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону, 
ЛІАПВ - Луганський інститут АПВ (нині підрозділ Інституту грунгознавства і агрохімії), ІСГЗП – Інститут 
сільського господарства західного Полісся. 

Щодо сортів сої зарубіжної селекції. Найбіль- 
шу кількість серед зарубіжних заявників мають: 
Інститут польовництва та овочівництва (Сербія) - 
18 сортів та Семенсес Прогрейн ІНК. Квебек (Ка- 
нада) -11 сортів. Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД 

(Канада), Євраліс Семанс (Франція), Заатбау Лінц 
рег.Ген.м.б.Х (Австрія), Р2н –Франція мають по три 
сорти. Інші сім заявників з Німеччини, Білорусі, 
Росії, США та Кіпру мають по 1-2 сорти (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Сорти сої селекції зарубіжних установ, занесені до Реєстру 
 

 
Зарубіжні установи 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

 
2

0
0

9
 

2
0

1
0
 

 
2

0
1

1
 

 
2

0
1

2
 

 
2

0
1

3
 

 
2

0
1

4
 

Сербія 

Інститут польовництва та овочів- 
ництва 

5 5 5 7 11 13 14 15 18 18 

Канада 
Семенсес Прогрейн ІНК. Квебек 1 3 3 3 3 4 5 5 5 11 

Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД    3 3 3 3 3 3 3 
Франція 

Євраліс Семанс      1 1 1 2 3 
Р2н          3 

Коссад Семанс ЕС А    1 1 1 1 1 1 1 
Австрія 

Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х    1 1 1 1 1 1 3 
Німеччина 

Дойче Заатфеределунг АГ          2 
Білорусь 

Тов Соя север ко 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Росія 

ВНДІ ОК   2 2 2 2 2 2 2 2 
Кіпр 

ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед       2 2 2 2 
США 

Сейбр ТОВ          1 
Сіркл Сі Сідс Інк       1 1 1 1 

Разом 7 9 12 19 23 27 32 33 37 52 
 

Серед інших вітчизняних заявників найбільшу 
кількість має Приватне підприємство "Наукова 
селекційно-насінницька фірма "Соєвий 
вік"(«НСНФ» «Соєвий Вік») - 9 сортів та Товарист- 
во з обмеженою відповідальністю "Науково- 

дослідний інститут сої" (ТОВ «НДІС») – 6. Приват- 
на особа Білявська Людмила Григорівна має в 
Реєстрі 4 сорти, ТОВ "Прогрейн Євразія" - 2. Інші 
установи мають по одному сорту (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Сорти сої селекції вітчизняних установ занесені до Реєстру 
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«НСНФ» «Соєвий Вік»       1 1 1 5 6 6 8 9 
ТОВ «НДІС»          3 6 6 6 6 

Білявська Людмила Григорівна       1 1 1 1 2 2 4 4 
ТОВ "Прогрейн Євразія"            2 2 2 

ВДАУ      1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ПДАТУ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ВНІС     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разом 1 1 1 1 2 3 5 5 5 12 17 19 23 24 

Примітка: ВДАУ - Вінницький державний аграрний університет; ПДАТУ - Подільський державний аг- 

рарно-технічний університет; ВНІС - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий 
інститут Селекції». 

 

Потенціал урожайності вітчизняних сортів сої 
досить високий: ультраскоростиглих – 23-28, ран- 
ньостиглих – 25-30, середньоранньостиглих – 30- 
40, середньостиглих – 41-50 ц/га і більше [1]. 

Естафета. Заявник: Інститут рослинництва ім. 

В.Я. Юр'єва НААН. Ультраскоростиглий сорт зернового 
напрямку використання. Вегетаційний період - 92-97 
днів. Має високу посухостійкість, стійкість до вилягання, 
осипання насіння, хвороб і шкідників. Добре пристосо- 
ваний до механізованого збирання, може використову- 
ватися як попередник під пшеницю озиму. Сорт зерно- 

вого напрямку використання [2]. 

Потенційна врожайність 3,5-4,5 т/га. У 2011 р 
в Лісостепу на Кельменецькій госсортостанції Чер- 
нівецькій області отримано врожай насіння 5,07 т / 
га. Вміст білка в зерні 38-40%, олії 21-22%. 

Фарватер. Заявник: Селекційно-генетичний 
інститут - Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення НААН. Середньоранній сорт. На- 
прям використання зерновий. Середня врожай- 
ність за роки випробування в зоні Лісостепу - 27,8 
ц/га, вміст жиру - 22,3, білка - 36,8 відсотка. 
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Висота прикріплення нижнього бобу - 17,6 са- 
нтиметри. Стійкий до осипання, посухи, ураження 
хворобами, відносно стійкий до вилягання [3]. 

Смолянка. Заявник: Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН. Вегетаційний період, діб 
- 109-120. Урожайність зерна на богарі, т/га: при стан- 
дартній вологості 14 % - 2,5-3,2; потенційна - 3,8-4,2. 
Маса 1000 насінин, г - 147-175. Висота прикріплення 
нижнього бобу - 10-18 см. Стійкість до хвороб - 9 балів. 
Вміст білка, % - 39,2-41,8. Вміст олії, % - 20,5-23,8. 
Лише цей сорт у Реєстрі сортів рослин придатних для 
поширення в Україні з чорною насіннєвою оболонкою. 
За три роки державного сортовипробування рівень 
урожайності в умовах Полісся - 3,1 т/га. Рекомендова- 
ний до поширення в Лісостепу та Поліссі України [4]. 

Вільшанка. Заявник - Національний науковий 
центр «Інститут землеробства НААН. Сорт ультраран- 
ньої групи. Рекомендований для всіх грунтово- 
кліматичних зон України. Середня врожайність за роки 
випробування (2008-2010) у зонах: Степ - 18,2 ц/га, 
Лісостеп - 24,1, Полісся - 21,1 ц/га. Вміст олії, відповід- 
но, - 20,7; 20,8; 21,5%. Вміст білка, відповідно, - 39,9; 
38,7; 36,8%. Висота прикріплення нижнього бобу - в 
межах 8-12 см. Маса 1000 насінин - 143,4-168,4 г. 
Стійкий до вилягання, осипання та посухи [5]. 

Аратта. Заявник - Інститут зрошуваного зе- 
млеробства НААН. Сорт середньопізній, трива- 
лість вегетаційного періоду становить 115-123 дні. 
Стійкий до посухи, осипання та ураження хворо- 
бами (пероноспороз, бактеріальний опік). Сорт 
добре реагує на зрошення. Придатний для механі- 
зованого збирання врожаю. Вміст білка у насінні – 
37,8-39,6%, олії – 20,4-21,8%. Урожайність в умо- 
вах зрошення становить 37,5-39,2 ц/га. За урожай- 
ністю зерна перевищує сорт-стандарт Даная на 
2,9-3,8 ц/га. Максимальна врожайність – 45,7 ц/га. 

Золушка. Заявник: Кіровоградська державна 
сільськогосподарська дослідна станція НААН. 
Урожайність сорту 2,5-3,8 т/га. Тривалість вегета- 
ційного періоду 105-110 днів, ранньостиглий. Для 
сорту характерна висока стійкість до посухи, виля- 
гання та розтріскування бобів. Стійкий до бактеріо- 

зу, септоріозу, вірусної мозаїки та до шкідників. 
Технологічний. Вміст сирого протеїну в насінні 39- 
40,5 %. Вміст жиру в насінні 21-21,5 % [6]. 

За тривалістю вегетаційного періоду сорти сої 
включенні до Реєстру розподіляються наступним 
чином: 

- ранньостиглі (РС) – Алмаз, Аметист, Анжелі- 

ка, Аполлон, Атланта, Аратта, Білосніжка, Бояца, Го- 
верла, Десна, Діона, Донька, ЕС Ментор, КиВін, Київсь- 
ка 98, Краса Поділля, Кассіді, Корада, Кубань, Лара, 
Луна, Мальвіна, Опалін, Медея, Мерлін, Монада, Мрія, 
ОАЦ-Віжіон, ПСВ 808, ПР9368, Бо7, Подяка, Протеїнка, 
Припять, Рапсодія, Романтика, Руса, Святкова, Седми- 
ця, Смолянка, Спонсор, Степовичка, Срібна рута, Су- 
зір’я, Черемош, Фаетон, Хортиця, Ювілейна, Юг 30, 
Ясельда; 

- середньостиглі (СС) - Агат, Анатоліївка, 

Антошка, Вінні, Вінничанка, Витязь 50, Галина, 
Деймос, Іна, Ірина, Кент, Кардіф, Колбі, КСБ-938, 
Маша, Моравія Мельпомена, Одеська 150А, Подо- 

лянка, Полтава, Подільська 1, Срібна, Султана, 
Сігалія, Сілесія, Св Трейл, Феміда, Чернівецька 8. 

- середньо ранньостиглі (СР) – Антарес, 

Артеміда, Аркадія одеська, Берегиня, Богеміанс, 
Валюта, Васильківська, Величава, Вежа, Версія, 
Вілана, Георгіна, Горлиця, Даная, Данко, Дельта, 
Ельдорадо, Ентерпрайс, Золотиста, Іванка, Ізум- 
рудна, Київська 27, Каната, Корсак, Крістіна, Меді- 
сон, Омега вінницька, Оксана, Оріана, Особлива, 
Офелія, Подільська 416, Поема, Прикарпатська 96, 
Ромашка, Равніца, Скеля, Смуглянка, Сонячна, 
Спринт, Стратегія, Супра, Сяйво, Святогор, Таврія, 
Чернівецька 9, Фарватер, Шарм, Юг 40, Ятрань; 

- ультра скоростиглі (УКС) – Адамос, Алі- 

гатор, Анастасія, Аннушка, Альянс, Александрит, 
Антрацит, Брюненсіс, Білявка, Вільшанка, Ворскла, 
Галі, Галлек, Дені, Естафета, Єлена, Золушка, 
Знахідка, Княжна, Ксеня, Лариса, Легенда, Либідь, 
Мавка, Меркур, ОАС Валлас, ОАС Чемпіон,Опус, 
Сіверка, Спритна, Танаіс, Терек, Устя, Фаворит, 
Фея, Фортуна, Хорол, Хуторяночка, Хвиля. 

 

Таблиця 5 – Сорти сої селекції НААН занесені до Реєстру сортів придатних на поширення в Україні 
(за групами стиглості) 

 

Заявник РС СС СР УКС Всього 
НААН 24 15 36 16 91 

Зарубіжні 18 11 12 11 52 
Інші вітчизняні 8 2 2 12 24 

Всього 50 28 50 39 167 

Таблиця 6 – Сорти сої селекції НААН занесені до Реєстру сортів придатних на поширення в Україні 
(за групами стиглості) 

 

Заявник РС СС СР УКС Всього 
СГІ -НЦНН 2 2 9 - 13 

ІКІСГП 3 3 4 2 12 
ННЦ «ІЗ» 3 1 2 6 12 

ІЗЗ 5 2 4  11 
ІР 4  3 3 10 

ІОК 1 2 4 2 9 
КДСГДС 2 1 2 2 7 
БДСГДС  1 3 1 5 

ІАІП  1 4  5 
ІСГСЗ 1 1 1  3 

ПрДСГДСІСГКР 1 1   2 
ЛІАПВ 1    1 
ІСГЗП 1    1 
Всього 24 15 36 16 91 
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Таблиця 7 – Сорти сої селекції зарубіжних фірм занесені до реєстру сортів придатних на поши- 
рення в Україні (за групами стиглості) 

 

Заявник РС СС СР УКС Всього 

Інститут польовництва та овочівництва (Сербія) 7 3 5 3 18 

Семенсес Прогрейн ІНК. Квебек (Канада) 4 1 3 3 11 

Євраліс Семанс - Франція 2   1 3 

Хайленд Сідс Томпсонс ЛТД (Канада)  1 2  3 

Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х (Австрія) 1 2   3 

Р2н (Франція)  3   3 

Дойче Заатфеределунг АГ (Німеччина) 1   1 2 

Тов Соя северко (Білорусь) 2    2 

ВНДІ ОК (Росія)   2  2 

ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед (Кіпр)    2 2 

Сейбр ТОВ (США)    1 1 

Сіркл Сі Сідс Інк (США) 1    1 

Коссад Семанс ЕС А (США)  1   1 

Всього 18 11 12 11 52 

 

Таблиця 8 – Сорти сої селекції НААН занесені до реєстру сортів придатних на поширення в Україні 
(за групами стиглості) 

 

 РС СС СР УКС Всього 

«НСНФ» «Соєвий Вік» 2 1 1 5 9 

ТОВ «НДІС» 2  1 3 6 

Білявська Людмила Григорівна 1   3 4 

ТОВ "Прогрейн Євразія" 1   1 2 

ВДАУ  1   1 

ПДАТУ 1    1 

ВНІС 1    1 

Всього 8 2 2 12 24 
 

В цілому за групами стиглості до Реєстру за- 
несено 50 ранньостиглих, 50 середньоранніх, 39 
ультракороткостиглих, 28 середньостиглих. Найбі- 
льше середньоранніх та середньостиглих сортів 
мають установи НААН – 36 та 15 відповідно, ран- 
ньостиглих - зарубіжні фірми – 18, ультракороткос- 
тигих інші вітчизняні установи - 12. 

В групі ранньостиглих серед установ НААН 
найбільше мають сортів ІЗЗ -5 та ІР – 4 сорти, 
серед зарубіжних - Інститут польовництва та ово- 
чівництва (Сербія) - 7, Семенсес Прогрейн ІНК. 
Квебек (Канада) - 4. Інші вітчизняні заявники ма- 
ють по 1-2 сорти. 

Середньостиглих сортів найбільше мають в 
мережі НААН: ІКІСГП (4 сорти), серед зарубіжних - 
Інститут польовництва та овочівництва (Сербія), 

Р2н (Франція) по три сорти. 
Середньоранніх сортів найбільше мають в 

мережі НААН: СГІ-9, ІКІСГП, ІЗЗ, ІОК, ІАІП (по 4 
сорти), серед зарубіжних - Інститут польовництва 
та овочівництва (Сербія) - 5. 

Ультракороткостиглих сортів в Реєстрі найбі- 
льше мають ІЗ -6 та «НСНФ» «Соєвий Вік» - 5 
(табл. 6-8). 

Щодо установ-заявників до 2005 року в Ре- 
єстрі були лише вітчизняні заявники. Найбільше 
зростання кількості зарубіжних заявників спостері- 
гається з 2008 по 2014 рік з 7 до 13. Кількість вітчи- 
зняних заявників за весь період зросла з 1 до 7. 
Слід відмітити, що кількість вітчизняних заявників 
протягом всього періоду була більшою за зарубіжні 
(табл. 9). 

Таблиця 9 – Динаміка заявників, які мають сорти сої занесені до Реєстру на 2014 рік 
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НДУ НААН 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Інші вітчизняні заявники 1 1 1 1 2 3 5 5 5 6 6 7 7 7 

Всього українських зая- 
вників 

14 14 14 14 15 16 18 18 18 19 19 20 20 20 

Всього зарубіжних зая- 
вників 

    
3 3 4 7 7 8 10 10 10 13 

Разом 14 14 14 14 18 19 22 25 25 27 29 30 30 33 
 

Висновки. Аналіз динаміки сортів сої, занесе- 
них до Державного Реєстру сортів, придатних для 
поширення в Україні за період 2001-2014 рр., 

свідчить про значне зростання їх кількості. 
Встановлена  динамка змін в загальній 

кількості сортів сої, зокрема вітчизняної та 
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зарубіжної селекції. 

Визначено, що серед наукових установ НААН 
України, в яких ведеться селекція сої, найбільшу 
частку мають СГІ- НЦНН (13 сортів) , ІКІСГП та 
ННЦ «ІЗ» (по 12 сортів кожен). Серед інших 
вітчизняних заявників виділяється «НСНФ» 
«Соєвий Вік» - 9 сортів. 

Ключові позиції серед зарубіжних фірм мають 
Інститут польовництва та овочівництва (Сербія) - 
18 сортів та Семенсес Прогрейн ІНК, Квебек (Ка- 
нада) - 11 сортів. 

Аналіз сортів за групами стиглості свідчить 
про рівне співвідношення ранньостиглих та серед- 
ньоранніх сортів. Найменша кількість середньости- 
глих сортів. Найбільше середньоранніх та серед- 
ньостиглих сортів мають установи НААН – 36 та 15 
відповідно, ранньостиглих - зарубіжні фірми – 18, 
ультракороткостигих інші вітчизняні установи - 12. 

В групі ранньостиглих серед установ НААН 
найбільше мають сортів ІЗЗ - 5 та ІР - 4 сорти, 
серед зарубіжних - Інститут польовництва та ово- 
чівництва (Сербія) - 7, Семенсес Прогрейн ІНК. 
Квебек (Канада) - 4. 

Середньостиглих сортів найбільше мають в 
мережі НААН: ІКІСГП (4 сорти), серед зарубіжних - 
Інститут польовництва та овочівництва (Сербія), 
Р2н (Франція) по три сорти. 

Середньоранніх сортів найбільше має в ме- 
режі НААН: СГІ-9, серед зарубіжних - Інститут 
польовництва та овочівництва (Сербія) - 5. Ульт- 
ракороткостиглих сортів в Реєстрі найбільше в ІЗ - 
6, в «НСНФ» «Соєвий Вік» - 5. 

Кількість організацій-заявників за досліджува- 
ний період зросла з 14 до 33. Найбільше зростання 
кількості зарубіжних заявників спостерігається з 
2008 по 2014 рік з 7 до 13. Кількість інших вітчиз- 
няних заявників за весь період зросла з 1 до 7. 
Слід відмітити, що кількість вітчизняних заявників в 
цілому протягом всього періоду була більшою за 
зарубіжні. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ БУРЯКА 
СТОЛОВОГО ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

ЛЮТА Ю.О. – кандидат с.-г. наук, с.н.с 
КОСЕНКО Н.П. – кандидат с.-г. наук, с.н.с. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 
 

Постановка проблеми. Вирішальним чинни- 

ком збільшення виробництва овочів є забезпечен- 
ня виробників товарної продукції високоякісним 
насінням. Галузь насінництва переживає досить 
скрутний період, коли з одного боку, через недо- 
статнє фінансування та державну підтримку спо- 
стерігається занепад насінництва овочевих куль- 
тур, а з іншого – йде жорсткий наплив іноземних 
сортів і гібридів, які, маючи потужний маркетинг, 
поступово заповнюють український ринок насінням 
[1, 2]. Забезпеченість товаровиробників вітчизня- 
ним насінням однорічних овочевих культур скла- 
дає 72,6%, дворічних – 25,3% [3]. Насінництво 
овочевих рослин вважається однією з найбільш 
трудомістких галузей сільськогосподарського ви- 
робництва. Буряк столовий відноситься до рослин 
з дворічним циклом розвитку. Значні кошти ви- 
трачаються на вирощування маточних коренепло- 
дів, зимове зберігання, осінній та весняний добір 
маточників, сушіння насіннєвого вороху, обмолот й 
очищення насіння [4]. 

Стан вивчення проблеми. Дослідження ба- 

гатьох вчених присвячені удосконаленню техноло- 
гії вирощування насіння буряка столового [5, 6]. 
Вчені ІОБ НААН стверджують, що найбільш ефек- 
тивно вирощувати насіння буряка столового сорту 
Бордо харківський за краплинного зрошення (по- 

ливна норма 150-200 м³/га від фази відростання до 
початку цвітіння та 200-300 м³/га від початку цвітін- 
ня до збиральної стиглості насіння) та локального 
внесення добрив N15P30K60 весною, що забезпечує 
рентабельність виробництва – 219,1 % та собівар- 
тість 1 кг насіння – 18,82 грн [7]. Дослідження О.В. 
Романова показали, що найбільша рентабельність 
вирощування насіння буряка столового сорту Бордо 
харківський (110 і 92%) спостерігається за сівби на 
маточник у першій i третій декадах червня з густо- 
тою 480-520 тис. шт./га, схема садіння маточників 
70х20 см; прибуток складає при цьому 89,7 і 77,0 
тис. грн, а собівартість 1 кг насіння становить  19,9 
та 21,8 грн відповідно строкам сівби. При перераху- 
нку на 1 га насінників ці елементи дозволяють 
зменшити площу під маточниками на 35-40 %, 
загальні витрати - на 3,3 тис. грн/га, збільшити 
прибуток на 0,7-2,3 тис. грн/га [8]. 

Завдання і методика досліджень. Метою 
наших досліджень було вивчити вплив схем садін- 
ня маточників, норм добрив та густоти стояння 
насіннєвих рослин на врожайність, якість насіння 
буряка столового. Одним із завдань досліджень 
було розрахувати економічну ефективність виро- 
щування насіння. Дослідження проводили протя- 
гом 2012-2015 рр. на дослідному полі лабораторії 
овочівництва Інституту зрошуваного землеробства 

http://www.yuriev.com.ua/
http://agrosev.narod.ru/
http://propozitsiya.com/
http://www.agronauka.com.ua/
http://www.soya-ua.com/articles/item/20-sorta-soi
http://www.soya-ua.com/articles/item/20-sorta-soi
http://www.ndisoya.com.ua/kat_tanais.html
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НААН. Трифакторний польовий дослід закладали 
методом розщеплених ділянок за схемою: схема 
садіння маточників (фактор А): 50+90 см і 50+160 
см; норма внесення добрив (фактор В): без добрив 
(контроль), рекомендована N90Р60К60, розрахункова 
N120Р90 К90; густота стояння рослин (фактор С): 
28,4 тис. росл./га, 42,6 тис.росл./га. Повторність 
досліду чотириразова, загальна площа ділянки – 
14 м

2
, облікова – 10 м

2
. Сорт буряка столового – 

Бордо харківський. 
З метою всебічної оцінки економічної ефекти- 

вності в досліді всі витрати обчислювали за фак- 
тичним обсягом виконаних робіт на основі техно- 
логічних карт вирощування в дослідному господар- 
стві ІЗЗ НААН. Вихідну інформацію витрат праці, 
паливно-мастильних матеріалів, пестицидів визна- 
чено згідно з нормативними і науковими рекомен- 
даціями в сільськогосподарському виробництві [4, 
9]. Розрахунок оплати праці здійснювали з ураху- 
ванням кваліфікації та якості виконання робіт. 
Амортизаційні відрахування на основні засоби 
виробництва (трактори, сільськогосподарські ма- 
шини, устаткування) здійснювали згідно з балансо- 
вою вартістю за затвердженими нормами. Витрати 
на поточний ремонт технічних засобів розподілили 
пропорційно амортизаційним відрахуванням. Вар- 
тість паливно-мастильних матеріалів, мінеральних 

добрив, пестицидів та інших ресурсів визначали за 
цінами станом на 01.01.2015 року. У розрахунку 
вартості реалізованої продукції ціна 1 т насіння 
становила 80 тис. грн. 

Економічну ефективність вирощування насін- 
ня визначали за такими показниками: витрати 
праці на одиницю площі та на 1 т вирощеного на- 
сіння, умовний чистий прибуток з одного гектару, 
собівартість 1 т насіння і рівень рентабельності 
виробництва. 

Результати досліджень. Аналіз отриманих 
урожайних даних показав, що в середньому по 
досліду за схеми садіння маточників 90+50 см 
урожайність насіння складає 1,78 т/га, за 160+50 
см – 1,64 т/га, зниження становить 0,14 т/га (8,5%). 
Внесення розрахункової норми добрив збільшує 
врожайність насіння на 0,41 т/га, (27,5%). Збіль- 
шення густоти вирощування насіннєвих рослин з 
28,4 до 42,6 тис. шт./га сприяє підвищенню вро- 
жайності насіння на 0,21 т/га (13,1%). 

У середньому за роки досліджень у варіантах 
досліду витрати на вирощування насіння склада- 
ють 62,35-77,62 тис. грн/га, умовно чистий прибу- 
ток – 48,1-99,47 тис. грн/га, рентабельність – 63,4- 
137,1 %, собівартість насіння – 33,7-49,0 тис. грн/т 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Економічна ефективність вирощування насіння буряка столового, 2011-2015 рр. 
 

 

Варіант 

 
 
 

 
Показник 

Схема садіння маточників 50+90 см Схема садіння маточників 50+160 см 
удобрення насіннєвих рослин 

 
без добрив 

рекомендо- 
вана 

норма доб- 
рив 

розрахунко- 
ва 

норма доб- 
рив 

 
без добрив 

рекомендова- 
на 

норма добрив 

розрахунко- 
ва 

норма доб- 
рив 

густота стояння рослин, тис. шт./га 

28,4 42,6 28,4 42,6 28,4 42,6 28,4 42,6 28,4 42,6 28,4 42,6 

Урожайність насіння, 
т/га 

1,55 1,62 1,75 1,84 1,80 2,15 1,32 1,53 1,54 1,81 1,71 1,92 

Витрати на вирощу- 
вання насіння, тис. 

грн/га 

 

75,89 
 

77,62 
 

69,14 
 

70,56 
 

65,27 
 

72,53 
 

62,35 
 

64,77 
 

67,81 
 

70,75 
 

71,0 
 

73,42 

Вартість реалізова- 
ної продукції, тис. 

грн/га 

 

124,0 
 

129,6 
 

140,0 
 

147,2 
 

144,0 
 

172,0 
 

105,6 
 

122,4 
 

123,2 
 

144,8 
 

136,8 
 

153,6 

Чистий прибуток, 
тис. грн/га 48,11 51,98 70,86 76,64 78,73 99,47 43,25 57,63 55,39 74,05 65,8 80,2 

Собівартість насіння, 
тис. грн/т 

 

49,0 

 

47,9 

 

39,5 

 

38,3 

 

36,3 

 

33,7 

 

47,2 

 

42,3 

 

44,0 

 

39,1 

 

41,5 

 

38,2 

Рентабельність ви- 
робництва насіння, 

% 

 
63,4 

 
67,0 

 
102,5 

 
108,6 

 
120,6 

 
137,1 

 
69,4 

 
89,0 

 
81,7 

 
104,7 

 
92,7 

 
109,2 

 

Урожайність продукції з одного гектара є од- 
ним із головних показників економічної ефектив- 
ності вирощування насіння, від неї залежить про- 
дуктивність праці й собівартість насіння. Макси- 
мальну урожайність насіння (2,15 т/га), найбіль- 
ший умовно чистий прибуток 99,47 тис. грн/га та 
найменшу собівартість насіння 33,7 тис. грн/т 
одержано за схеми садіння маточників 50+90 см, 
внесення розрахункової норми добрив і густоти 
42,6 тис. росл./га. За таких умов рентабельність 
виробництва складає 137,1%. У контрольному 

варіанті загальновиробничі витрати становили 
75,89 тис. грн/га, умовно чистий прибуток – 48,11 
тис. грн/га, в цьому варіанті виявився найнижчий 
рівень рентабельності (63,4%) та найбільша собі- 
вартість насіння – 49,0 тис. грн/т. 

Дослідженнями встановлено, що вирощу- 
вання насіння буряка столового є рентабельним 
при врожайності насіння не нижче 0,78 т/га за 
схеми садіння маточних коренеплодів 50+90  см  
та за 50+160 см – 0,95 т/га. Собівартість 1 т на- 

сіння за вузькорядкової схеми садіння складала 
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33,7-49,0 тис. грн, в той час,  як за схеми 50+160 
см – 38,2-47,2 тис. грн. Умовно чистий прибуток з 
одного гектара становив відповідно 48,1-78,7 тис. 
грн проти 43,3-80,2 тис. грн, рівень рентабельно- 
сті 63-137,1% проти 69-109,2%. 

За густоти 28,4 тис. шт./га і схеми 50+90 см 
умовно чистий прибуток складає 65,6 тис. грн/га, 
рентабельність виробництва – 95,5 %, собівар- 
тість насіння – 41,6 грн/кг. За густоти 28,4 тис. 
шт./га і схеми 50+160 см умовно чистий прибуток 
становить 54,8 тис. грн/га, рентабельність виро- 
бництва – 81,3 %, собівартість насіння – 44,2 тис. 
грн/т. За густоти 42,6 тис. шт./га і схеми 50+90 см 
умовно чистий прибуток складає 76,03 тис. грн/га, 
рентабельність виробництва – 104,2%, собівар- 
тість насіння – 40,0 тис. грн/т. За схеми садіння 
50+160 см і максимальної густоти умовно чистий 
прибуток становить 76,63 тис. грн/га, рентабель- 
ність виробництва – 101,0%, собівартість насіння 
– 39,9 грн/кг. Внесення розрахункової норми доб- 
рив за схеми 50+90 см і густоти 28,4 тис. шт./га 
сприяє збільшенню чистого прибутку з 48,1 тис. 
грн/га (контроль) до 78,8 тис. грн. Внесення роз- 
рахункової норми добрив за схеми 50+90 см і 
густоти 42,6 тис. шт./га сприяє збільшенню чисто- 
го прибутку  на 36,95 тис. грн/га, за 50+160 см –   
на 51,36 тис. грн/га порівняно з контролем (без 
добрив). 

Згідно наших досліджень, затрати праці на 
одиницю площі за схеми садіння  маточників  
50+90 см становили 483-614 люд.-год., за 50+160 
см – 350-469 люд.-год. Частка витрат на монтаж 
системи краплинного зрошення складає 7,3-  
10,7% від загальної суми витрат. 

У середньому по досліду за схеми садіння 
50+90 см маточних коренеплодів умовно чистий 
прибуток з 1 га і рівень рентабельності вирощу- 
вання насіння були більшими відповідно на 13,4 і 
8,8% при зменшенні собівартості насіння на 3,1% 
порівняно зі схемою 50+160 см. 

Внесення розрахункової норми добрив збі- 
льшує загальні витрати на  виробництво  насіння 
на 19,9 %. У середньому по досліду умовно чис- 
тий прибуток з 1 га за внесення розрахункової 
норми добрив становив 81,1 тис. грн, що на 30,9 
тис. грн або 61,6% більше, ніж без добрив, рівень 
рентабельності виробництва підвищився  на 
42,7%, при зниженні собівартості 1 т насіння на 
24,6%. 

Площа живлення насіннєвих рослин в мен- 
шою мірою впливала на показники економічної 
ефективності вирощування насіння. Слід зазначи- 
ти, що загущення маточних коренеплодів збіль- 
шувало рівень рентабельності за обох схем са- 
діння. За схеми садіння маточників 50+90 см з 
густотою стояння насіннєвих рослин 42,6 рівень 
рентабельності підвищувався з 95,5% до 104,2% 
порівняно з густотою вирощування 28,4 тис.  
шт./га. За схеми садіння маточників 50+160 см 
відзначено збільшення рівня рентабельності з 
81,3% до 101,0%. В середньому по досліду збі- 

льшення густоти стояння насінників з  28,4  тис.  
шт. /га до 42,6 тис. шт./га сприяє збільшенню 
умовно чистого прибутку з одного гектара  на  
12,97 тис. грн (21,5%), рівня рентабельності – на 
14,2%. 

Висновки. Аналіз економічної ефективності 

вирощування насіння буряка столового показав, 
що максимальний умовно чистий прибуток 99,47 
тис. грн/га, рентабельність  виробництва  137,1% 
та найнижчу собівартість насіння 33,7 тис. грн/т 
одержано за схеми садіння маточників 50+90 см, 
внесення розрахункової норми добрив і густоти 
стояння рослин 42,6 тис. шт./га. Внесення розра- 
хункової норми добрив сприяє збільшенню умов- 
но чистого прибутку на 61,6% порівняно з варіан- 
том без добрив, рівень рентабельності виробниц- 
тва підвищився на 42,7% при зниженні собіварто- 
сті 1 т насіння на 24,6%. Збільшення густоти сто- 
яння насінників з 28,4 до 42,6 тис. шт./га сприяє 
збільшенню умовно чистого прибутку з одного 
гектара на 12,97 тис. грн. (21,5%), рівня рентабе- 
льності – на 14,2%. 
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Постановка проблеми. Генетичні ресурси 

культурних рослин та їх дикі нащадки є одним з 
найважливіших компонентів рослинного біологіч- 
ного різноманіття, так як мають фактичну або по- 
тенційну цінність для виробництва продуктів хар- 
чування, сталого розвитку екологічно безпечного 
сільського господарства, створення сировини для 
промисловості. 

У південному регіоні України наукова робота по 
збагаченню, вивченню та збереженню  генофонду сої 
в умовах зрошення проводиться лише в Інституті 
зрошуваного землеробства. Тому протягом 2011-2015 
рр. ми вивчали нові зразки сої, отримані з інститутів 
інших регіонів та селекційним способом з метою вико- 
ристання їх у селекційному процесі. 

Стан вивчення проблеми. Особлива увага в 

селекційній роботі з соєю приділяється створенню 
сортів інтенсивного типу, які реагують на зрошен- 
ня, добрива та пристосовані до механізованого 
способу збирання. Для цього колекція сої постійно 
поповнюється новими зразками, вивчення яких 
дозволяє використовувати їх для створення на 
генетичній основі нових сортів адаптованих до 
біотичних та абіотичних факторів довкілля; фор- 
мувати та поповнювати базові, робочі ознакові 
колекції цінними зразками. 

Завдання і методика досліджень. Основна 

мета в проведенні досліджень – вивчення нових 
зразків сої, виділення джерел і донорів цінних 
ознак з ціллю подальшого їх використання в ре- 
єстрації сортів і ліній, створених за допомогою 
зразків генофонду; селекційному процесі; впрова- 
дженні результатів роботи в навчальні програми; 
передачі на довгострокове збереження до Націо- 
нального сховища генетичних ресурсів рослин 
України; науковій публікації. 

Методи дослідження – інтродукція; оцінка 
польовими та лабораторними методами; ідентифі- 
кація; збереження. Об’єкт дослідження – нові зраз- 
ки генетичного різноманіття сої. 

Оцінку зразків проводили за методикою Дер- 
жавної комісії по сортовипробуванню сільськогос- 
подарських культур [1], Методичними рекоменда- 
ціями Всеросійського інституту рослинництва [2], 
Інституту зрошуваного землеробства НААН [3]. 
Обліки і спостереження за розвитком рослин вико- 
нували згідно методичних рекомендацій НЦГРРУ – 
Широкий уніфікований класифікатор [4] та літера- 
турних джерел – „Ідентифікація ознак зернобобо- 
вих культур” [5] і „Насіннєва інфекція” [6]. Статис- 
тичну обробку отриманих даних проводили за 
методикою Вольфа В. [7], Рокицького П.Ф. [8]. 

Колекційні розсадники сої розташовувались на 

полях селекційної сівозміни Інституту. Площа одноря- 
дкової ділянки сої – 2,25 м

2
. Стандартні сорти сої Діо- 

на, Даная селекції Інституту зрошуваного землеробст- 
ва висівали через кожні 9 номерів. Поливи проводили 
дощувальним агрегатом ДДА-100 МА. 

Результати досліджень. За 2011-2015 роки ви- 

вчено 57 нових зразків сої, у тому числі закінчено 
трирічний цикл двох – Спритна, 00681; Естафета, 
00682 (Україна). Вперше у вивченні – 9 зразків (Гра- 
ция, UKR006:02630; Соер-4, UKR006:02631; УСХИ-6, 
UKR006:02632; Староукраинка, UKR006:02633; 
Vielnska Brunatna, UKR006:02634; Fiskeby Typ ХХ, 
UKR006:02635 (Росія); Beiliang № 8, UKR006:02636 
(Молдавія); Актай, UKR006:02637 (Угорщина); Амурс- 
кая желтая, UKR006:02638 (Китай). 

Період вегетації колекційних зразків сої в 
2015 році коливався від 80 до 114 діб. Не отрима- 
ли сходів сорту китайської селекції – Амурская 
желтая, UKR006:02638. 

За тривалістю періоду вегетації колекційні 
зразки розподілено на чотири групи (табл. 1). Най- 
більш чисельними були: середньо скоростигла 
група з періодом вегетації 111-120 діб, до якої 
увійшло 42,1 % зразків (казахські: Б 44/51, 
UKR006:02550; А 6/12, UKR006:02538; український 
сорт Офелія, UKR006:00991 та інші); скоростигла 
(101-110 діб) – 31,6 % зразків (українські: Чере- 
мош, UKR006:00111; Лада, UKR006:00116; казах- 
ський сорт Б 44/22, UKR006: 02549 та інші); ультра 
скоростигла (81-90 діб) – 15,8 %. 

(українські: Алмаз, UKR006:00081; 
Шарм,UKR006:00084;   КиВин,   UKR006:00086   та 
інші) і дуже скоростигла група – 10,5 % (селекційні 
сорти з України – Спритна, UKR006:00681; Еста- 
фета, UKR006:00682; Казахстану – А 9/363, 
UKR006: 02539 та інші). 

За результатами трирічного вивчення за 
ознакою «дуже скоростиглі» (період вегетації 91- 
100 діб) виділився сорт Естафета, UKR006:00682, 
Україна. Сорт сої Черемош, UKR006:00111, Украї- 
на в умовах зрошення Півдня України був скорос- 
тиглим, тривалість його періоду вегетації склала 
99 діб. 

За звітний період висота рослин змінювалась 
від 33,4 см до 102 см. Найменшою вона була в 
дуже скоростиглого сорту Актай, UKR006:02637, 
Угорщина – 33,4 см; найбільша – у середньо ско- 
ростиглого з України Сармат, UKR006:00667 – 102 
см. За висотою рослин зразки розподілені на дві 
групи: - мала (31-70 см) – 28 штук, це сорти ультра 
скоростиглої, дуже скоростиглої та скоростиглої 
груп; 
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Таблиця 1 – Групи стиглості нових зразків сої за результатами вивчення 2011-2015 рр. 
 

 
Група стиглості 

Зразки 
кількість  

назва всього у т.ч. но- 
вих, шт. шт. % 

1 2 3 4 5 

Ультра скоростиглі 
(період вегетації 81-90 діб) 

 

9 
 

15,8 
 

1 
Алмаз, UKR006: 00081, UKR; 
Шарм, UKR006:00084, UKR; 

КиВин, UKR006: 00086, UKR та інші 

Дуже скоростиглі 
(91-100 діб) 

 

6 
 

10,5 
 

- 
Спритна, UKR006:00681, UKR; 

Естафета, UKR006:00682, UKR; 
А 9/363, UKR006: 02539, KAZ та інші 

Скоростиглі 
(101-110 діб) 

 

18 
 

31,6 
 

2 
Черемош, UKR006:00111, UKR; 

Лада, UKR006:00116, UKR; 
Б 44/22, UKR006: 02549, KAZ та інші 

 

Середньо скоростиглі 
(111-120 діб) 

 
24 

 
42,1 

 
2 

Б 44/51, UKR006: 02550, KAZ; 
А 6/12, UKR006:02538, KAZ; 
Офелія, UKR006:00991, UKR 

та інші 
 

- середня (71-110 см) – 29 зразків – скорости- 
глої та середньо скоростиглої груп. 

У звітному році ураження вірусною мозаїкою 
було в межах 3-8 %. Прояв бактеріозу спостерігав- 
ся в межах 5-10 %. Дев’ять зразків характеризува- 
лись комплексною стійкістю до бактеріозу та вірус- 
ної мозаїки. За стійкістю до хвороб було виділено 
16 ліній, у т. ч. Спритна, UKR006:00681; Естафета, 
UKR006:00682 (Україна); Роза, UKR006:02612; 
А3/73, UKR006:02537 (Казахстан) та інші. 

За висотою розташування бобів над рівнем 
ґрунту (більше 12,1 см) виділено 5 зразків (8,8 % 
від загальної кількості зразків). Це, переважно, 
скоростиглі та середньо скоростиглі зразки – Че- 
ремош, UKR006:02612, – 12,4 см; Маша, 
UKR006:00986 – 12,2 см; Шарм, UKR006:00084 – 
12,2 см (Україна) та інші. 

Результати трирічного вивчення показали, що 
сорти Спритна, UKR006:00681 та Естафета, 
UKR006:00682 української селекції не відповідали 
ознаці «висота прикріплення нижнього бобу над 
рівнем ґрунту більше 12,1 см». У сорту Спритна, 
UKR006:00681 цей показник був на рівні 7,0 см, 
Естафета, UKR006:00682 – 8,0 см. 

За придатністю до механізованого збирання 
врожаю (висока стійкість до вилягання, висота 
прикріплення нижнього бобу над рівнем ґрунту 
більше 12,1 см) виділено 3 джерела української 
селекції – Шарм, UKR006:00084; Маша, 
UKR006:00986; Черемош, UKR006:00111. 

Маса 1000 насінин у звітному році коливалась 
від 81 г до 192 г. За результатами трирічного ви- 
вчення за ознакою «крупнонасіннєвість» виділено 
один зразок з України – Черемош, UKR006:00111. 

Маса 1000 насінин його становила 192 г. 
Середня врожайність насіння в групі націона- 

льних стандартів склала 583 г з ділянки, що на 24 
% менше за середні багаторічні показники. 

За результатами комплексного вивчення ви- 
ділено 9 зразків, які перевищили врожайність ста- 
ндартів більше ніж на 15 %: 

- три зразки ультра скоростиглої групи стигло- 
сті: Алмаз, UKR006:00081; Шарм, UKR006:00084; 
КиВин, UKR006:00086 (Україна); 

- три зразки дуже скоростиглої групи стиглості: 
Спритна, UKR006:00681; Естафета, UKR006: 00682 
(Україна), А 9/363, UKR006: 02539 (Казахстан); 

- один зразок скоростиглої групи стиглості: Б 
44/22, UKR006: 02549 (Казахстан); 

- два зразки середньо скоростиглої групи сти- 
глості: А 9/362, UKR001:02632; Б 44/51, UKR006: 
02550 (Казахстан), (табл. 2). 

Особливу цінність представляє сорт україн- 
ської селекції Естафета, UKR006:00682 як дже- 
рело високої урожайності в поєднанні зі скорости- 
глістю. 

За результатами випробування 2011-2015 
рр. виділено 8 джерел за шістьма ознаками  
(табл. 3). 

Таким чином, за звітний період було розши- 
рено генетичне різноманіття сої джерелами висо- 
кої урожайності, скоростиглості та придатності до 
механізованого збирання врожаю. 

Висновки та пропозиції. За 2011-2015 рр. 

досліджень колекцію сої поповнено 57 зразками, у 
т. ч у 2015 році вивчалось 8 нових сортів. Вивче- 
ний інтродукований матеріал успішно застосову- 
ється для створення сортів сої, які пристосовані до 
механізованого збирання врожаю, відрізняються 
високою врожайністю та адаптовані до умов зро- 
шення Півдня України. 

Трирічне вивчення (2013-2015 рр.) дозволило 
виділити джерела цінних господарських ознак сої, 
які залучено до селекційного процесу: 

- за висотою прикріплення нижнього бобу над 
рівнем ґрунту – 2 зразки: Спритна, UKR006:00681; 
Естафета, UKR006:00682 (Україна); 

за ознакою «крупнонасіннєвість» один зразок 
з України – Черемош, UKR006:00111; 

- за комплексом ознак – висока врожайність 
та скоростиглість (до 110 діб) 2 зразки: Спритна, 
UKR006:00681; Естафета, UKR006:00682 (UKR). 

За результатами випробувань нових зразків 
протягом 2011-2015 рр. виділено нові еталони: 

- за ультра скоростиглістю (тривалість періоду 
вегетації 81-90 діб): Алмаз, UKR006: 0008; Шарм, 
UKR006:00084; КиВин, UKR006: 00086 (Україна); 

джерела цінних ознак за: 
- скоростиглістю: Хуторяночка, 

UKR006:00668; Алмаз, UKR006:0008; Шарм, 
UKR006:00084; КиВин, UKR006: 00086 (Україна); 

- високою врожайністю: Шарм, UKR006:00084, 
Україна. 

Згідно «Положення про реєстрацію зразків ге- 
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нофонду рослин у Національному центрі генетич- 
них ресурсів рослин України» за звітний період 
створено та передано на реєстрацію два зразки сої 
– Глорія (за продуктивністю, стійкістю до виляган- 
ня, адаптивністю до умов зрошення) і Горлиця (за 

скоростиглістю), Запит № 25 від 19.11.2015 р. 

Співробітники сектору селекції сої мають по 
25 % авторства у сортів сої Софія, Святогор, Мо- 
нарх. 

 

Таблиця 2 – Характеристика високоврожайних зразків сої, досліджуваних протягом 2011-2015 рр. 
 

Номер 
Національного ката- 
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0

0
 

н
а

с
ін

и
н
, 

г Урожайність насіння 

 

з 
ділянки, г 

 

% до 
стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ультра скоростиглі 

UD0201956 Діона, 
стандарт 

UKR 68 10 139 510 100 

UKR006: 00081 Алмаз UKR 69 8 182 592 116 
UKR006: 00084 Шарм UKR 76 12 182 602 118 
UKR006: 00086 КиВин UKR 65 8 181 592 116 

Дуже скоростиглі 

UD0201956 Діона, стан- 
дарт 

UKR 68 10 139 510 100 

UKR006:00681 Спритна UKR 64 7 151 586 115 
UKR006: 02539 А 9/363 KAZ 89 12 132 597 117 
UKR006: 00682 Естафета UKR 85 15 151 680 133 

Скоростиглі 

UD0200983 
Юг 30, стан- 

дарт 
UKR 72 13 155 604 100 

UKR006: 02549 Б 44/22 KAZ 82 12 162 749 124 
Середньо скоростиглі 

UD0201884 
Даная, стан- 

дарт 
UKR 81 13 165 635 100 

UKR001:02632 А 9/362 KAZ 106 12 179 787 124 
UKR006: 02550 Б 44/51 KAZ 108 11 178 749 118 

 

Таблиця 3 – Джерела цінних господарських ознак сої, 2011-2015 рр. 
 

Ознака 
Кількість зразків, 

шт. 
Назва зразка 

 
Скоростиглість 

(період вегетації до 110 діб) 

 

7 

Хуторяночка, UKR006:00668, UKR; 
Алмаз, UKR006: 00081, UKR; 
Шарм, UKR006:00084, UKR; 
КиВин, UKR006: 00086, UKR 

та інші 

Висота прикріплення 
нижнього бобу над рівнем 

ґрунту більше 12,1 см 

 
5 

Шарм, UKR006:00084, UKR; 
Маша, UKR006:00986, UKR; 

Черемош, UKR006:00111, UKR; 
та інші 

 
Висока урожайність 

(більше 15 % до стандарту) 

 

5 

Спритна, UKR006:00681; 
Естафета, UKR006:00682; 

Алмаз, UKR006:00081; 
Шарм, UKR006: 00084; 

КиВин, UKR006: 00086 (Україна). 

Крупнонасіннєвість (маса 1000 
насінин більше 190 г) 1 Черемош, UD0202456, UKR; 

За комплексом ознак 

 

Придатність до механізованого 
збирання врожаю 

 
4 

Маша, UKR006:00986, UKR; 
Шарм, UKR006:00084, UKR; 
Черемош, UD0202456, UKR 

та інші 

Висока врожайність та скорос- 
тиглість 

(до 110 діб) 

 
6 

Алмаз, UKR006:00081, UKR; 
КиВин, UKR006: 00086, UKR; 
Спритна, UKR006:00681, UKR; 

Естафета, UKR006: 00682 та інші. 
 

За результатами досліджень опубліковано за 
звітний період 4 наукових праці. Науково- 
дослідним, селекційним установам, навчальним 

закладам, було розіслано 18 зразків. На зберігання 
до Національного сховища закладено 5 номерів 
сої. Використано в селекції 26 номерів сої. Отри- 
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мано 4 Свідоцтва про реєстрацію цінних зразків, 3 
– про реєстрацію колекцій. 

За результатами досліджень 2011-2015 рр. 
опубліковано 30 наукових робіт, у т. ч. 6 – тез, 1 – 
методика; 1 каталог; отримано 3 патенти, 8 Сві- 
доцтв про реєстрацію цінних зразків, 5 Свідоцтв на 
реєстрацію колекцій, 3 Свідоцтва про авторство на 
сорт. Науково-дослідним, селекційним установам, 
навчальним закладам було розіслано 93 пакети 
зразків культур. На зберігання до Національного 
сховища закладено 15 зразків сої. До вивчення 
залучено 57 нових зразків, в селекцію – 154. 

Генетичне різноманіття, зосереджене в Інсти- 
туті зрошуваного землеробства, рекомендується 
використовувати в теоретичних та прикладних 
дослідженнях, в освітніх програмах навчальних 
закладів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРІАЛЬНОЇ ОЗНАКИ 
«МАСА ГОЛОВНОЇ ВОЛОТІ» НА ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ РИСУ 

ЦІЛИНКО М.І. – кандидат с.-г. наук 

Інституту рису НААН 
 

Постановка і стан вивчення проблеми. Се- 

лекція рису – процес довготривалий. На кожному 
етапі реалізації селекційної програми на рослини 
діє багато мінливих факторів навколишнього сере- 
довища [1, 2]. 

Найбільш впливові фактори – це температу- 
ра, інтенсивність ураження рослин фітопатогенами 
і шкідниками, особливості мікроклімату у фітоцено- 
зі, режим ґрунтового живлення тощо [3]. Кожна 
рослина та її сукупність специфічно реагують на 
фактори середовища, це складна і важко прогно- 
зована генотип-середовищна взаємодія, яка має 
сильний вплив на рівень реалізації урожайного 
потенціалу досліджуваних генотипів і призводить 
до неоднозначних ситуацій на різних етапах селе- 
кційного процесу [4]. Основна проблема в тому, що 
у різні роки селекційний матеріал знаходиться у 
неоднозначних умовах вирощування і в силу гено- 
тип-середовищних взаємодій ранги оцінок селек- 
ційних номерів і сортів за окремими ознаками або 
їх комплексом можуть не співпадати. У зв’язку з 
цим виникає питання про коректність браковки 
матеріалу за тією чи іншою ознакою, особливо за 
урожайністю – основною результативною ознакою 
в селекційній роботі [5, 6]. Стосовно рису це пи- 
тання не розв’язане, що й актуалізує його вивченя. 

Мета досліджень – визначення ефективності 

використання при доборах факторіальної ознаки 
«маса головної волоті» за різної інтенсивності 
доборів, генетичного походження вихідного мате- 
ріалу і різної площі живлення рослин. 

Методика досліджень. Гібридні популяції F2 і 

F3 вирощувалися за двома схемами площі жив- 
лення рослин: 15х15 см і 2х15 см. Площа живлен- 
ня формувалася ручним способом після сходів. 

Сівба проводилася сівалкою ССК-6 у третій декаді 
квітня, норма висіву 4,0 і 8,0 млн. схожих насінин 
на гектар. У подальшому рослини вирощувалися 
за загальноприйнятою технологією, яка розробле- 
на в Інституті рису НААН [7]. Для аналізу викорис- 
товувалося по 100-120 рослин кожної популяції. 
Елітні рослини за конкретною факторіальною озна- 
кою (маркером) добиралися з різною інтенсивністю 
у трьох градаціях 5, 10 і 15%. Для кожної градації 
добору використовували відповідно окрему гібрид- 
ну субпопуляцію. Ефективність доборів визначала- 
ся за кількістю нащадків, які за проявом ознак пе- 
ревищували стандарт, в нашому випадку сорт 
Україна-96, або мали такий же рівень прояву ознак 
як у стандарту. Такі потомства доборів (сім´ї, лінії) 
ідентифікувалися як перспективні. 

Результати досліджень та їх обґрунтуван- 
ня. Дослідженнями було встановлено, що викорис- 

тання ознаки «маса головної волоті» як функціона- 
льної при доборах на підвищення продуктивності 
має певні перспективи з точки зору ефективності і 
технічного виконання. З цього приводу встановле- 
но, що між загальною масою волоті і масою зерна  
у волоті існує висока залежність: r = 0,84…0,96. На 
рівень кореляції впливає пустозерність (яку важко 
прогнозувати) та ураження рослин пірикуляріозом. 
За відсутності названих шкодочинних факторів 
коефіцієнти кореляції між масою волоті і масою 
зерна у волоті набирають майже функціональних 
значень: r = 0,983. 

Дослідження показали, що індивідуальні до- 
бори за масою волоті з різною інтенсивністю приз- 
водять до значних позитивних селекційно- 
генетичних зрушень. Як видно із даних таблиці 1, 
найбільша частка перспективних номерів серед 
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потомств доборів виявлена у першому варіанті 
інтенсивності доборів: за масою зерна у волоті 
вона дорівнювала 56,7-64,0%, за урожайністю – 
33,3-40,0%. Зниження інтенсивності доборів приз- 
вело до загального зменшення частки кращих ліній 
– як за продуктивністю волоті, так і за урожайністю. 
В абсолютної більшості випадків більша площа 
живлення вихідних рослин сприяла підвищенню 
ефективності доборів. 

Рівень урожайності сімей у селекційному роз- 
саднику був різний – як за середніми значеннями 
по варіантах і схемах доборів елітних рослин, так і 
за мінімальними та максимальними показниками. 
Виявилося, що найвища середня урожайність у 
груп ліній, які є нащадками доборів з інтенсивністю 
5%. Зниження інтенсивності доборів призвело до 
зменшення середніх показників урожайності. Це 
одна закономірність. 

Друга закономірність полягає у тому, що інте- 

нсивність добору елітних рослин майже не впли- 
вала на рівні максимальної урожайності ліній різно- 
го генетичного походження. 

Максимальні показники урожайності ліній, до- 
брані із гібридної популяції Вертикальний / Агат, 
дорівнювали 720-790 г/м

2
, із гібриду Вертикальний 

/ Спальчик – 680-719 г/м
2
, із гібриду Дон-2096  / 

Агат – 725-815 г/м
2
. Тобто, такі лінії мають потенці- 

ал урожайності 7,2-8,1 т/га, але у межах одного 
генетичного походження вони були у більшості 
випадків рівнозначними. 

Зовсім інша закономірність виявлена за ре- 
зультатами аналізу міжлінійних рівнів урожайності: 
у гібриду Вертикальний / Агат вони коливалися у 
межах 610-710 г/м

2
, гібриду Вертикальний / Спаль- 

чик – 530-645 г/м
2
 і гібриду Дон-2096 / Агат – 525- 

760 г/м
2
. Тобто, у даному випадку відмінності між 

показниками лінійної урожайності сягали 100-235 г. 

 

Таблиця 1 – Кількість перспективних ліній серед нащадків індивідуальних доборів за масою голо- 
вної волоті рису (2007-2008 рр.). 

 

Площа жив- 
лення вихід- 
них рослин, 

см 

Інтен- 
сивність 

добору в F2 
і F3, % 

Кількість 
вивчених 
нащадків 

доборів в F3 і 
F4, шт. 

У тому числі перспекти- 
вних ліній за ознакою 

Урожайність ліній, 
г/м

2 
Урожайність 
стандарту, 

lim 
 

X 
масою зер- 
на у волоті 

урожай- 
ністю 

 

lim 
   

X 

Вертикальний / АгатЙяпш 

 

 
2×15 

5 25 
15 

60,0 
10 

40,0 710-740 730±35  

665-690 
675 

10 40 
14 

35,0 
10 

25,0 650-725 670±70 

15 40 
12 

30,0 
5 

12,5 600-770 620±76 

 

 
15×15 

5 25 
16 

64,0 
11 

44,0 725-780 760±42  

660-675 
670 

10 40 
15 

37,5 
11 

27,5 660-720 680±65 

15 40 
13 

32,5 
7 

17,5 610-790 640±84 

Вертикальний / Спальчик 

 

 
2×15 

5 30 
17 

56,7 
10 

33,3 645-690 675±45  

665-680 
675 

10 40 
14 

35,0 
8 

20,0 570-680 595±90 

15 40 
12 

30,0 
5 

12,5 520-680 570±95 

 

 
15×15 

5 30 
18 

60,0 
12 

40,0 660-715 695±37  

650-685 
670 

10 40 
15 

37,5 
10 

25,0 590-719 615±68 

15 40 
13 

32,5 
6 

15,0 530-697 595±88 

Дон-2096 / Агат 

 

 
2×15 

5 25 
16 

64,0 
14 

56,0 720-755 740±34  

630-655 
645 

10 40 
17 

42,5 
12 

30,0 625-745 670±67 

15 40 
15 

37,5 
7 

17,5 525-725 560±96 

 

 
15×15 

5 25 
18 

72,0 
15 

60,0 760-815 770±41  

625-660 
645 

10 40 
18 

45,0 
13 

32,5 710-800 725±83 

15 40 
14 

35,0 
9 

22,5 640-795 690±92 

Примітка: кількість ліній у чисельнику – абсолютна, у знаменнику – кількість ліній у % 
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Різниця між максимальними і мінімальними 
показниками урожайності (урожайність максималь- 
на-урожайність мінімальна) досить чітко ілюструє 
вплив інтенсивності доборів на їх ефективність в 
контексті як абсолютного прояву результативної 
ознаки, так і її мінливості. Виявилося, що зниження 
інтенсивності добору призвело до збільшення 
амплітуди мінливості показників урожайності. Так, 
у групі ліній, добраних із гібридної популяції Верти- 
кальний / Агат з інтенсивністю 5%, варіювання 
урожайності знаходилося у межах 30 і 55 г; з інтен- 
сивністю 10% урожайність від максимуму до міні- 
муму коливалася у межах 75 і 60 г, а з інтенсивніс- 
тю 15 % – 170 і 180 г. Аналогічний вектор змін спо- 
стерігався у ліній від схрещувань сортів Вертика- 
льний та Агат і Дон-2096 та Агат, але дещо з інши- 
ми цифровими показниками. 

Інтенсивність добору мала сильний вплив на 
селекційний диференціал і за масою зерна у голо- 
вній волоті (табл. 2). Як видно, добір 10% найбільш 

продуктивних волотей призвів до зниження селек- 
ційного диференціалу порівняно з першим варіан- 
том добору (5%). Така динаміка селекційного ди- 
ференціалу спостерігається у кожній вивченій 
гібридній популяції. 

Відтворюваність у потомстві чисельності пер- 
спективних морфобіотипів, добраних за масою 
зерна у головній волоті, різна, залежно від інтенси- 
вності доборів, площі живлення вихідних рослин у 
F2-F3 і генетичного походження селекційного мате- 
ріалу (табл. 3). Як видно, за добору 5% найбільш 
продуктивних волотей кількість перспективних 
сімей в селекційному розсаднику, за цією ж озна- 
кою, дорівнювала 60,0-68,0%. Це достатньо висока 
ефективність індивідуального добору. Зниження 
інтенсивності індивідуального добору за продукти- 
вністю волоті призводило до зниження частки пер- 
спективних номерів: у другому варіанті доборів 
(10%) їх було 35-45%, у третьому – 27,5-35,0%. 

 

Таблиця 2 – Селекційний диференціал (Sd, г) за масою зерна у головній волоті елітних рослин за 
різної площі живлення (см) та інтенсивності добору (%). 

 

 
Гібридна комбінація 

Площа живлення, см 
2 × 15 15 × 15 

Інтенсивність добору, % 
5 10 15 5 10 15 

Вертикальний / Агат 
1,28 
25 

0,85 
45 

0,32 
44 

1,42 
27 

0,96 
45 

0,48 
45 

Вертикальний / Спальчик 
1,22 
24 

0,78 
45 

0,35 
42 

1,45 
25 

1,05 
45 

0,52 
45 

Дон-2096 / Агат 
1,18 
24 

0,86 
45 

0,43 
42 

1,35 
25 

0,95 
45 

0,44 
45 

Веголт / Вертикальний 
1,44 
25 

0,95 
50 

0,52 
46 

1,50 
25 

1,15 
50 

0,55 
50 

Веголт / Спальчик 
10,7 
22 

0,72 
44 

0,34 
44 

1,28 
25 

0,85 
45 

0,42 
45 

В середньому: г 
шт. 

1,24 
24 

0,83 
46 

0,39 
44 

1,40 
25 

0,99 
46 

0,48 
46 

Примітка: у чисельнику – Sd, у знаменнику – число дібраних рослин 
 

Такі статистичні показники відносяться до ре- 
зультатів доборів елітних рослин на ділянках з 
площею живлення 2×15 см. Кількість перспектив- 
них нащадків індивідуальних доборів за більшої 
площі живлення 15×15 см була вища у всіх комбі- 
націях і за різної інтенсивності доборів. 

Ефект доборів за продуктивністю волоті на 
урожайність селекційного матеріалу був нижчий 
порівняно з масою зерна у волоті (табл. 3). 

Натомість структура конфігурації селекційного 
розсадника за урожайністю виявилася подібною до 
раніше описаної, де факторіальними ознаками 
були число зерен у волоті і її загальна маса. 

Тобто, чисельність високоврожайних селек- 
ційних номерів була вища за інтенсивності доборів 
5% високопродуктивних волотей. За таких умов 
ідентифіковано 33,0-60,0% високоврожайних ліній, 
добраних за площі живлення 2×15 см, і 40,0-64,0% 
– за площі живлення 15×15 см. 

Збільшення кількості добраних рослин приз- 
водило, як показано у таблиці 2, до зниження се- 
лекційного диференціалу у сформованих субпопу- 
ляцій, і як результат – до зменшення чисельності 
високоврожайних сімей, не дивлячись на те, що 
загальна кількість усіх ліній у потомстві доборів 

закономірно зростала. Урожайність виділених у 
селекційному розсаднику ліній висока – 680-875 
г/м

2
, у перерахунку на гектарну площу вона відпо- 

відає рівню 6,8-8,8 т/га. 
Для практичної селекції важливо мати інфор- 

мацію про ефективність індивідуальних доборів за 
різними факторіальними ознаками, у тому числі за 
масою волоті і масою зерна у головній волоті. У 
технічному відношенні використання цих ознак не 
має особливих проблем. 

Вивчення нащадків доборів у селекційному 
розсаднику показало, що добір елітних рослин за 
загальною масою волоті має значний ефект на 
відтворення високопродуктивних нащадків за ма- 
сою зерна у волоті (табл. 4). Виявилося, що добір 
5% елітних рослин за масою волоті забезпечив 
60,0 і 65,0% нащадкам масу зерна у волоті на рівні 
або вищу, ніж у стандартного сорту – Україна-96. 
Зменшення інтенсивності добору призводило і до 
зниження його ефективності, але у значної частини 
нащадків (30% і більше) продуктивність волоті 
визначала їх як перспективні у порівнянні зі стан- 
дартом. Натомість порівняння результатів оціню- 
вання нащадків індивідуальних доборів за загаль- 
ною масою волоті і масою зерна у волоті свідчать, 
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що добір за другою факторіальною ознакою більш 
ефективний, особливо у варіанті 5-ти відсоткового 
добору найбільш продуктивних волотей. Вища 
ефективність доборів за масою зерна у головній 

волоті чітко виявлялася на рівні урожайності – як 
за часткою перспективних селекційних номерів, так 
і за абсолютною урожайністю. 

Таблиця 3 – Кількість перспективних ліній серед нащадків індивідуальних доборів за масою зерна 
головної волоті рису (2007-2008 рр.). 

 

Площа 
живлення 
вихідних 

рослин, см 

Інтенсив- 
ність добо- 
ру в F2 і F3, 

% 

Кількість 
вивчених 
нащадків 

доборів в F3 

і F4, шт. 

У тому числі перспекти- 
вних ліній 

Урожайність ліній, г/м
2 Урожайність 

стандарту г/м
2
 

lim 
 

X 

з масою 
зерна у 
волоті 

за урожай- 
ністю 

 

lim 
   

X 

Вертикальний / Агат 

 

 
2×15 

5 25 
16 

64,0 
11 

44,0 705-755 735±28  

670-690 
680 

10 40 
14 

35,0 
11 

27,5 645-710 685±61 

15 40 
11 

27,5 
5 

12,5 570-615 630±54 

 

 
15×15 

5 25 
17 

68,0 
12 

48,0 715-770 745±35  

675-695 
685 

10 40 
15 

37,5 
13 

32,5 660-750 695±62 

15 40 
14 

35,0 
8 

20,0 565-680 660±85 

Вертикальний / Спальчик 

 

 
2×15 

5 30 
18 

60,0 
10 

33,3 680-725 705±34  

650-675 
660 

10 40 
14 

35,0 
11 

27,5 585-735 610±42 

15 40 
11 

27,5 
6 

15,0 535-690 595±85 

 

 
15×15 

5 30 
19 

63,3 
12 

40,0 710-750 725±33  

655-680 
665 

10 40 
15 

37,5 
9 

22,5 605-680 645±56 

15 40 
12 

30,0 
7 

10,0 540-615 600±84 

Дон-2096 / Агат 

 

 
2×15 

5 25 
17 

68,0 
15 

60,0 735-850 805±53  

675-685 
680 

10 40 
18 

45,0 
13 

32,5 680-830 710±82 

15 40 
14 

35,0 
7 

17,5 560-815 690±103 

 

 
15×15 

5 25 
19 

76,0 
16 

64,0 750-875 833±46  

655-685 
670 

10 40 
20 

50,0 
14 

35,0 705-845 780±78 

15 40 
15 

37,5 
9 

22,5 605-835 695±96 

Примітка: кількість ліній у чисельнику – абсолютна, у знаменнику – кількість ліній у % 

Дані таблиці свідчать також, що добори еліт- 
них рослин за більшої площі живлення 15×15 см 
показали кращі результати за використання обох 
факторіальних ознак, особливо при інтенсивності 
добору 5%. Мінливість урожайності у групах ліній, 
створених доборами за масою головної волоті і 
масою зерна головної волоті, була практично од- 
наковою за різної інтенсивності доборів. Натомість 
виявлено одну особливість цієї статистичної хара- 
ктеристики: зниження інтенсивності доборів приз- 
водило до підвищення коефіцієнтів мінливості 

зборів зерна з ділянки, найбільшими вони були за 
доборів 15% елітних рослин. 

Причина такого явища у тому, що при змен- 
шенні інтенсивності доборів формується фракція 
рослин зі збільшеним спектром і розмахом мінли- 
вості за компонентними ознаками урожайного по- 
тенціалу. У той же час зміна площі живлення рос- 
лин у вихідних популяціях не призводила до істот- 
них змін у варіюванні показників урожайності зерна 
у селекційному розсаднику. 
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Таблиця 4 – Узагальнені показники ефективності індивідуального добору за масою головної во- 
лоті і масою зерна у головній волоті рису 

 

 
Площа жив- 
лення рос- 

лин, см 

 
Інтенсив-ність 
доборів в F2 і 

F3, % 

 
Факторі- 

альна 
ознака 

Кільквстьвивче- 
них нащадків 

доборів (F3 і F4), 
шт. 

У тому числі перспектив- 
них ліній за ознакою, 

шт./% 

Середня 
урожай- 

ність ліній, 
г/м

2 

 

V, % 
маса зерна у 

волоті 
урожа- 
йність 

 
 
 
 

2 × 15 

 
5 

МВ 80 
48 

60,0 
26 

32,5 715±24 4,6 

МЗВ 80 
51 

63,7 
31 

38,7 748±26 5,1 

 
10 

МВ 120 
45 

37,5 
30 

25,0 645±31 12,4 

МЗВ 120 
46 

38,3 
35 

29,2 668±27 11,9 

 
15 

МВ 120 
39 

32,5 
17 

14,2 583±34 18,7 

МЗВ 120 
36 

30,0 
18 

15,0 638±36 20,2 

 
 
 
 

15 × 15 

 
5 

МВ 80 
52 

65,0 
30 

37,5 742±27 7,5 

МЗВ 80 
55 

68,0 
33 

41,2 768±23 7,2 

 
10 

МВ 120 
48 

40,0 
34 

28,3 673±29 13,3 

МЗВ 120 
50 

41,7 
35 

29,2 705±31 14,1 

 
15 

МВ 120 
40 

33,3 
22 

18,3 642±32 17,6 

МЗВ 120 
41 

34,2 
24 

20,0 648±35 19,5 

Примітка: МВ – маса головної волоті; МЗВ – маса зерна головної волоті (г) 
 

Висновки. У процесі проведення індивідуа- 

льних доборів важливо володіти інформацією про 
рівні прояву і селекційні диференціали за факторі- 
альними ознаками, котрі визначають продуктив- 
ність рослин та урожайність рису. Також встанов- 
лено, що використання ознаки «маса головної 
волоті» як функціональної при доборах на підви- 
щення продуктивності має певні перспективи з 
точки зору ефективності і технічного виконання. З 
цього приводу доведено, що між загальною масою 
волоті і масою зерна у волоті існує висока кореля- 
ційна залежність: r = 0,84…0,96. На рівень кореля- 
ції впливає пустозерність (яку важко прогнозувати) 
та ураження рослин пірикуляріозом. За відсутності 
названих шкодочинних факторів коефіцієнти коре- 
ляції між масою волоті і масою зерна у волоті на- 
бирають майже функціональних значень: r = 0,983. 
Індивідуальні добори за масою волоті з різною 
інтенсивністю призводять до значних позитивних 
селекційно-генетичних зрушень. Як видно із отри- 
маних результатів найбільша частка перспектив- 
них номерів серед потомств доборів виявлена у 
першому варіанті інтенсивності доборів: за масою 
зерна у волоті вона дорівнювала 56,7-64,0%, за 
урожайністю – 33,3-40,0%. Зниження інтенсивності 
доборів призвело до загального зменшення частки 
кращих ліній – як за продуктивністю волоті, так і за 
урожайністю. В абсолютної більшості випадків 

більша площа живлення вихідних рослин сприяла 
підвищенню ефективності доборів. 
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Інституту водних проблем і меліорації НААН 

 

Постановка проблеми. Останнім часом на 

півдні України спостерігаються різкі зміни клімати- 
чних умов – високі денні температури і низькі нічні 
у весняний період, суховії, довготривалий бездо- 
щовий період тощо. Щороку ми бачимо згубну дію 
екстремальних погодних умов при вирощуванні 
сільськогосподарських культур, які впливають на 
зниження врожаю та якості плодів, в тому числі й 
кавуна. 

Одним з найважливіших завдань селекції є 
поєднання в одному генотипі високої продуктивно- 
сті та екологічної пластичності при стресовій дії 
чинників навколишнього середовища [1]. 

Для підвищення адаптивного потенціалу рос- 
лин при селекції важливого значення набувають 
форми, які за рахунок внутрішніх механізмів спро- 
можні протистояти стресовому впливу і пристосо- 
вуватися до таких умов без істотних змін фізіологі- 
чних параметрів, а також швидко відновлювати 
фізіологічний стан. Тому добір вихідного матеріалу 
за фізіологічними ознаками стійкості – основний 
спосіб підвищення адаптації рослин до дії неспри- 
ятливих факторів на рівні популяції, який дає мож- 
ливість не лише виявити реакцію рослинного орга- 
нізму на дію стрес-фактора, а й з’ясувати законо- 
мірності формування адаптивного потенціалу стій- 
ких і нестійких біотипів. Це сприятиме реалізації 
пріоритетного напрямку селекції – створення адап- 
тивних сортів та гібридів, здатних формувати ста- 
більно високі врожаї за жорстких гідротермічних 
умов [2]. 

Завдання і методика досліджень. На півдні 

України кавун є однією з найбільш поширених та 
перспективних культур. Саме тому, враховуючи 
кліматичні аномалії південного регіону, була пос- 
тавлена задача вивчити колекційний матеріал 
кавуна за показниками - продуктивності, якості, 
групи стиглості та відношенням рослин до коли- 
вань температур. 

Дослідження проводили на полях Державного 
підприємства «Дослідного господарства Південної 
державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту водних проблем і меліорації НААН» 
впродовж 2011–2015 рр. Роки вивчення відрізня- 
лися за динамікою температур та сумою опадів 
упродовж усього вегетаційного періоду. 

Матеріалом для досліджень був колекційний 
розсадник – 52 сортозразка кавуна. Польове вив- 
чення зразків проводили згідно затвердженої про- 
грами та за методикою дослідної справи в 
овочівництві і баштанництві [3]. 

Агротехніка в дослідах відповідала загально- 
прийнята для зони вирощування. Посадку колекції 
проводили без повторень з розміщенням 
стандартів через кожні 10 ділянок. За стандарти 
використовували районовані сорти за групами 
стиглості. Скоростиглим стандартом кавуна був 
сорт Голопристанський, середньостиглим – 

Таврійський, пізньостиглим – Восход. 
На ділянці висівали по 18 рослин. Схема посі- 

ву 1,4 х 1,0 м. Площа однієї ділянки – 25,2 м
2
. Про- 

сторова ізоляція між ділянками 12 м (культура 
кабачок). 

Вихідний матеріал оцінювали за біологічними 
та господарсько-цінними ознаками. Проводили 
спостереження та обліки: фенологічні, морфологі- 
чний опис рослин, польову оцінку стійкості до хво- 
роб та шкідників, облік урожаю, визначення якості 
плодів органоліптично і рефрактометром [4]. Коле- 
кцію кавуна підтримвали шляхом штучного запи- 
лення (інцухту). 

Польову оцінку колекційних зразків за мор- 
фологічними ознаками проводили згідно методич- 
них рекомендації з вивчення відмінності генофонду 
баштанних культур [4,5]. 

Оцінку якості плодів проводили в лабораторії 
масових аналізів. Визначали вміст сухої розчинної 
речовини (%) – рефрактометричним методом 
(ГОСТ 28561-90). 

Оцінку жаростійкості проводили за Методич- 
ними рекомендаціями з визначення жаростійкості 
зразків овочевих культур (огірок, помідор, перець, 

баклажан) [6], з модифікацією для культури кавуна. 
Оцінку холодостійкості проводили за Методи- 

кою оцінки селекційного матеріалу кавуна за озна- 
кою холодостійкості [7]. 

Групування зразків за кластерами проводли 
згідно методичних рекомендацій [8] та програми 
Statistica. 

Результати досліджень. Проведено триріч- 

не вивчення 52 колекційних зразків кавуна столо- 
вого за ознаками: продуктивність, середня маса 
плоду, вміст сухої розчинної речовини, кількість діб 
від сходів до початку достигання плодів, холодо- 
стійкість та жаростійкість. 

Зразки, які вивчали, розподілились на три 
групи стиглості: ранньостиглі (58-70 діб) – 19 шт, 
середньоранні (71-80 діб) – 29 шт., середньостиглі 
(81-90 діб) - 4 

З крупними плодами (5,1-6,2 кг) виділились 
зразки з ранньостиглої групи (Легінь, Альянс, 
Zasbur) та середньоранньої: (Бодрость, Стимул, 
Салют, Быковский 22, Мрія, Таврійський, Січовий, 
Charleston gray, Fairfax, Gray Bell, Klondik striped). 

Найвищу продуктивність в ранньостиглій групі 
показали сорти Zasburg (9,3 кг / росл.) і Cuban 
Qween (8,1 кг / росл.). Високу продуктивність (6,1- 
7,4 кг / росл.) показали сорти: Красень, Орфей, 
Каховський, Альянс, Crimson sweet, Продюсер. 

Найвищу продуктивність з середньоранньої 
групи отримано від сортів: Салют (8,7 кг / росл.), 
Charleston gray (8,1 кг / росл.), Klondik striped (8,2 кг 
/ росл.). Високу продуктивність (6,9-7,7 кг / росл.) 
показали зразки: Бодрость, Мрія, Fairfax, Легінь, 
Биковский 22, Фаворіт, Холодок. 

З середньостиглої групи високу продуктив- 
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ність показали сорти Сніжок (6,4 кг / росл.) і Восход 
(6,7 кг / росл.) 

Вміст в плодах сухої розчинної речовини тісно 
корелює з вмістом цукру. За лабораторними дани- 
ми з високим вмістом (10,1-10,3 %) виділились 
зразки: Crimson sweet, Цельнолистний, Альянс, 
Продюсер. 

Проведено визначення рівня жаростійкості 
зразків кавуна. За ступенем жаростійкості зразки 
розподілились на групи: жаростійкі (> 61 %) – 6 
зразків (Crimson sweet, Кармінний, Каховський, 
Подарок Солнца, Подарок Холодова, Січеслав), 
середньо-жаростійкі (31-60 %) – 21 зразок, з низь- 

кою жаростійкістю (<30 %) – 25 зразка. 

Визначено рівень холодостійкості колекційних 
зразків кавуна. За ступенем холодостійкості зразки 
розподілились на групи: з високою холодостійкістю 
(81-100 %) – 2 зразки (Таврійський, Січеслав.), 
вище-середньої (61-80 %) – 2 зразки (Спаський, 
Восход), зразки середньостійкі до холоду (41-60 %) 
– 4 зразка, холодостійкість нижче середньої (21- 
40 %) – 16 зразків, не холодостійкі (0-20 %) – 28. 

Встановлено, що високою мінливістю відзна- 
чались зразки за ознаками холодостійкість (80,4 %) 
та жаростійкість (61,6 %) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Статистичний аналіз колекційних зразків кавуна столового, середнє за три роки 
 

 

Статистичні показники 

Ознаки 

Серед- 
ня маса 
плоду, 

кг 

Продук- 
тив- 

ність, 
кг/росл. 

Вміст сухої 
розчинної 

речовини, % 

Кількість діб 
від сходів до 

початку 
достигання 

Холодо- 
стій- 

кість, % 

Жаростій- 
кість, 

% 

Середне, Х 4,4 6,4 9,0 72,2 25,4 32,3 
Дисперсія вибірки, S

2 
0,6 1,2 0,5 23,8 416,6 395,3 

Стандартнє відхилення, S 0,8 1,1 0,7 4,9 20,4 19,9 
Довірчий інтервал, (+) 0,2 0,3 0,2 1,3 5,6 5,4 

Стандартна похибка, Sх 0,1 0,2 0,1 0,7 2,8 2,8 
Min 2,4 4,1 6,8 58,3 3,4 6,5 
Max 6,2 9,3 10,3 83,3 95,3 79,7 
V, % 17,5 17,2 8,1 6,8 80,4 61,6 

Кількість спостережень, n 52 52 52 52 52 52 
 

Середню мінливість показали зразки за озна- 
ками: середня маса плоду (17,5 %) та продуктив- 
ність (17,2 %) 

4,0 
 

3,5 
 

3,0 
 

2,5 
 

2,0 
 

1,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

0,0 

Проведено комплексну оцінку цих зразків ка- 
вуна за шести ознаками (рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Кластерізація зразків кавуна за шести ознаками 
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В 1-й кластер згрупувалось 50 зразків, ці зра- 
зки близькі між собою генетично. В якійсь мірі вони 
дублюють один одного. Найбільш типовий пред- 
ставник (сорт-еталон) даного кластеру, який пред- 
ставляє цю сукупність зразків за чотирма вивчени- 
ми ознаками – Княжич. За коефіцієнтом ієрархії 
близько до нього розташувались сорти: Орфей 
(λ=1,00), Дарунок (λ=0,99), Радужний (λ=0,89), 
Blacklee WR (λ=0,85), Verona (λ=0,85), Рясний 
(λ=0,84), Астраханский (λ=0,83), Klondik WR-65 
(λ=0,81), Холодок (λ=0,80), Серьоженька (λ=0,80). 
Зразки з найвищім коефіцієнтом ієрархії складають 
костяк данного кластеру. 

Сорт Княжич - середньоранній (71,5 діб) (3 
бали), відноситься до російської еколого- 
географічної групи. Середня маса плоду – 4,7 кг (5 
балів). Продуктивність 7 кг/росл (7 балів). Вміст 
сухої розчинної речовини – 8,8 % (5 балів). Холо- 
достійкість – 30,3 % (3 бали), жаростійкість – 35,8 
% (3 бали). 

Два інших кластери створені окремими зраз- 
ками. 

Тінь-сінь (2-й кластер) - представник східно- 
азійської еколого-географічної. Відноситься до 
ранньостиглої групи (58,3 доби). Вміст сухої роз- 
чинної речовини - 8,8 % (5 балів). Середня маса 
плоду - 2,4 кг (3 бали), продуктивність – 4,1 кг/росл 
(3 бали). Холодостійкість – 5,0 % (1 бал), жаростій- 
кість – 6,8 % (1 бал). 

Грачевский полосатий (3-й кластер) – серед- 
ньоранній (73,7 діб), представник російської еколо- 
го-географічної групи. Средня маса плоду - 2,9 кг 
(3 бали). Продуктивність 4,0 кг/росл (3 бали). Вміст 
сухої розчинної речовини 6,8 % (3 бали). Холодо- 
стійкість – 14,3 % (1 бал), жаростійкість – 12,7 % (1 
бал). 

Кластерний аналіз дозволяє виділити зразки 
за відстанню генетичної спорідненості ознак і дає 
можливість розподілити їх в близькоспоріднені 
групи. При створенні нових сортів, з адаптивною 
здатністю за вивчаємими ознаками для отримання 
широкого спектру розщеплень доцільно брати 
вихідні форми з генетично-віддалених кластерів. А 
коли в селекційній програмі необхідно стабілізува- 

ти гібридну популяцію в процесі добору, батьківські 
пари слід брати з близькоспоріднених кластерів. 

Висновки та пропозиції. В результаті про- 

ведених досліджень 52 колекційних зразків кавуна 
столового розподілено їх за групами стиглості, 
отримано вихідний матеріал з підвищеним рівнем 
холодостійкості та жаростійкості, виділено геноти- 
пи з високою продуктивністю та якістю плодів. Це є 
складовою частиною стратегії селекції, необхідної 
для створення високопродуктивних сортів кавуна 
столового з врахуванням адаптивності до півден- 
ної зони вирощування. 
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ДИНАМІКА РОСТУ МІЖВУЗЛЯ ТА ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНІ ОЗНАКИ 
У РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ 

НАРГАН Т.П. – кандидат с.-г. наук 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 
насіннєзнавства та сортовивчення НААН 

 

Постановка проблеми. Підвищення врожай- 

ності та поліпшення якості є основною метою в 
селекції багатьох культур. Але, поєднати в одному 
генотипі ці ознаки дуже важко. По-перше, вони 
полігенні за характером і, по-друге, частіше мають 
від’ємний зв’язок. У озимої м’якої пшениці кількіс- 
ний показник (урожайність) пов’язаний із якісним 
(вміст  білку  та   технологічні   якості   борошна)  
[1, 2, 3, 4]. 

Стан вивчення проблеми. Відомо, що особ- 

ливість формування врожаю зумовлена багатьма 
чинниками і залежить від процесів росту та репро- 
дуктивного розвитку [5]. Думка, що чим вище рос- 
лина, тим більше її врожай підтверджувалась ро- 
ботами багатьох авторів. Так, Іванніков В.Ф пока- 
зав пряму суттєву залежність високорослості з 
продуктивністю [6]. На те, що довжина стебла і 
особливості його морфологічної будови зумовлює 
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продуктивність рослини і якість врожаю озимої 
пшениці вказує і Орлюк А.П. [7]. 

Внаслідок селекційної діяльності зросла зер- 
нова продуктивність і зменшилась висота рослин. 
Довжина соломини у сортів озимої пшениці, що 
використовуються у виробництві останні 20-25 
років, коливається від 80 до 110 см. Тому, залеж- 
ність між висотою рослин та врожаєм стала нестій- 
ка та збільшився відсоток зернового компоненту в 
загальній масі надземної частини рослин пшениці. 
Введення генів карликовості (Rht) призвело до 
зменшення висоти (короткостебловості). Крім цьо- 
го, залучення до схрещувань генотипів – донорів 
короткостебловості які, здебільш, були ярими фо- 
рмами, вплинуло на тривалості вегетаційного пері- 
оду. 

Продуктивність рослини – складний показник і 
формується протягом онтогенезу. Розвиток рослин 
проходить за певних погодно-кліматичних умов, що 
впливають на ростові процеси, через які відбува- 
ється реалізація спадкових можливостей генотипу. 
Пагоноутворення займає більшу частку часу вес- 
няної вегетації рослини. Стебло виконує не тільки 
опорні функції, але є органом, який служить для 
транспортування метаболітів по рослині. Також 
завдяки йому формується фотосинтетичний поте- 
нціал, що впливає на кількість та якість врожаю. 
Тому довжина стебла та його окремих міжвузлів, 
динаміка їх росту та тривалість життя є дуже важ- 
ливим в селекції на підвищення продуктивності та 
поліпшення технологічних якостей у озимої м’якої 
пшениці. 

Завдання і методика дослідження. Для ви- 

явлення впливу висоти рослин і динаміки утворен- 
ня стебел на врожай та технологічні якості в лабо- 
раторії інтенсивних сортів пшениці Селекційно- 
генетичного інституту – Національного центру 
насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) 
були проведені польові та лабораторні досліджен- 
ня, до яких залучили сорти, різні за висотою сте- 
бел та групою стиглості (тривалістю вегетаційного 
періоду): Одеська 162, Обрій, Альбатрос одеський, 
Одеська 132, Одеська 51, Одеська 267. Добір ма- 
теріалу провадили в загальному посіві з фіксова- 
них ділянок, які мали однакову щільність стеблос- 
тою. Облікова площа – 0,25 м

2
, повторність чоти- 

рьохкратна. Посів розміщувався по чорному пару. 
Норма висіву 4,5 млн схожих насінин на гектар. 
Строк посіву – оптимальний для даної зони (третя 
декада вересня). По мерзлоталому ґрунту рослини 
підживлювали сечовиною – норма 200 кг/га. 

Проаналізувавши результати досліджень що- 
до інтеркалярної меристеми, які виконувались в 
лабораторії в попередні роки, визначили інтервал 
між доборами, який склав 6 діб. Перший добір 
провели 12.04, другий – 19.04, третій – 26.04, чет- 
вертий – 2.05, п’ятий – 9.05, шостий – 17.05. Над- 
земну частину рослин відокремлювали від корене- 
вої, зважували, та фіксували методом висушуван- 
ня до абсолютно сухого стану для подальших спо- 
стережень (повторного зважування та лінійних 
вимірів). Першим міжвузлям, яке суттєво впливає 
на висоту стебла вважали міжвузля, розташоване 
над поверхнею ґрунту тому, що міжвузля розташо- 
вані в вузлі кущення завершують свій ріст ще до 
фази кущіння [8]. Лабораторні роботи по визначен- 
ню якості зерна виконували в лабораторії генетич- 
них основ селекції СГІ – НЦНС. Для обґрунтування 
отриманих даних використовували пакет програми 
AGROBEIS 99 компанії Agronomix Software, Inc., 
Canada, www. agronomix. vb.ca. Ліцензія: AGX-98- 
118. 

Результати досліджень. Аналіз сортів різних 

сортозмін півдня України показав, що кожен етап 
селекції супроводжувався підвищенням врожайно- 
сті та зменшенням не тільки тривалість вегетацій- 
ного періоду, а й висоти соломини рослин, яка 
знижувалась на 6,6% за сортозміну [9]. До аналізу 
нами було взяті сорти останніх п’яти сортозмін. 
Дані, наведені у таблиці 1, свідчать про те, що, не 
зважаючи на таку загальну тенденцію сорти, що за 
останні 20 років були занесені до Держеєстру та 
вирощуються на півдні України, мають деяку мін- 
ливість за господарсько корисними ознаками (уро- 
жайність та показників якості тощо) (табл.1). 

Здебільш, така особливість є реакцією гено- 
типу на погодно-кліматичні умови року вирощуван- 
ня. Показники якості врожаю залежать від багатьох 
факторів, одним із яких є загальна кількість зеле- 
ної масі рослин, але не менш важливою на півдні 
України вважається і динаміка її наростання. 

 

Таблиця 1 – Господарсько корисні ознаки пшениці озимої останніх шести сортозмін (2009-2013 рр., 
попередник – чорний пар) 

 

Етап сорто- 
зміни 

Кількість 
зразків, шт. 

Висота 
рослин, см 

Урожа- 
йність, т/га 

Показники якості 
седиментація, SDS 30 W o.a. 

IV 28 113,8±5,8 6,8±0,8 70,3±19,5 285,5±42,5 
V 25 108,2±5,1 7,1±0,6 75,0±17,1 302,8±56,3 
VI 23 106,5±4,7 7,7±1,3 74,9±18,2 320,1±35,5 
VII 26 105,5±5,0 8,1±1,1 80,1±12,8 322,8±40,2 
VII 38 100,7±7,0 8,7±1,5 80,4±11,7 315,5±25,7 

НСР0,05  0,98 0,87 8,5 21,5 
 

Ріст стебел у озимої пшениці відбувається 
послідовно. Починається з головного пагона, який 
безпосередньо пов’язаний з головною брунькою 
зародка через провідну систему. Видовження сте- 
бел іншого порядку відбувається з деяким відста- 
ванням від головного пагона. Ріст стебел, не зале- 
жно від строку їх появи, починається з першого, 
розташованого над поверхнею ґрунту міжвузля. 

Потім видовжується друге, третє і т. д. В залежнос- 
ті від генотипових особливостей сорту одночасно 
може тривати ріст декількох міжвузлів (табл. 2). 
Така закономірність росту розповсюджуються на 
всі пагони, які утворюються рослиною озимої пше- 
ниці. Головні пагони усіх сортів, не залежно від 
висоти та тривалості вегетаційного періоду, мали 
по п’ять добре сформованих надземних міжвузлів. 
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Таблиця 2 – Довжина міжвузлів у стебел різних за часом утворення (см) 
 

Стебло за 
порядком 
утворення 

Між- 
вузля 

Одеська 
162 

 

Обрій 
Альбат- 
рос од. 

Одеська 
132 

Одеська 
51 

Одеська 
267 

 

НІП0,05 

  
П

е
р

ш
е
 

I 6,3 6,9 7,2 6,6 10,7 13,2 0,58 
II 7,0 7,6 8,8 7,3 15,7 15,0 0,75 
III 10,8 10,5 12,9 10,0 17,5 15,1 0,98 
IV 15,1 14,3 15,8 12,1 20,8 21,0 1,17 
V 24,5 24,2 27,8 24,3 27,5 24,7 1,11 

колос 8,5 8,8 9,2 8,5 8,1 8,9 0,28 

  
Д

р
у
ге

 

I 6,7 5,7 5,6 5,4 8,6 8,7 0,52 
II 7,1 7,8 7,7 5,5 14,8 13,5 0,80 
III 9,7 8,7 12,3 8,7 15,6 14,2 0,92 
IV 13,3 11,6 15,1 10,5 16,3 16,5 1,05 
V 20,2 22,2 24,6 18,9 18,9 19,1 1,13 

колос 6,6 7,3 8,7 6,5 6,5 6,9 0,43 

  
Т

р
е

те
 

I 4,8 5,2 5,2 5,0 6,5 7,6 0,45 
II 6,4 6,6 5,3 5,3 14,3 10,2 0,63 
III 7,8 5,3 6,0 6,1 3,8 12,9 0,89 
IV 6,7 7,3 6,4 6,5 2,5 15,8 1,10 
V 12,2 18,0 3,8 16,9 0,8 11,5 2,54 

колос 5,6 6,0 0,5 5,5 0,5 6,1 0,60 
 

Різниця за висотою між сортами складається 
із різниць в довжині окремих міжвузлів. Зменшення 
загальної висоти у сортів, що мають гени короткос- 
тебловості, відбулося за рахунок скорочення всіх 
міжвузлів. Але, більш значних змін за довжиною 
зазнали перше та друге міжвузля, зменшення роз- 
мірів яких відбулося майже на 50%. Підколосонос- 
не (п'яте) міжвузля зазнало незначних змін – 12%. 
Така морфологічна особливість сприяла підви- 
щенню стійкості рослин до вилягання. Хоча, мор- 
фологія стійкості, як такої, залежить від наявності 
добре розвиненого кільця механічної тканини та 
кількості та розмірів провідних пучків стебла. 

На темп розвитку рослин впливала тривалість 
вегетаційного періоду сорту, тобто різниця в дина- 
міці росту стебел як першого, так і наступних паго- 
нів, була зумовлена тривалістю періоду от сходів 
до колосіння. Найбільш інтенсивний інтеркалярний 
ріст виявили ранньостиглі сорти (табл. 2). Так, у 
сорті цієї групи на початку росту третього, а тим 
більше, четверного міжвузля головного пагона, 
перше було вже повність сформоване. І, якщо 
збільшувалось у розмірах, то це збільшення не 
перевершувало 0,5 см, що знаходиться в межах 
НІП0,05 (0,4 - 0,6см). У всіх сортів ріст четвертого 
міжвузля починається, коли трете вже вийшло на 
25%, а то, навіть і більше у Альбатроса одеського 
– 45, а Одеської 267 – 47%. Самий інтенсивний 
розвиток стебла був притаманний ранньостиглому, 
низькорослому сорту Обрій, динаміка стеблоутво- 
рення якого дещо відрізнялася від інших ранньо- 
стиглих і низькорослих сортів. Так, при другому 
доборі зразків у цього сорту спостерігався одноча- 
сний інтенсивний ріст третього, четвертого та 
п’ятого міжвузлів. З робіт багатьох авторів [4; 7; 8; 
10] відомо, що пагони починають утворюватися 
тільки після того, як будуть сформовані всі листки, 
тільки тоді верхівкова меристема конусу наростан- 
ня формує генеративні органи (колос), який підні- 
мається завдяки інтеркалярному (проміжному) 
росту міжвузля по трубці, сформованій з піхв лист- 
ків. 

Інтенсивний подальший ріст стебла забезпе- 
чується видовженням піхв листків, які підтримують 
ростучі міжвузля, але безпосередній їх вплив на 
життя рослини на цьому не закінчується. Так, утво- 
рюючись раніше у скоростиглих сортів, піхви рані- 
ше залучаються до процесу фотосинтезу і також 
сприяють збільшенню фотосинтизуючої поверхні у 
цих сортів. На неоднаковий характер формування 
листової поверхні у різних за висотою сортів було 
вказано в попередній публікації [10]. Але, можли- 
вість продовжити життя додаткових пагонів відбу- 
вається не лише за рахунок перерозподілу пожив- 
них речовин заощаджених на рості нижніх міжвуз- 
лів, а й завдяки тому, що у скоростиглих форм 
більш інтенсивно відбувається збільшення фото- 
синтезуючої поверхні за рахунок видовження піхв 
листків на початку стеблоутворення. Сорти з такою 
морфологію розвитку мають більш вирівняний 
стеблостій. У них майже не спостерігається різни- 
ця між масою 1000 насінин, що утворилися в голо- 
вному колосі, та колосах інших пагонів (Обрій: 
головний – 32,4; другий – З2,3; третій – 32,0; Оде- 
ська 267 – 31,8; 31,0 та 30,1 відповідно). 

Довжина міжвузлів у пагонів другого та тре- 
тього порядку індиферентна в залежності від сорту 
(табл. 2). 

Одним з важливих показників, що безпосере- 
дньо впливає на продуктивність, є сумарна площа 
листової поверхні – листовий індекс. Дослідження, 
проведені в лабораторії, показали що, у сортів з 
різною морфологічною і анатомічною структурою 
ступінь кореляції між масою та площею листків, в 
залежності від фази розвитку, не змінювалась. 
Показник залежності був високим (r= 0,91-0,97) і 
позитивним, тому трудомісткі виміри площі листо- 
вої поверхні можна замінити показником маси 
листя або надземної частини рослин [10]. 

Отриманні нами дані свідчать про позитивну 
пряму залежність між зеленою масою надземної 
частини рослин та масою її в абсолютно сухому 
стані (табл. 3), хоча деякі особливості мали місце. 
Так, сорт Альбатрос одеський виділявся за показ- 
ником зеленої маси. Але, абсолютно суха маса 
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надземної частини сорту мала середній показник 
по досліду. Так, характер утворення надземної 

маси відрізнявся в залежності від інтенсивності 
формування пагонів. 

 

Таблиця 3 – Кількісний показники приросту надземної маси у різних сортів пшениці ( середній 
показник зеленої та сухої) 

 

Сорти Маса, г 
Строк добору 

I II I IV V VI 

Одеська 162 
зелена 6,80 8,00 10,25 13,00 12,50 14,25 

суха 1,55 2,00 3,00 4.00 4,65 6,00 

Обрій 
зелена 9,30 10,00 11,50 13,00 15,50 17,00 

суха 1,60 2,00 3,00 4.25 5,50 5,55 

Альбатросод. 
зелена 10,05 11,55 11,50 13,00 15,25 16,25 

суха 1,75 2,25 3,00 4,00 4,75 6,25 

Одеська 132 
зелена 5,80 6,75 8,25 10,00 11,75 13,00 

суха 1,50 2,00 2,00 3,00 4,00 6,00 

Одеська 51 
зелена 5,50 6,25 8,25 10,00 12,25 14,25 

суха 1,40 2.15 2,50 3,00 5.00 5,00 

Одеська 267 
зелена 9,25 11,00 11,25 11,25 13,25 15,00 

суха 1,68 3,0 3,00 4,00 5,00 7,00 

НІР0,05 
зелена 0,25 0,40 0,50 0,25 0,60 0,75 

суха 0,25 0,20 0,30 0,25 0,50 0,40 
 

Багато уваги приділяється довжині та трива- 
лості життя IV міжвузля та прапорцевого листка,  
бо в роки епіфітотії листостеблових хвороб ці ор- 
гани разом з колосом та остюками складають ос- 
новну фотосинтезуючу поверхню. Отже, динаміку 
стебелоутворення можна розглядати як непрямий 
показник продуктивності рослин. 

Відомо, що інтенсивність фотосинтезу та про- 
цеси формоутворення і відкладення запасних ре- 
човин впливають не тільки на продуктивність рос- 
лини, а і на якість отриманого врожаю. У континен- 
тальному кліматі зросте потенціал фотосинтезу [3]. 
Тому, сорти степового екотипу формують урожай з 
доброю якістю. Вивчення характеру динаміки фор- 
мування листової поверхні у різних генотипів пока- 
зало, що показник седиментації вищій у зерен, 
сформованих на перших, за утворенням, стеблах. 
Така залежність спостерігалась у всіх досліджених 
сортів і носила позитивну тенденцію (r=0,42). Ста- 
більністю показника седиментації зерен різних 
пагонів вирізнялися генотипи, які накопичували 
біомасу більш інтенсивно на початкових етапах 
росту (V=15-18%). В цілому по досліду показник 
седиментації коливався від 57 до 93. Так, най- 
меншим він був у Одеської 51 (перший колос – 80, 
другий – 73, третій – 57). Кореляційний зв’язок між 
накопичуванням біомаси та якістю зерна був пози- 
тивним і високим не залежно від часу утворення 
пагону і зростав у сортів з більш інтенсивним нако- 
пиченням сухої біомаси (r=0,57). 

Висновки та пропозиції.. Наше дослідження 

показали що генотипи, створені за останні десяти- 
ліття, суттєво відрізняються за динамікою та інтен- 
сивністю стеблоутворення, що вплинуло на харак- 
тер формування біологічного урожаю та господар- 
сько корисних властивостей генотипів. Відбулися 
зміни у динаміці росту та накопичення біомаси 
рослин. У сортів останніх сортозмін в формуванні 
та накопиченні надземної біомаси збільшився 
внесок пагонів другого та третього порядку. 

Генотипи, у яких інтенсивно проходить весня- 
не пагоноутворення, формують рівний стеблостій. 
Якісні показники зерен зі стебел різного часу утво- 
рення, у таких генотипів, суттєво не відрізняються. 

Зменшення висоти соломини відбувається за 
рахунок скорочення довжини всіх міжвузлів, але 
менш значних змін зазнало останнє – підколосоно- 
сне міжвузля. 

Високопродуктивними в посушливих умовах 
півдня України будуть генотипи, які поряд з інтен- 
сивним розвитком та стрімким ростом в весняний 
період, вирізняються високим темпом накопичення 
сухих речовин, що свідчить про більший за обся- 
гом та ефективністю працю фотосинтетичного 
апарату. Такі форми більш доцільно добирати для 
подальшої селекції на підвищену адаптивність. 

Перспективи подальших досліджень. 

Останнім часом зростає попит на сорти придатні 
для вирощування за технологією органічного зем- 
леробства. Рослини повинні якомога менше підда- 
ватися впливу хімічних сполук. Так генотипи з інте- 
нсивним ростом на початку стебло утворення бу- 
дуть добре конкурувати з бур’янами. Також вони 
можуть уникати ураження та розповсюдження 
листостеблових хвороб тільки за рахунок особли- 
востей онтогенетичного розвитку. Тому виявлення 
таких генотипів та залучення до селекційних про- 
грам буде перспективним зі створення нового ма- 
теріалу для органічного землеробства. 
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насіннєзнавства та сортовивчення НААН 

 

Постанова проблеми. Загально відома ви- 

няткова роль і значення культури озимої пшениці у 
зерновому балансі не лише України, а і всього 
світу. На неї щороку припадає левова частина 
валового збору зерна. Водночас урожайність 
озимої пшениці найбільше залежать від 
метеорологічних умов року[1]. Особливо залежить 
стан посівів озимої пшениці від вмісту в ґрунті 
вологи під час проростання насіння [2-4]. 

Стан вивчення проблеми. Значення умов 

вирощування насіннєвого матеріалу на його посівні 
властивості досліджувалося досить тривало, 
наслідком яких було створено багаточисленні 
рекомендації практичному використанню у 
насінництві[5,6]. Напряму ж таких досліджень, але 
з боку вивчення поведінки сортів відносно впливу 
умов на наступне проростання за різної вологості 
ґрунту не приділено достатньої уваги. Проте, як 
стало відомо пізніше з наших досліджень – умови 
отримання насіння озимої пшениці також вплива- 
ють на наступне проростання насіння за дефіциту 
вологи у ґрунті і мають свої особливості відповідно 
до генотипу та повинні бути більш детально 
дослідженні. 

Завдання і методика досліджень. Дослідити 

мінливість інтенсивності проростання насіння 
генотипів озимої пшениці за різної вологості ґрунту 
в залежності від умов отримання насіння. 

Польові досліди провадили протягом 2007- 
2010 років у сівозміні лабораторії селекції 
інтенсивних сортів пшениці Селекційно- 
генетичного інституту – Національного центру 
насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС). 
Агротехніка на посівах загальноприйнята для кон- 
курсного сортовипробування. Площа ділянок 10 м

2
, 

норма висіву – 4,5 млн. шт. схожих насінин на 1 га. 
Повторність трьохразова. 

Погодні умови в роки досліджень були стро- 
катими, але вони охоплювали всі можливі для 
причорноморського Степу України варіанти 
метеорологічних умов. 

В польові та лабораторні дослідження були 
включені сорти, які мають різну здатність до про- 
ростання за дефіциту вологи в ґрунті: Ніконія, По- 
шана – високу , Селянка, Куяльник – проміжну, 
Супутниця – низьку здатність. Всі вони були 
створені лабораторією селекції інтенсивних сортів 
пшениці СГІ – НЦНС і є одними з найбільш розпов- 
сюджених у виробництві. 

В лабораторних умовах для визначення 
інтенсивності проростання насіння різних генотипів 
озимої пшениці в залежності від умов зволоження 
ґрунту провадили сівбу насіння у спеціальні 
ростильні з штучно підібраною вологістю ґрунту – 
13% та 14%, приймаючи ці значення за дефіцит 
вологи для проростання насіння, а 22% – за 
оптимальні умови. Виконували дослідження також і 
на приладі для визначення сили росту, сконструй- 
ованому С.П. Лифенком (1964). Пророщували 
насіння в холодильнику-термостаті з підтриманням 
температури в межах +20 °С±1°. 

Для виявлення впливу періоду спокою на 
інтенсивність проростання на різному фоні зволо- 
ження ґрунту, насіння обробляли 1% розчином 
перекису водню. 

Для дослідження зв’язку здатності проростан- 
ня насіння на пні з інтенсивністю його наступного 
проростання при дефіциті вологи у ґрунті застосо- 
вували змочування колосу – імітація дощу з на- 
ступною витримкою в часі. 

Визначали інтенсивність проростання насіння 
сортів пшениці в залежності від фази стиглості під 
час збирання. Для цього збирали насіння всіх 
сортів в молочній, восковій та повній стиглості. 

Обробку результатів досліджень проводили 
за методиками Б.А. Доспехова (1985) та на ЕОМ за 
допомогою програм Місrosoft Excel, Statistica. 

Результати досліджень. Як відомо, перекис 

водню є однією з важливих ланок при первинних 
процесах дихання. Під його дією кисень не тільки 
сприяє припиненню періоду спокою, але й 
прискорює реакції окиснення під час проростання 
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насіння [7]. В насінницьких лабораторіях цю речо- 
вину досить часто використовують для зняття 
періоду спокою насіння відразу після збирання у 
разі швидкого визначення його схожості. 

Досліди показали, що перекис водню 
стимулює проростання насіння майже усіх сортів в 
умовах низької вологості ґрунту та при 
задовільному вологозабезпеченні (Рис.1) 

Початок появи сходів при проростанні в умо- 
вах дефіциту вологи у варіанті з обробкою насіння 
перекисом водню був уже на 4-ту добу у сорту з 

найвищою здатністю до проростання – Ніконія. На 
11-ту добу в цих умовах сходи дали всі сорти, крім 
Супутниці. . При збільшенні вологості ґрунту лише 
на 1% до 11-ої доби проросло насіння усіх без 
виключення сортів, але різною мірою. Загальний 
же характер реакції сортів на дефіцит вологи 
повністю зберігався. Тобто, у таких сортів, як Су- 
путниця низька інтенсивність проростання значно 
не підвищується обробкою насіння перекисом 
водню. Це свідчить про те, що ця ознака залежить 
не лише від тривалості періоду спокою насіння. 
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Рис. 1. Вплив обробки насінння перекисом водню на інтенсивність проростання в умовах 

дефіциту вологи (13 % вологість грунту) 

Отже, при створені сортів необхідно поєднувати 
в генотипі таку тривалість періоду спокою, яка 
дозволяє насінні стійко протистояти проростанню на 
пні. В свою чергу це не повинно впливати на 
інтенсивність проростання насіння восени. 

З моменту утворення і до повної стиглості в 
насінні протікають складні фізіологічні процеси, в 
результаті змінюються його розміри, колір, 
консистенція. Так в зерні 5-7 денного віку після 
запліднення присутні такі сполуки, вміст яких при 
дозріванні суттєво змінюється. Особливо це 
стосується амінокислот та органічних кислот, а 
також стимуляторів росту. В значному ступені на- 
копичення таких сполук генетично детерміновано, 
але впливають також і погодні умови дозрівання. 
Крім того, встановлено, що насіння, яке знаходить- 
ся у ранніх фазах стиглості, за своїм біохімічним 
складом ближче до пророслого насіння, ніж 
насіння, яке знаходиться в повній стиглості [8]. Це 
дало підставу для дослідження сортової реакції на 
строки збирання зерна та подальше його пророс- 
тання за дефіциту вологи у ґрунті. Особливо це 
стосується тих сортів, які не схильні до 
інтенсивного проростання насіння в таких критич- 
них умовах (Супутниця, Куяльник). 

Пророщування насіння в напіввологому ґрунті 
(13-14 %) та при задовільній вологості (22 %) показало 
неоднозначні результати за появою сходів. Так 
насіння, яке збирали в молочній або восковій 
стиглості, не мало переваг за цим показником при 
проростанні за 14 % та 22 % вологості ґрунту. Більш 
того, насіння, що було зібране у повній стиглості, як 

видно за динамікою проростання, по окремим сортам 
характеризувалось навіть вищою інтенсивністю про- 
ростання. Це в першу чергу стосується сортів з три- 
валим та помірним періодом спокою насіння – Супут- 
ниця та Куяльник. Насіння, зібране раніше, лише 
одного сорту – Селянки при пророщуванні на фоні 
дефіциту вологи у ґрунті характеризувалося 
інтенсивною появою сходів. 

Тобто, збирання на ранніх фазах стиглості 
насіння не покращує його інтенсивність проростан- 
ня незалежно від умов зволоження ґрунту та гено- 
типу сорту. Сорти з тривалим періодом спокою 
насіння при збиранні насіння в молочній та 
восковій стиглості знижують інтенсивність пророс- 
тання також при задовільному вологозабезпеченні 
(22 % вологи у ґрунті). 

Отже, чинники, які обумовлюють тривалість 
періоду спокою і впливають на інтенсивність про- 
ростання, присутні вже у молочній стиглості зерна, 
або вони виникають в процесі висушування 
недозрілого насіння. 

В сучасних методах селекції та насінництва 
величезну роль при оцінці матеріалу відіграють 
фізіологічні властивості та біохімічні особливості 
зерна, з чим безпосередньо пов’язана реалізація 
урожайних якостей насіння. Одна з таких особли- 
востей, на яку в першу чергу звертають увагу – 
вміст білка в зерні. Насіння будь-якого виду куль- 
турних рослин, а також сорту, характеризуються 
певним діапазоном мінливості вмісту білку та ха- 
рактером компонентів, які складають азотно- 
білковий комплекс. Ця мінливість обумовлюється, 
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з однієї сторони, видовими та сортовими особли- 
востями, з іншої – впливом агротехнічних, 
ґрунтово-кліматичних та погодних умов [9]. Так, під 
час проростання при надходженні вологи в насіння 
активізується в першу чергу механізм синтезу 
білків та сумарного окисного метаболізму[10]. 

Тобто, первинним джерелом енергії на почат- 
ку проростання насіння є гідроліз запасних білків, 
які каталізуються протеолітичними ферментами. 

До нині суперечливим є питання – як же впливає 
вміст білка на проростання насіння? Експеримент 
показав, що підвищення білку у зерні на 3,0% впливає 
на інтенсивність проростання насіння в ґрунті. Але 
вплив його на проростання залежить від умов 
вологості ґрунту, в яких проводили дослід. Високий 
дефіцит вологи у ґрунті (13%) негативно впливає на 
інтенсивність проростання насіння з високим вмістом 
білку. На початку проростання насіння зв’язок між 
показниками вмісту білку та його схожістю негативний 
та сильний (r = -1). Але у подальший період пророс- 
тання найменш вимогливі до вологи сорти Пошана та 
Ніконія позитивно реагують на підвищення вмісту білка 
збільшуючи інтенсивність проростання, всі інші сорти 
навпаки, не значно знижують цей показник. Тобто в 
наступні фази розвитку сорти по-різному реагували на 
підвищення вмісту білку в насіння, зокрема за 
інтенсивністю проростання його на фоні дефіциту 
вологи у ґрунті. Внаслідок цього мали різний розвиток 
та накопичення сирої маси ростків. Інтенсивність про- 
ростання у насіння з вищим вмістом білку незалежно 
від сорту в умовах задовільної вологості ґрунту (22 %) 
була значно вища, ніж у насіння цих же сортів з низь- 
ким вмістом білку. Коефіцієнт кореляції між показника- 
ми носив позитивну позначку і був на рівні +0,6…+1 в 
залежності від сорту та терміну пророщування. 

Велика різниця за характером проростання 
насіння в залежності від умов зволоження ґрунту, 
вірогідно, пов’язана з тим, що високобілковому 
насінні потрібно більше вологи для набухання. 
Білки при набуханні поглинають до 250 % вологи. 
В умовах, де достатня кількість вологи для набу- 
хання, обмін та перетворення білку, імовірно, 
швидше активізується саме у насіння з більшим 
його вмістом. Очевидно, що високий запас 
білкових речовин в поєднанні з достатньою 
кількістю вологи сприяє більш інтенсивному 

надходженні в зародок найбільш важливих з них. 
Внаслідок цього проходить нормальне надходжен- 
ня поживних речовин, енергії для росту й розвитку 
всіх частин майбутнього проростка. 

Активізація процесу проростання в умовах 
низької вологості ґрунту проходить повільніше. 
Значно повільніше процеси проростання прохо- 
дять у насінні високобілковому, що очевидно 
пов’язано з недостатньою кількістю вологи для 
набухання білків. Тобто, активність проростання у 
такому насінні лімітується наявністю вологи. 

Метод седиментації широко використовується 
в оцінках якості товарного зерна, а також в оцінці 
генотипів в селекційному процесі. Як показав 
досвід [11], його можна використовувати і в оцінці 
ліній у ланках добазового насінництва. У зв’язку з 
тим, що показник седиментації залежить від 
кількості білку, його якісного складу компонентів, 
доцільно вивчити можливість його використання 
при дослідженні якісних показників насіння, зокре- 
ма з питань водного режиму. 

При визначенні седиментації за методом 
SDS30 з ланок первинного насінництва РВ-1 сорту 
Селянка були виділені лінії, які характеризувались 
високим показником (90-95 мл) з наступним зни- 
женням його до 50 мл через 15 та 30 хв. Були та- 
кож лінії насіння, які характеризувалися високим та 
стійким рівнем седиментації впродовж всього часу. 
Зниження показника седиментації, імовірно, 
пов’язано із різкою зміною ферментної активності 
досліджуваного зразка. Це, в свою чергу, може 
бути пов’язано з інтенсивністю проростання 
насіння. Для виявлення зв’язку стабільності показ- 
ника седиментації з характером проростання 
насіння був проведений експеримент. В ньому 
було завчасно розділено лінії з РВ-1сорту Селянка, 
з яких 4 були стабільними за показником 
седиментації та 3 нестабільними. 

Як показав облік біометричних показників 
проростків на 4 добу проростання досліджуваних 
ліній достовірної різниці між групами стійкості не 
було критерій Fфакт<Fтеор (Табл. 1). На 11 добу 
як довжина ростків, так і коренів переважала у 
ліній, стабільних за показником седиментації, хоча 
ця різниця і не була суттєвою. 

 

Таблиця 1 – Інтенсивність росту ростків та коренів у ліній з різною стабільністю показника 

седиментації, 

 
   

X  Sx 
 

 

№ лінії 

Група за 
стабіль- 

ністю 

 
Енергія про- 
роста-ння, % 

4 доба 11 доба 

Довжина 
проростків, см 

Довжина 
коренів, см 

Довжина 
проростків, см 

Довжина 
коренів, см 

1 Ста- 
більна 

98,5±1,5 1,20±0,05 2,41±0,08 12,54±0,09 7,33±0,19 
3 98,5±0,9 1,29±0,03 2,48±0,05 12,24±0,09 6,70±0,32 
5 97,0±0,6 1,24±0,04 2,55±0,03 11,72±0,17 6,73±0,34 
7 99,5±0,5 1,31±0,05 2,46±0,09 11,53±0,09 6,45±0,31 
2 Не ста- 

більна 

99,5±0,5 1,20±0,04 2,28±0,03 11,48±0,14 5,95±0,17 
4 99,5±0,5 1,30±0,02 2,61±0,03 11,94±0,12 6,55±0,14 
6 100,0±0,0 1,26±0,04 2,54±0,02 11,33±0,08 6,73±0,19 

НСР05  2,46 0,11 0,16 0,32 0,77 
 

Як свідчать аналізи показників проростків, у 
цих ліній відбувалось більше накопичення біомаси. 
Тобто, навіть у межах сорту, багатолінійного за 

біотипним складом існує різниця за розвитком 
проростків (Табл.2). 

Таким чином, показник седиментації, незва- 
жаючи на те, що він залежить від кількісних і 
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якісних характеристик зерна та його фізіологічної 
активності, мало пов’язаний з інтенсивністю про- 
ростання насіння, хоча на більш пізніх етапах роз- 

витку ростка і коренів відмічається позитивний 
зв’язок з стабільністю і величиною показника 
седиментації. 

Таблиця 2 – Маса ростків та коренів у ліній сорту Селянка з різною стабільністю показника 

седиментації, 

 
   

X  Sx , г 
 

№ лінії 
Група за 

стабіль-ністю 
Суха маса 100 

ростків, г 
Сира маса 

100 ростків, г 
Суха маса 100 

коренів, г 
Сира маса 100 

коренів, г 
1  

Ста- 
більна 

0,99±0,03 8,48±0,23 0,42±0,02 2,81±0,09 
3 0,87±0,02 7,86±0,12 0,38±0,01 2,59±0,06 
5 0,95±0,03 8,12±0,23 0,40±0,03 2,87±0,24 
7 0,91±0,03 7,43±0,11 0,32±0,01 2,53±0,10 
2  

Не ста-більна 

0,85±0,02 7,01±0,03 0,36±0,03 2,18±0,03 
4 0,93±0,01 7,54±0,09 0,33±0,03 2,42±0,11 
6 0,93±0,02 7,75±0,50 0,35±0,02 2,40±0,05 

НСР05  0,07 0,73 0,06 0,35 

r з седимен- 
тацією 

 
0,62 0,81 0,33 0,48 

 

Висновки та пропозиції. Умови отримання 

насіння озимої пшениці можуть впливати на харак- 
тер проростання. Проте реакція генотипу на воло- 
гість ґрунту при проростанні насіння зберігається. 
У більшості сортів період спокою насіння може 
зберігатись до осіннього висіву. Він гальмує про- 
ростання при дефіциті вологи в ґрунті, а також 
частково затримує його і при оптимальних умовах 
зволоження; обробка насіння 1%-ним розчином 
перекису водню частково скорочує період спокою 
та стимулює проростання насіння за дефіциту 
вологи у ґрунті. 

Збирання на ранніх фазах стиглості насіння 
не покращує його інтенсивність проростання неза- 
лежно від умов зволоження ґрунту та генотипу 
сорту. 

Умови вирощування рослин, що відповідають 
за накопичення білка у насінні суттєво не вплива- 
ють на характер наступного проростання на фоні 
дефіциту вологи у ґрунті. Підвищення вмісту білка 
у насінні на 3 % в усіх сортів дещо зменшує інтен- 
сивність проростання в екстремальних умовах 
вологозабезпечення і, навпаки, за оптимальної 
вологості ґрунту (22%) сприяє потужному розвитку 
ростків та коренів. 
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Постановка проблеми. Основою насінництва 

картоплі є високоякісний оздоровлений вихідний 
матеріал, завдяки якому в процесі розмноження 
підтримується комплекс господарсько цінних якостей 
сортів. Завдяки вегетативному розмноженню картоплі 
багато хвороб передаються з покоління в покоління 
[1]. В економічному аспекті особливістю культури є 
те, що витрати на насіннєвий матеріал складають 
більше третини капіталовкладень, тому раціональне 
використання садивних бульб є важливим фактором 
у підвищенні ефективності картоплярства. Садивний 
матеріал вищих категорій, особливо одержаний у 
двоврожайній культурі, необхідно використовувати 
практично весь, за виключенням бульб масою менше 
20 г [7]. Для запобігання ураження насіннєвого 
матеріалу, посівів картоплі шкідливими організмами 
та, як наслідок, втрати врожаю культури через 
хвороби та шкідники, у комплексі агротехнічних 
заходів обов’язковим є захист рослин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вітчизняні науковці та вчені країн з розвиненим 
картоплярством займаються постійним пошуком і 
вдосконаленням системи захисту насіннєвого 
матеріалу та рослин картоплі від шкідників та хвороб 
як в лабораторних [8], так і в польових умовах [9-12] .  

Вирощування картоплі в літньому садінні зі 
свіжозібраних бульб з одного боку вимагає 
підтримання до появи сходів ґрунту у вологому стані, 
з іншого боку температура на глибині розташування 
бульби на рівні 25–27 °С та висока вологість ґрунту 
створює сприятливі умови не тільки для проростання 
посадкового матеріалу, а й для розвитку патогенних 
організмів, що призводить до загнивання садивних 
бульб, зрідження посадки та в кінцевому результаті 
значного недобору врожаю [2, 3, 5]. Відомо, що 
тривале застосування одних і тих же засобів захисту 
викликає резистентність у шкодочинних організмів [4, 
13, 14], але на сучасному етапі з’явилась ціла низка 
нових препаратів, дія і взаємодія яких зі 
стимуляторами невідома. Тому було закладено 
дослід, де вивчалась різна глибина зволоження 
ґрунту при застосуванні краплинного зрошення та 
протруйники насіння для боротьби з хворобами та 
шкідниками.  

Мета статті. Представити результати 

досліджень з розробки комплексу технологічних 
прийомів вирощування насіннєвої картоплі в літніх 
посадках з використанням свіжозібраних бульб в 
умовах краплинного зрошення. 

Матеріали і методика досліджень. Польові 

дослідження виконувались на зрошуваних землях 
Інституту зрошуваного землеробства НААН в зоні дії 
Інгулецької зрошувальної системи. Ґрунт дослідної 

ділянки – темно-каштановий слабосолонцюватий 
середньосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі 
2,1 %, рН водної витяжки – 7,3, найменша 
вологоємність (НВ) – 22,3 %, вологість в’янення – 
9,7 %, щільність складення будови ґрунту – 1,41 т/м

3
. 

Проведення польового досліду супроводжувалось 
комплексом супутніх досліджень – обліків, 
вимірювань та спостережень за ростом і розвитком 
рослин, агрохімічними та агрофізичними аналізами 
зразків ґрунту і рослин з використанням 
загальновизнаних в Україні методик та методичних 
рекомендацій [4, 6]. Свіжозібрані бульби супереліти 
середньостиглого сорту Явір від весняного садіння 
обробили розчином стимуляторів для переривання 
періоду спокою  (1 % тіосечовини, 1 % роданистого 
калію, 0,002 % бурштинової кислоти, 0,0005 % 
гібереліну) та висадили у ґрунт в третій декаді 
червня. Схема досліду передбачала зволоження 0,3 
м та 0,6 м шару ґрунту протягом всієї вегетації; 
зволоження диференційного шару ґрунту 0,2 м до 
появи сходів, 0,4 м до бутонізації та 0,6 м до 
збирання врожаю. Вологість розрахункового шару 
ґрунту підтримувалась не менш 80 % НВ. На фоні 
режимів зрошення застосовували протруйники 
Фундазол, Тирана та Максим 025 FS. Агротехніка в 
досліді, крім досліджуваних факторів, 
загальноприйнята для зрошуваних земель півдня 
України. Повторність триразова. 

Результати досліджень. Важливим показником 

насіннєвої продуктивності є коефіцієнт розмноження. 
Від посівних якостей насіннєвого матеріалу залежить 
коефіцієнт його розмноження. Отже, на відміну від 
кількості бульб, сформованої одним кущем, 
враховується польова схожість картоплі. Середній 
показник коефіцієнта розмноження за кількістю по 
досліду склав 4,8, що на 1,1 менше за показник 
кількості кондиційних насіннєвих бульб з одного куща. 
Фактори вплинули на даний показник по різному. 
Середні дані варіантів фактору А вказують на те, що 
при підтриманні вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 
м протягом всієї вегетації, коефіцієнт розмноження 
еліти середньостиглого сорту Явір становив 4,4, що є 
мінімальним значенням по даному фактору. При 
збільшенні глибини зволоження до 0,6 м значення 
коефіцієнта було максимальним (5,3) по фактору, а 
за зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2-
0,4-0,6 м – 4,6. Суттєвої різниці між середніми 
показниками виявлено не було (НІР05 = 0,72). 
Максимальне перевищення середнього показника 
коефіцієнта розмноження по досліду за впливом 
різних умов зволоження на 0,5 було при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї 
вегетації. Середні значення даного коефіцієнта за 
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варіантами додаткової передсадивної обробки 
протруйниками свіжозібраних насіннєвих бульб 
вказують на суттєву різницю порівняно з контролем 
лише в результаті застосування препарату Фундазол, 
при цьому значення коефіцієнта зменшилось на 1,0 
(20 %) (НІР05 = 0,58). Найвище значення коефіцієнта 
розмноження (6,0) зафіксовано при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї 

вегетації та обробки свіжозібраних насіннєвих бульб 
препаратом Тирана, що перевищило контроль на 1,4 
(23 %). Мінімальне його значення – 3,5 (на 40,7 % 
менше контролю) було при підтриманні вологості 
ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 м протягом всієї вегетації 
та застосуванні для обробки насіннєвого матеріалу 
препарату Фундазол (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Коефіцієнт розмноження картоплі при вирощуванні еліти середньостиглого  
сорту Явір залежно від різної глибини зволоження та захисту насіннєвих бульб від хвороб, 
середній за 2011–2013 рр. 

 
 
*(1 % тіосечовини, 1 % роданистого калію, 0,002 % бурштинової кислоти, 0,0005 % гібереліну) 

 
Середнє по досліду значення коефіцієнта 

розмноження за масою відрізнялось і було більшим 
від попереднього на 0,1. З огляду на аналіз 
формування господарсько-цінних ознак насіннєвої 
продуктивності еліти середньостиглого сорту Явір під 
впливом факторів, що вивчались, незначне 
зменшення маси кондиційних насіннєвих бульб 
спостерігалось тільки при підтриманні вологості 
ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації, 
тоді як зменшення кількості кондиційних насіннєвих 
бульб, сформованих одним кущем, було зафіксовано 
в двох інших варіантах. Стосовно коефіцієнта 
розмноження за масою була виявлена тенденція 
щодо суттєвого (НІР05 = 0,27) збільшення його 
значення як відносно середнього по досліду, так і за 
окремими варіантами. Максимальне значення 
коефіцієнта розмноження (5,4) визначено на варіанті 
із застосуванням зволоження диференційованого 
шару ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та обробки насіннєвого 
матеріалу препаратом Максим 025 FS, TH, що на 0,7 
(18,5 %) вище порівняно з необробленим варіантом 
для даних умов зволоження. Мінімальний коефіцієнт 
розмноження (4,4) був визначений при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 м протягом всієї 
вегетації без застосування протруйників. 

Дослідивши кореляційно-регресійні залежності 
між виходом еліти кондиційної насіннєвої картоплі 

середньостиглого сорту Явір та коефіцієнтами 
розмноження, при підтриманні вологості ґрунту 80 % 
НВ в шарі 0,3 м та протруюванням свіжозібраних 
насіннєвих бульб перед садінням, виявили дуже 
високу пряму (R² = 0,985; r = 0,992) та обернено 
пропорційну (R² = 0,956; r = - 0,978) щільність зв’язку 
між виходом кондиційної насіннєвої картоплі і 
коефіцієнтами розмноження за масою та кількістю, 
відповідно. Отже, вихід кондиційної насіннєвої 
картоплі за даних умов забезпечувався за рахунок 
збільшення кількості кондиційних насіннєвих бульб та 
зменшення їх маси (рис. 1). 

За умов поглиблення шару зволоження до 0,6 м 
та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб 
перед садінням щільність зв’язку між виходом еліти 
кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 
сорту Явір та коефіцієнта розмноження також була 
високою і в обох випадках прямо пропорційною, про 
що свідчать коефіцієнти кореляції та детермінації 
стосовно коефіцієнта розмноження за масою (R² = 
0,960; r = 0,915) та за кількістю (R² = 0,829; r = 0,910) 
відповідно. Отже, при підтриманні вологості ґрунту 
80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації та 
протруювання супереліти свіжозібраних насіннєвих 
бульб перед садінням вихід кондиційних насіннєвих 
бульб забезпечувався за рахунок збільшення їх маси і 
кількості (рис. 2.). 
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Рис. 1. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 

сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження за рівня зволоження ґрунту  
0,3 м та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

 

 
Рис. 2. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 

сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження за рівня зволоження ґрунту  
0,6 м та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

 
Результати кореляційно-регресійного аналізу при 

застосуванні зволоження диференційованого шару 
ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та протруювання супереліти 
свіжозібраних насіннєвих бульб середньостиглого сорту 
Явір перед садінням також демонстрували сильний 
прямо пропорційний ступінь зв’язку та середню 
варіативність залежності між показниками коефіцієнта 

розмноження за масою та виходом кондиційної 
насіннєвої картоплі (R² = 0,552; r = 0,743), та обернено 
пропорційний стосовно коефіцієнта розмноження за 
масою (R² = 0,838; r = -0,915). Наведені показники 
вказують на тенденцію забезпечення виходу 
кондиційних насіннєвих бульб за рахунок збільшення їх 
кількості та зменшення маси (рис. 3). 
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Рис. 3. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі 

середньостиглого сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження при 
застосуванні зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та 

протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

 
Отже, різні умови зволоження провокують 

відмінності в реакції свіжозібраних насіннєвих бульб 
середньостиглого сорту Явір на дію препаратів при 
застосуванні додаткового їх обробітку перед садінням 
і, як наслідок, різну насіннєву продуктивність.   

Висновки.  

1. Найвище значення коефіцієнта розмноження 
(за кількістю) (6,0) еліти середньостиглого сорту Явір 
зафіксовано при підтриманні вологості ґрунту 80 % НВ 
в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації та обробки 
свіжозібраних насіннєвих бульб препаратом Тирана, 
що перевищило контроль на 1,4 (23 %). 

2. Максимальне значення коефіцієнта 
розмноження (за масою) (5,4) еліти середньостиглого 
сорту Явір визначено на варіанті із застосуванням 
зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2–0,4–
0,6 м та обробки насіннєвого матеріалу препаратом 
Максим 025 FS, що на 0,7 (18,5 %) вище порівняно з 
необробленим варіантом для даних умов зволоження. 
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Постановка проблеми. Серед нових культур 

світу, яка серед зернових займає друге місце після 
пшениці озимої, а за врожайністю зерна перевищує 
всі зернові культури, – кукурудза. Проте отримання 
високих урожаїв можливе лише за надійного захисту 
посівів від бур’янів у зв’язку з низьким рівнем 
конкурентної здатності культури. Бур’яни можуть 
знижувати врожайність кукурудзи на 20–70%. Утрати 
врожаю залежать від кількості, видового складу та 
тривалості присутності бур’янів у посіві. 
Систематичне застосування гербіцидів у посівах 
сільськогосподарських культур не призвело в Україні 
до зменшення актуальної і потенційної забур’яненості 
полів. Проте основою захисту посівів від бур’янів 
залишилося застосування комплексу агротехнічних 
заходів, зокрема й основного обробітку ґрунту. 
Наукові дослідження і практика дають підстави 
вважати, що основний обробіток є найбільш дієвим 
заходом контролю рівня присутності бур’янів у 
агрофітоценозах [1].  

Стан вивченості проблеми. Незважаючи на 

широке впровадження сучасних високо-ефективних 
гербіцидів, бур’яни й надалі залишаються шкідливими 
об’єктами, які знижують урожай зерна кукурудзи 
більше ніж на третину [2]. Бур’яни не можна 
розглядати ізольовано, адже вони є рівноправними 
компонентами, а зміна їх чисельності та складу 
зумовлюється, насамперед, екологічними змінами, 
технологією вирощування, попередниками й 
особливостями окремих способів обробітку ґрунту [3].  

Багатьма науковцями доведено, що 
післязбиральне лущення стерні з подальшою 
оранкою на зяб є найбільш ефективним заходом 
захисту посівів від бур’янів за рахунок заорювання 
насіння у нижні шари ґрунту, у результаті чого воно не 
проростає [4]. Проте, за даними [5], поглиблення 
оранки від 20 до 30 см забезпечує зниження 
забур’яненості посівів кукурудзи вдвічі. Водночас Я.П. 
Цей не поділяє такої думки і вважає, що заоране на 
певну глибину чи рівномірно розміщене у ґрунтовому 
профілі насіння бур’янів під час чергового обробітку 
плугом знову виноситься на поверхню у зону 
можливого їх проростання [6]. Приблизно такої ж 
думки дотримуються й інші вчені, які стверджують, що 
застосування безполицевого обробітку ґрунту за 
умови щорічного внесення гербіцидів не підвищує 
забур’яненості посівів порівняно із беззмінною 
оранкою. Отже, серед науковців немає одностайної 
думки щодо впливу системи обробітку ґрунту на 
забур’яненість посівів, а продовження  

 

експериментальних досліджень із цього питання й 
надалі залишатиметься актуальним.  

Завдання і методика досліджень. Метою 

досліджень було встановлення впливу різних систем, 
способів і глибини основного обробітку та удобрення 
на показники забур’яненості посівів і продуктивність 
кукурудзи в сівозміні на зрошуваних землях Півдня 
України.  

Дослідження проводилися протягом 2009–2014 рр. 
у чотирипільній зерно-просапній сівозміні з таким 
чергуванням культур: кукурудза на зерно, ячмінь 
озимий, соя, пшениця на дослідних полях 
Асканійської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства 
НААН України, яка розташована в зоні дії Каховської 
зрошувальної системи. На експериментальне 
дослідження поставлено два фактори: основний 
обробіток ґрунту та органо-мінеральні системи 
удобрення.  

Фактор А (основний обробіток ґрунту): 
1. Оранка під кукурудзу на глибину 28–30 см у

системі диференційованого основного обробітку 
ґрунту (контроль).  

2. Дисковий обробіток на 12–14 см у системі
безполицевого мілкого одноглибинного обробітку. 

3. Чизельний обробіток на 28–30 см у системі
безполицевого різноглибинного обробітку. 

4. Нульова система основного обробітку із сівбою
спеціальними сівалками в попередньо необроблений 
ґрунт.  

Дослідження проводилися на тлі трьох органо-
мінеральних систем удобрення з різними дозами 
внесення мінеральних добрив під кукурудзу (Фактор 
В):  

1. Органо-мінеральна з внесенням N120P40 +
післяжнивні рештки. 

2. Органо-мінеральна з внесенням N150P40 +
післяжнивні рештки. 

3. Органо-мінеральна з внесенням N180P40 +
післяжнивні рештки. 

Ґрунт дослідного поля темно-каштановий 
середньо-суглинковий із низькою забезпеченістю 
азотом та середньою – рухомим фосфором і 
обмінним калієм. Режим зрошення забезпечував 
підтримання передполивного порогу зволоження під 
посівами культур сівозміни на рівні 70–75% НВ у шарі 
ґрунту 0–50 см. Під час експерименту 
використовували польовий, кількісно-ваговий, 
візуальний, лабораторний, розрахунково-
порівняльний, математично-статистичний методи та 
загальновизнані в Україні методики і методичні 
рекомендації [7]. 
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 Результати досліджень. Оскільки рослини 

кукурудзи спочатку розвиваються дуже повільно, вони 
не конкурентоспроможні з ранньовесняними бур’янами. 
Критичний період розвитку кукурудзи, коли засміченість 
значно впливає на розвиток рослин і врожайність 
починається з фази 2–3 листків. Для сої економічний 
поріг шкодочинності бур’янів за змішаного типу 
забур’яненості становить 3 злакових плюс 3 дводольних 
бур’яни на 1 м

2
. Тому внесення ґрунтового гербіциду

перед сівбою є необхідним. Разом з тим, як свідчать 
результати проведених досліджень, забур’яненість 
посівів значно різнилась між собою за різних способів 
проведення основного обробітку ґрунту  

Так дослідження показали, що за 2009-2014 рр. на 
посівах кукурудзи, в середньому по фактору А, за системи 
диференційованого обробітку спостерігалось 10,8 шт./м

2 
з 

вегетативною масою 31,5 г/м
2
. Заміна оранки на 28-30 см

дисковим розпушуванням на 12-14 см в системі тривалого 
його застосування призвело до збільшення кількості 15,6 
шт./м

2
, або на 44,4% та вегетативної маси до 46,0 г/м

2
, що

було на 46,0% більше контролю. За різноглибинного 
безполицевого основного обробітку кількість бур’янів 
зменшилась до 8,9 шт./м

2
, а вегетативна маса до 28,7

г/м
2
. А максимальний рівень засміченості посівів

кукурудзи спостерігалось за нульового обробітку 20,3 
шт./м

2
 з вегетативною масою 237,2 г/м

2
, що більше

контролю, відповідно, в 1,8 та 7,5 рази. 

Також спостерігався вплив системи удобрення на 
показники забур’яненості за системи удобрення 
N90P40. У середньому,  засміченість складала 10,7 
шт./м

2
 по кількості з вегетативною масою 62,4 г/м

2

збільшення дози добрив до N105P40 середньої дози на 
1 га сівозмінної площі сприяло збільшенню кількості 
до 13,8 шт./м

2
, що вище на 28,9% порівняно з

контролем та вегетативної маси до 96,7 г/м
2
, що

більше на 54,9% порівняно з контролем. Водночас 
максимальних значень засміченості досяг варіант  
N120P40 показники сформувались на рівні 17,2 шт./м

2

по кількості з вегетативною масою 98,5  г/м
2

Середні показники забур’яненості, за дві ротації 
сівозміни, на посівах сої за системи 
диференційованого обробітку спостерігалось 6,0 
шт./м

2 
з вегетативною масою 41,1 г/м

2 
. заміна оранки

на 28-30 см дисковим розпушуванням на 12-14 см в 
системі тривалого його застосування призвело до 
збільшення кількості до 7,6  шт./м

2
, або на 26,6 % та

вегетативної маси до 48,4 г/м
2
, що було на 17,8%

більше контролю. За різноглибинного безполицевого 
основного обробітку кількість бур’янів зменшилась до 
4,1 шт./м

2
, а вегетативна маса до 24,9 г/м

2
. А

максимальний рівень засміченості посівів 
спостерігалось за нульового обробітку 12,7 шт./м

2
 з

вегетативною масою 75,1  г/м
2
, що більше контролю,

відповідно, в 2,11  та 1,8  рази (Рис. 1). 

Рис. 1. Забур’яненість посівів кукурудзи залежно від системи основного обробітку та удобрення 
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Відзначено вплив системи удобрення на показники 
забур’яненості. Так, за системи удобрення N90P40, у 
середньому по фактору В, засміченість складала 7,4 
шт./м

2
 по кількості з вегетативною масою 38,5 г/м

2

збільшення дози добрив до N105P40 середньої дози на 
1 га сівозмінної площі сприяло збільшенню кількості 
до 9,5 шт./м

2
, що вище на 28,3% порівняно з

контролем та вегетативної маси до 51,9 г/м
2
, а це

більше на 34,8% порівняно з контролем. Водночас 
максимальних значень засміченості досяг варіант з 
удобренням N120P40, в якому показники сформувались 
на рівні 6 шт./м

2
 по кількості з вегетативною масою

51,8  г/м
2
.

Встановлено, що, в середньому за 2009-2014 роки 
досліджень, за оранки на 28–30 см в системі 
диференційованого обробітку ґрунту продуктивність 
сформувалась на рівні 10,37 т/га, в середньому по 

фактору А. За мілкого дискового розпушування 
урожайність була меншою на 0,08 т/га, а сівба 
культури в попередньо необроблений ґрунт привела 
до істотного недобору 1,29 т/га урожаю при НІР05 

0,24т/га, що, в середньому, складало 14,2%. Найкращі 
умови для формування врожаю кукурудзи склалися за 
проведення глибокого чизельного обробітку ґрунту, 
де порівняно з контролем (оранкою) приріст урожаю, 
в середньому, становив 0,38 т/га, або, в середньому, 
на 3,6%. 

Також, слід відзначити, що кукурудза позитивно 
відкликається на підвищення норм внесення азотних 
добрив. Так, у варіанті N120Р40 врожайність 
коливалась в межах 8,84-10,22 т/га. Підвищення дози 
азотних добрив до N150 призвело до збільшення 
врожайності, в середньому по фактору на 9%  
(табл. 1). 

Таблиця 1 – Урожайність кукурудзи за різних систем основного обробітку ґрунту, 
сидерації та доз мінеральних добрив, т/га (середнє за 2009-2014 рр.) 

Система основного обробітку ґрунту (А) Доза добрив (В) в середньому по 
фактору А N120P40 N150P40 N180P40 

Диференційована 
28-30 см (о)

9,88 10,40 10,82 10,37 

Мілка одноглибинна 
12-14 (д)

9,67 10,36 10,85 10,29 

Різноглибинна безполицева 
28-30 (ч)

10,14 10,73 11,37 10,75 

Нульова 8,82 9,12 9,30 9,08 

В середньому по фактору В 9,63 10,15 10,59 

НІР05 0,24 

Найбільша продуктивність в досліді 10,59 т/га було 
отримано за використання дози добрив N180, що, в 
середньому, вище за контроль на 9,7%. Максимальним 
рівнем врожайності в досліді 11,37 т/га відзначився 
варіант безполицевого різноглибинного обробітку ґрунту 
на фоні норми добрив N180P40. 

Висновки: 

1. Дослідженнями встановлено, що, в середньому по
фактору А, за системи диференційованого обробітку 
спостерігалось 10,8 шт./м

2 
з вегетативною масою 31,5 г/м

2
. 

За різноглибинного безполицевого основного обробітку 
кількість бур’янів зменшилась до 8,9 шт./м

2
, а вегетативна

маса до 28,7 г/м
2
. А максимальний рівень засміченості

посівів кукурудзи спостерігалось за нульового обробітку 
20,3 шт./м

2
 з вегетативною масою 237,2 г/м

2
, що більше

контролю, відповідно, в 1,8 та 7,5 рази. 
2. Водночас застосування мілкого дискового 

розпушування зменшила продуктивність на 0,08 т/га, а 
сівба культури в попередньо необроблений ґрунт 
привела до істотного недобору 1,29 т/га урожаю при 
НІР05 0,24т/га, що, в середньому, складало 14,2%. 
Найкращі умови для формування врожаю кукурудзи 
склалися за проведення глибокого чизельного обробітку 
ґрунту, де порівняно з контролем (оранкою) приріст 
урожаю, в середньому, становив 0,38 т/га, або, в 
середньому, на 3,6%. 

3. Максимальним рівнем врожайності в досліді
11,37 т/га відзначився варіант безполицевого
різноглибинного обробітку ґрунту на фоні норми добрив
N180P40.
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Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., 
Дробітько А В Перс-пективи використання 
інформаційних систем для агрометеороло- 
гічного забезпечення зрошу-ваного земле- 
робства в умовах півдня України // Зрошуване 
землеробство: міжвід. темат. наук. зб.  –  2015.  – 
Вип. 64. – С 5 - 8. 

В статті наведено результати досліджень з науко-
вого обґрунтування агрометеорологічного забезпе-
чення зрошуваного землеробства півдня України. 
Встановлено, що вирощування сільськогосподарсь-
ких культур на зрошуваних землях тісно пов’язано з 
впливом метеорологічних факторів, які безпосеред-
ньо впливають на продуктивність с.-г. культур, уро-
жайність та якість рослинницької продукції, економі-
чні та енергетичні показники зрошуваного 
землероб-ства. За допомогою врахування 
особливостей  погод-них умов на рівні конкретного 
господарства, сівозмі-ни та поля можна істотно 
підвищити ефективність зрошуваного землеробства. 

Ключові слова: зрошення, погодні умови, ме- 
теорологічні показники, інформаційні засоби, моде- 
лювання, водо потреба. 

Кружилін І.П., Дубенок М.М., Ганієв М.А., Абду 
Н.М., Меліхов В.В., Болотін О.Р., Родін К.А. Рис 
зрошуваний крапельною системою // Зрошуване 
землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 

64. – С 8 - 12.
Із зростанням попиту на продовольчий рис і гост-

ру нестачу прісної води, необхідні інноваційні водоз- 
берігаючі технології вирощування рису, які зменшать 
потребу у воді та знизять екологічне навантаження 
на зрошуваний гектар, порівняно з затопленням 
чеків, шаром води. Однією з водозберігаючих техно- 
логій є краплинне зрошення, яке дозволяє вирощу- 
вати рис без негативного впливу на навколишнє 
середовище. Щоб оцінити вплив краплинного зро- 
шення на продуктивність рису та ефективність вико- 
ристання води був закладений експериментальні 
польовий досвід у Всеросійському науково- 
дослідному інституті зрошуваного землеробства 
(Волгоград, Росія) в 2013 – 2014 роках. У досліджен- 
нях вивчався вплив режимів зрошення, доз внесення 
добрив на одержання запланованої врожайності 
зерна. Результати показали, що при краплинному 
зрошенні використання зрошувальної води посівами 
рису в середньому за два роки досліджень змінюва- 
лися від 499 до 538 мм/га, що в 2,2-5,0 рази менше, 
ніж при затопленні. Таким чином, можна зробити 
висновок, що краплинне зрошення має велику єм- 
ність водозбереження в порівнянні з затопленням. 

Ключові слова: рис, краплинне зрошення, вод- 

ний режим, мінеральні добрива, урожайність. 

Лавриненко Ю.О., Гож О.А. Ефективність стиму- 
ляторів росту та мікродобрив на посівах гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості в умовах зро- 
шення на півдні України // Зрошуване землеробст- 

во: міжвід.  темат.  наук.  зб.  –  2015.  –  Вип.  64.  –  
С 14 - 20. 

Мета дослідження полягає у науковому обґрун- 

туванні впливу стимуляторів росту і мікродобрив з 
урахуванням біологічних особливостей нових гібри- 
дів кукурудзи різних груп ФАО на урожайність і пока- 
зники якості зерна в умовах зрошення на півдні Укра- 
їни. Матеріал і методи. Викладено результати три- 

річних досліджень ефективності стимуляторів росту і 
мікродобрив на гібридах кукурудзи в зрошуваних 
умовах Південного Степу України, ґрунт темно- 
каштановий середньосуглинковий слабкосолонцю- 
ватий. Використовували загальнонаукові, спеціальні 
та розрахунково-порівняльні методи досліджень. 
Результати. Встановлено вплив мікродобрив і сти- 

муляторів росту на формування врожайності та 
якості зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, 
а також на економічну ефективність їхнього вирощу- 
вання. Висновки. За умов зрошення Південного 

Степу України на темно-каштанових ґрунтах рекоме- 
ндується використовувати наступні гібриди: ранньо- 
стиглий ДН Пивиха, середньоранній Скадовський, 
середньостиглий Каховський і середньопізній Арабат 
при комплексному застосуванні стимуляторів росту – 
обробка насіння «Сизам-Нано» та підживлення у 
фазу 7-8 листків кукурудзи «Грейнактив-С». 

Ключові слова: гібриди кукурудзи, групи ФАО, 

мікродобрива і стимулятори росту, зрошення, вро- 
жайність і якість зерна, економічна ефективність. 

Бенда Р.В. Формування показників якості зерна 
ячменю озимого залежно від строків сівби та 
мінерального живлення // Зрошуване землеробст- 

во:  міжвід.  темат.  наук.  зб.  –  2015.  –  Вип.  64.  – 
С 20 - 22. 

Мета: вивчення впливу строків сівби та рівня мі- 

нерального живлення на формування показників 
якості зерна ячменю озимого. Методи: при прове- 

денні досліджень користувались загальновизнаними 
методиками та методичними рекомендаціями Інсти- 
туту сільського господарства степової зони. Резуль- 
тати. Проведені експериментальні дослідження 

показали, що при зміщенні строків сівби від раннього 
в бік пізнього простежувалася тенденція до збіль- 
шення білковості зерна ячменю озимого. Так, при 
сівбі 15–18 та 25–29 жовтня формувалося зерно з 
найбільшим вмістом білка 11,3 та 11,4% відповідно. 
Вміст в зерні крохмалю навпаки, зменшувався, при 
цьому різниця в показниках між раннім та пізнім 
строками сівби становила 7,3%. Натура зерна най- 
вищою (660 г/л) була при сівбі 25–28 вересня. А при 
сівбі 15–17 вересня та 5–8 жовтня вона була дещо 
меншою і становила 637–641 г/л. Сівба ячменю 
озимого у пізні строки (15–18 та 25–29 жовтня) приз- 
водила до формування найменшої натурної маси 
зерна – 623 та 618 г/л відповідно. Також встановле- 
но, що проведення азотного прикореневого піджив- 
лення рослин наприкінці фази кущення локальним 
способом в дозі N30 сприяло збільшенню вмісту білка 
в зерні на 0,5% порівняно з фоном. При збільшенні 
дози азоту від 60 до 90 кг/га д. р. білковість зерна 
зростала до 9,4–9,8%. При цьому, прибавка білка 
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порівняно з фоном становила 0,9–1,3%. Що стосу- 
ється натурної маси зерна, то вона також змінюва- 
лася під впливом азотних підживлень. Щодо вмісту 
крохмалю в зерні ячменю озимого, була відмічена 
тенденція до зменшення його кількості при прове- 
денні азотних підживлень. Висновок. Встановлено, 

що в умовах північної частини Степу України при 
сівбі по стерньовому попереднику, в пізні строки (15– 
18 та 25–29 жовтня) формувалося зерно з найбіль- 
шим вмістом білка (11,3–11,4%), а при ранніх строках 
(15–17 вересня) з найбільшим вмістом крохмалю 
(54,7%). Внесення азотних добрив у вигляді весня- 
них підживлень як різними дозами, так і способами є 
ефективним прийомом в технології вирощування 
ячменю озимого для підвищення вмісту білка у зерні. 
Ключові слова: ячмінь озимий, строки сівби, мі- 

неральне живлення, азотні підживлення, показники 
якості. 

Ходяков Е.А., Русаков А.В. Особливості техноло- 
гії одержання запланованих урожаїв перцю при 
дощуванні на півдні Росії // Зрошуване землеробс- 

тво: міжвід. темат.  наук.  зб.  –  2015.  –  Вип.  64.  – 
С 22 - 26. 

Основна мета проведених наукових досліджень 
2003-2005 рр. і виробничої перевірки в 2013 р. поля- 
гала у розробці та обґрунтування водозберігаючих 
технологій поливу перцю дощуванням, що дозволя- 
ють спільно з внесенням мінеральних добрив отри- 
мувати плановану врожайність 50, 60 і 70 т/га при 
збереженні родючості світло-каштанових ґрунтів 
Волго-Донського межиріччя та екологічної безпеки. 

Для цього досліджували 3 режими зрошення: 75- 
65, 85-75, 85%НВ і 3 варіанти внесення розрахунко- 
вих доз мінеральних добрив N165P100K90, N200P120K110, 
N235P140K130 кг. д. в./га. 

Проведені дослідження показали, що врожай- 
ність плодів перцю на рівні 50 т/га можна одержати 
при підтримці екологічно безпечних режимів зрошен- 
ня 75-65 або 85-75% НВ у поєднанні з розрахунко- 
вою удобренностью грунту N165P100K90; 60 т/га - при 
підтримці режимів зрошення 75-65 і 85-75%НВ одно- 
часно з внесенням дози мінеральних добрив 
N200P120K110 або 85%НВ разом зі зниженою дозою 
N165P100K90; 70т/га – при внесенням дози мінеральних 
добрив N235 P140 K130 кг д. в. /га і підтриманні режимів 
зрошення 85-75 або 85%НВ. 

Із збільшенням рівня запланованої врожайності 
перцю від 50 до 70 тонн/га в середньому за 3 роки 
основних досліджень зрошувальні норми  зростали 
до 5130...5480 м

3
/га, сумарне водоспоживання – до

6121...6457 м
3
/га, середньодобове водоспоживання –

до 36,9...38,7 м3/га, період вегетації перцю - до 
140...144 днів; максимальна площа листя - до 
36,6...37,11 тис. м

2
/га; фотосинтетичний потенціал –

до 3,37...3,48 млн. м
2
*днів/га коефіцієнт енергетичної

ефективності - до 2,01...2,03 одночасно зі зниженням 
коефіцієнта водоспоживання до 79,8...83,5 м

3
/т і

енергоємність 1 т товарної продукції до...12,0 12,2 
ГДж при гарному якості отриманої продукції та збе- 
реженні родючості ґрунту. 

Ключові слова: перець, врожайність, режим 

зрошення, дощування, добрива, фотосинтез, біоене- 
ргетика, родючість ґрунту. 

Марковська О.Є., Лавренко С.О., Камінська М.О. 
Новий стимулятор росту в технології вирощу- 
вання зернових колосових культур у південному 
степу України // Зрошуване землеробство: міжвід. 

темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 26 - 29. 
Мета. Вивчення доцільності застосування бако- 

вих сумішей пестицидів та регуляторів росту в тех- 
нології вирощування зернових колосових культур. 

Методи. Обліки та спостереження за ростом і ро- 

звитком рослин здійснювали згідно методики польо- 
вих дослідів та ДСТУ 4138-2002 [7, 8]. Ефективність 
гербіциду визначали за методиками Інституту захис- 
ту рослин НААН України [9, 10]. 

Результати. Застосування бакової суміші гербі- 

циду Гранстар Голд 75 в.г. та імунорегулятора 
«МИР» наприкінці третього етапу органогенезу пше- 
ниці озимої сприяло підвищенню врожаю зерна в 
2011 р. на 24,3-25,0%, в 2012 р. – на 20,8-21,6%. 
Стосовно різних строків використання імунорегуля- 
тора «МИР» в технології вирощування пшениці ози- 
мої в ДВНЗ "ХДАУ" найвищу врожайність пшениці 
озимої забезпечив варіант обробки насіння імуноре- 
гулятором «МИР» перед сівбою - 3,83 т/га, переви- 
щуючи контроль (без обробки) на 13,3%. Обробка 
посівів у фазу весняного кущіння (варіант 2) і засто- 
сування імунорегулятору «МИР» для обробки насін- 
ня перед сівбою + обробка посівів у фазу весняного 
кущіння (варіант 6) сприяло формуванню врожайно- 
сті зерна на рівні 3,69; 3,78 т/га, що нижче за макси- 
мальний показник на 3,8%; 1,3%, відповідно. Приба- 
вка врожаю у вищеназваних варіантах досліду від- 
булась за рахунок формування більшої кількості 
продуктивних стебел та довжини колосу. 

Висновки. Застосування імунорегулятора 
«МИР» в баковій суміші з рекомендованими «Пере- 
ліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до вико- 
ристання в Україні» гербіцидами наприкінці третього 
етапу органогенезу пшениці озимої та ячменю є 
доцільним та економічно вигідним елементом сучас- 
ної технології вирощування зернових колосових 
кульутр. Прибавка врожаю зерна пшениці складала 
7,1-12,6%, зменшення забур’яненості – 91,6-95,8%. 

Ключові слова: імунорегулятор, зернові колосо- 

ві, фотосинтез, гербіцид. 
 

Голобородько С.П., Погинайко О.А. Агробіологіч- 
ні основи формування урожаю посухостійких 
видів багаторічних трав в умовах регіональних 
змін клімату в Південному Степу України // Зро- 

шуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. 
– Вип. 64. – С 29 - 35.

Мета. Добір посухостійких видів бобових і злако-

вих багаторічних трав та бобово-злакових бінарних і 
полівидових травосумішок, які в умовах регіональних 
змін клімату забезпечують максимальний збір кор- 
мових одиниць і перетравного протеїну. Методи 
досліджень: польовий – для визначення впливу 

погодних умов і агротехнологічних факторів; вимірю- 
вально-ваговий – для обліку кормової продуктивнос- 
ті; морфологічний – для аналізу вертикальної струк- 
тури надземної маси багаторічних трав при встанов- 
ленні їх господарсько-цінних ознак; лабораторний – 
для визначення видового ботанічного та хімічного 
складу травостоїв; розрахунково-порівняльний – для 
економічної й енергетичної оцінки вирощування 
багаторічних трав на кормові цілі; математично- 
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статистичний – для оцінки достовірності отрима- 
них результатів досліджень. Результати дослі- 
джень. Урожайність абсолютно сухої речовини 

одновидових посівів пирію середнього істотно зале- 
жала від видового ботанічного складу агрофітоцено- 
зів, що вивчалися, та року їх використання і склада- 
ла для першого року 3,24 т/га, другого – 2,70 і тре- 
тього – 1,86 т/га, відповідно, люцерни – 3,30; 2,48 і 
1,67 т/га, еспарцету піщаного – 3,39; 2,73 і 1,65 т/га. 
Збір корм. од. з одновидових посівів пирію середньо- 
го, незалежно від року використання травостоїв, 
досягав 1,18-2,14 т/га, перетравного протеїну – 0,18- 
0,41 т/га, валової енергії – 33,8-59,0 ГДж/га і обмінної 
енергії – 19,0-33,8 ГДж/га. Максимальний збір перет- 
равного протеїну протягом усіх років використання 
багаторічних трав отримано з одновидових посівів 
люцерни – 0,30-0,62 т/га і еспарцету піщаного – 0,24- 
0,58 та люцерно-злакових – 0,30-0,59 і еспарцето- 
злакових травосумішок – 0,25-0,55 т/га, що істотно 
залежало від участі у видовому ботанічному складі 
бобових компонентів – люцерни та еспарцету піща- 
ного. Вміст люцерни в одновидових посівах першого 
року використання складав 79,7%; другого – 87,35 і 
третього – 13,50%, відповідно, еспарцету піщаного – 
91,15%; 82,00 і 8,30%. 

Собівартість 1 тонни корм. од. одновидових посі- 
вів пирію середнього першого року використання 
склала 1346,1 грн, відповідно люцерни – 542,1; 
еспарцету піщаного – 638,2; бінарної травосумішки 
пирій + люцерна – 1084,8 грн, пирій + еспарцет пі- 
щаний – 965,1 грн і полівидової травосумішки пирій 
+ люцерна + еспарцет піщаний – 851,5 грн. Виснов-
ки. Висока продуктивність багаторічних трав – 1,67-

2,70 т/га корм. од. та 0,30-0,64 т/га перетравного
протеїну в умовах неполивного землеробства пів-
денної частини зони Степу, досягається при викорис-
танні посухостійких видів трав, які в найбільшій мірі
адаптовані до природно-кліматичних умов зони:
пирій середній (сорт Вітас), люцерна (сорт Унітро) і
еспарцет піщаний (сорт Інгульський) та їх бінарні і
полівидові травосумішки.

Ключові слова: вологозабезпеченість, люцерна, 

пирій середній, еспарцет, урожайність, кормові оди- 
ниці, обмінна енергія. 

Вожегова Р.А., Мунтян Л.В. Вплив елементів тех- 
нології вирощування на інтенсивність кущення 
озимої пшениці різних сортів в умовах рисових 
сівозмін // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 35 - 37. 
Дослідження були спрямовані на вдосконалення 

існуючої технології вирощування пшениці озимої 
шляхом оптимізації агротехнічних елементів для 
поліпшення умов росту, розвитку рослин та форму- 
вання високої зернової продуктивності даної культу- 
ри в умовах рисових сівозмін. Характерною біологіч- 
ною особливістю хлібних злаків є властивість кущи- 
тися. Розрізняють загальну і продуктивну кущистість. 
Під загальною кущистістю розуміють кількість сте- 
бел, яка припадає на одну рослину, під продуктив- 
ною – ту кількість стебел, яка забезпечує врожай 
зерна. Дослідження проводилися протягом 2010- 
2014 рр. на базі Інституту рису НААН. Предмет дос- 
ліджень  –  сорти  озимої  пшениці  Росинка, Одеська 
267 та Херсонська безоста. Удобрення в умовах 
рисових сівозмін є потужним чинником впливу на 

розвиток окремих елементів продуктивності та уро- 
жайність зерна озимої пшениці за умов дотримання 
інших елементів технологічного циклу вирощування 
культури. Під дією мінеральних добрив збільшується 
інтенсивність кущення, кількість продуктивних стебел 
на одиницю площі, що в кінцевому результаті і під- 
вищує продуктивність посіву. Для більш ефективного 
використання мінеральних добрив доцільно врахо- 
вувати видові і сортові особливості культури. Щодо 
норм висіву насіння вони повинні бути оптимальними 
і складати 500 шт/м². 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, рисова сі- 

возміна, норма висіву. 

Ільінська І.Н. Ефективне використання водних 
ресурсів у зрошуваному землеробстві з викорис- 
танням сучасних технологій зрошення // Зрошу- 

ване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – 
Вип. 64. – С 38 - 42. 

Стаття присвячена розробці шляхів підвищення 
ефективності зрошуваного землеробства на основі 
використання нових технологій водозбереження, 
включаючи принцип призначення водного режиму, 
способи і техніку поливу. При проведенні досліджень 
застосовувались загальноприйняті методики: Б. А. 
Доспехова (1985); М. М. Горянського (1970); ВНДІ 
кормів (1971), А. Н. Костякова (1957). 

Були проаналізовані показники ефективності ви- 
користання зрошувальної води та окупності її додат- 
ково одержаним урожаєм для ряду зернових, зерно- 
бобових, овочевих та кормових культур в умовах 
чорноземів звичайних Ростовської області. 

Встановлено, що водозберігаюча технологія за- 
безпечує найбільший ефект для таких культур як 
озима пшениця, кукурудза, горох, картопля. Тут ви- 
трати води не перевищують 330 м3 на 1 тонну при- 
бавки врожаю, забезпечуючи віддачу 3,04-4,81 кг від 
кожного кубометра витраченої води. 

Ключові слова: технології, зрошення, водні ре- 

сурси, ефективність використання води, сільськогос- 
подарські культури. 

Заєць С.О. Продуктивність сучасних сортів пше- 
ниці озимої в умовах зрошення // Зрошуване зем- 

леробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. 
– С 42 - 46.

Мета. Визначити найбільш урожайні та адаптовані

сорти пшениці озимої до умов зрошення півдня Украї- 
ни. Методи. Дослідження проводились на зрошуваних 

землях Інституту зрошуваного землеробства НААН за 
методикою Доспєхова Б.О. та методичних рекоменда- 
цій по проведенню польових дослідів в умовах зрошен- 
ня Інституту зрошуваного землеробства. Ґрунт дослід- 
ного поля темно-каштановий, важко суглинковий, соло- 
нцюватий з вмістом гумусу - 2,3%, щільністю - 1,3 г/см², 
вологістю в’янення - 9,8%, найменшою вологоємністю - 
22,4%. Результати. Встановлено, що на зрошуваних 

землях півдня України після сої найвищу врожайність 
(7,73 і 7,72 т/га) формували нові сорти пшениці озимої 
Марія і Ватажок, які відповідно створені в Інституті 
зрошуваного землеробства НААН і Селекційно- 
генетичному інституті - Національному центрі насіннєз- 
навства та сортовивчення. Практично таку ж урожай- 
ність створював сорт Херсонська 99. Всі інші сорти 
(Благо, Овідій, Кохана, Конка, Антонівка, Місія, Зоре- 
пад, Жайвір і Польовик) забезпечували врожайність на 
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рівні 6,82-7,33 т/га, що близько до врожайності, отрима- 
ної на стандарті Херсонській безостій – 7,04 т/га. За 
вмістом білка (12,6 %) і клейковини (38%) зерно сорту 
Овідій відповідало вимогам другого, а більшість сортів – 
третього класу ДСТУ 3768:2010. Лише у сортів Місія і 
Польовик вміст білка у зерні складав 10,4-10,8 %, що 
переводило його у п’ятий клас за ДСТУ. 

. Висновки. Найвищу врожайність 7,73 т/га, най- 

більший умовний прибуток 11834 грн/га і рівень рен- 
табельності 156% при собівартості 951,90 грн/га 
забезпечує сорт пшениці озимої Марія. Також високу 
врожайність (7,72 і 7,54 т/га) і чистий прибуток (11817 
і 11447 грн/га) за рівня рентабельності (154%) мали 
сорти Ватажок і Херсонська 99, Бібліогр.:7 назв. 

Ключові слова: зрошення, пшениця озима, сор- 

ти, урожайність, якість, економічна ефективність 

Шатковський А.П., Журавльов О.В.,  Черевич- 
ний Ю.О. Продуктивність цибулі ріпчастої залеж- 
но від режимів краплинного зрошення в умовах 
Степу Сухого // Зрошуване землеробство: міжвід. 

темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 46 - 49. 
Мета. Встановлення впливу різних рівнів перед- 

поливної вологості ґрунту (РПВҐ) на продукційні 
процеси ранньостиглої цибулі ріпчастої. Методика 
досліджень. Дослідження проведені у складі стаціо- 

нарного досліду на базі Брилівського опорного пунк- 
ту ІВПіМ НААН (підзона  Степу  Сухого)  у  2011- 
2013 рр. Однофакторною схемою польового досліду 
було передбачено вивчення 6 РПВҐ, які, в свою чер- 
гу, обумовлювали формування режимів краплинного 
зрошення і, відповідно - продукційних процесів. Ви- 
користаний метод призначення строків поливів – 
тензіометричний. Результати досліджень. В серед- 

ньому за роки досліджень у варіанті з РПВҐ 90 % НВ 
площа листкової поверхні (ПЛП) становила 55,3 тис. 
м

2
/га, що на 10,4 тис. м

2
 (19%) та 21,2 тис.м

2
/га (38%)

відповідно більше, ніж на варіантах 80 і 70% НВ. На 
контрольному варіанті ПЛП була в 3,8 разів менша 
за аналогічний показник у варіанті з РПВҐ 90 % НВ. 
Величина фотосинтетичного потенціалу (ФП) також 
збільшувалась від підвищення РПВҐ. Максимальне 
його значення зафіксовано у варіанті з РПВҐ 90 % 
НВ, і, залежно від року досліджень, коливалось від 
1,941 до 2,151 млн.м

2
×днів/га. Мінімальне значення

ФП отримано на контрольному варіанті – 0,131-1,084 
млн.м

2
×днів/га. За результатами досліджень прослі-

дковано тенденцію приросту врожайності та знижен- 
ня коефіцієнту водоспоживання рослин цибулі з 
підвищенням передполивного порогу. Висновки. 

Встановлено, що з підвищенням РПВҐ ПЛП та ФП 
зростають. Максимальні значення були характерні 
для варіанту з РПВҐ 90 % НВ, мінімальні – для конт- 
рольного варіанту без зрошення. Отримано матема- 
тичну залежність ФП від ПЛП цибулі ріпчастої: 
У=0,0404х

0,9748
, де У – ФП, млн.м

2
×днів/га; х – ПЛП,

тис.м
2
. Коефіцієнт апроксимації R

2
=0,92. Найвищу

врожайність – 57,3 т/га ранньостиглої цибулі на фоні 
мінімального коефіцієнта водоспоживання (74,7 м

3
/т)

отримано у варіанті з РПВҐ 90 % НВ. Підтримання 
такого передполивного порогу досягається прове- 
денням 5 досходових поливів нормою по 150 м

3
/га і

37 вегетаційних поливів нормою 70 м
3
/га.

Ключові слова: цибуля ріпчаста, режим крап- 

линного зрошення, площа листкової поверхні, фото- 
синтетичний потенціал, урожайність. 

Кулигін В.А. Вплив елементів технології на про- 
дуктивність і водоспоживання моркви в умовах 
зрошення // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 49 - 53. 
Метою досліджень, що проводилися у ФГУП 

«Семикаракор-ське» у 2012-2013 роках, було вияв- 
лення оптимального поєднання режиму зрошення, 
способу основного обробітку грунту і рівня мінераль- 
ного живлення при вирощуванні моркви в аспекті 
ресурсозбереження. При проведенні польових дос- 
лідів використовувались загальноприйняті методики 
Доспехова Б. А., Горянського М. М. 

Інтенсивне зрошення сприяло підвищенню вро- 
жайності моркви в 2,9-3,3 рази порівняно з варіан- 
том, де поливи проводилися до появи повних сходів. 
Варіант інтенсивного зрошення на фоні повної норми 
мінерального живлення забезпечував найбільшу 
продуктивність моркви. Врожайність коренеплодів 
при цьому склала: після відвальної основний оброб- 
ки 21,58 т/га, безвідвальної – 19,04 т/га. 

На водозберігаючому варіанті зрошення при роз- 
рахунковій нормі добрив і відвальної основного об- 
робітку відмічено зниження врожайності. Це знижен- 
ня становило 36,1 % порівняно з інтенсивним зро- 
шенням,  при   економії   зрошувальної   води   –  
1260 м3/га 

Водозберігаючий варіант сприяв більш раціона- 
льному витраті води на отримання 1 т надбавки (139 
м3) і найбільшому виходу додаткової продукції на 
100 м3 зрошувальної води. 

Найбільша прибавка врожайності від добрив 
отримано за внесення повної норми (NPK). На тлі 
різних варіантів зрошення та способів основного 
обробітку ця надбавка склала 34,0-40,9 % порівняно 
з ділянками без добрив. Однак ефективність викори- 
стання добрив на варіантах з повною (NPK) і поло- 
винної (0,5 NPK) нормою виявилася приблизно рів- 
нозначною. На вказаних варіантах було отримано 
відповідно 23,2 і 22,6 кг додаткової продукції на 1 кг 
внесених добрив. 

Встановлено, що в умовах дефіциту водних ре- 
сурсів, поряд з інтенсивним варіантом зрошення 
можливе використання водозберігаючого варіанту, 
при якому відзначається найбільш раціональне ви- 
користання зрошувальної води. 

Ключові слова: морква, режим зрошення, доб- 

рива, способи основного обробітку ґрунту, врожай- 
ність, надбавка, економія зрошувальної води, коефі- 
цієнт водоспоживання, ресурсозбереження. 

 

Грановська Л.М., Подмазка О.В. Прогнозування 
показників гідрогеолого-меліоративного стану 
території Чаплинського району Херсонської об- 
ласті // Зрошуване землеробство: міжвід. тематич. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 54 - 58. 
Мета. Прогнозування основних показників гідроге- 

олого-меліоративного стану зрошуваних земель і 
прилеглих до них територій до 2017 року. Методика. 

Методологічною основою  дослідження є комплексний 
і системний підхід до оцінки гідрогеолого- 
меліоративного стану зрошуваних земель та прилег- 
лих до них територій, а також сукупність сучасних 
наукових методів дослідження, а саме: аналізу та 
порівняння (для вивчення та аналізу динаміки показ- 
ників гідрогеолого-меліоративного стану  зрошуваних 
та прилеглих сільськогосподарських земель); спосте- 
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реження (для створення бази даних показників гідро- 
геолого-меліоративного стану зрошуваних сільського- 
сподарських земель); порівняння (для порівняння і 
аналізу показників гідрогеолого-меліоративного стану 
зрошуваних земель за роками); моделювання та про- 
гнозування (для прогнозування показників гідрогеоло- 
го-меліоративного стану зрошуваних сільськогоспо- 
дарських земель у часі). Результати. Відображено 

графічно меліоративний стан зрошуваних сільського- 
сподарських земель та проведено прогноз подальшо- 
го розвитку гідрогеолого-меліоративного стану тери- 
торії Чаплинського району Херсонської області до 
2017 року. Висновки. Необхідною умовою високое- 

фективного, екологічно безпечного використання 
зрошуваних земель Чаплинського району є розробка 
та впровадження комплексу заходів з управління 
меліоративним режимом, підвищення родючості зро- 
шуваних ґрунтів, поліпшення їх агроекологічного стану 
та раціонального використання. 

Ключові слова: осолонцювання, зрошення, гід- 

рогеолого-меліоративний стан. 

Дорошенко О.Л., Хоміна В.Я. Формування фото- 
синтетичного потенціалу посівів гречки // Зрошу- 

ване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – 
Вип. 64. – С 58 - 61. 

Розглядається вплив мікроелементів на форму- 
вання фотосинтетичних показників посівів гречки. 
Польові дослідження проводились на дослідному 
полі інституту круп’яних культур ПДАТУ, яке знахо- 
диться в південній частині Хмельницької області. 
Досліджувалися сорти Вікторія, Роксолана та Зеле- 
ноквіткова 90. Результати досліджень показали, що 
застосування мікроелементів сприяло варіативності 
фотосинтетичних показників посівів гречки, на ці 
показники впливали мікроелементи, спосіб застосу- 
вання і погодні умови вегетаційного періоду. На ос- 
нові отриманих експериментальних даних встанов- 
лено високий коефіцієнт кореляції між вмістом хло- 
рофілу в листках гречки та коефіцієнтом викорис- 
тання фотосинтетично-активної радіації: у сорту 
Вікторія – r = 0,69, у сорту Роксолана – r = 0,85 та у 
сорту Зеленоквіткова 90 – r = 0,62. 

Ключові слова: гречка, мікроелементи, площа 

листової поверхні, вміст хлорофілу в листках, коефі- 
цієнт використання ФАР, урожайність. 

Кіріяк Ю.П., Трикоз Л.В., Коваленко А.М. Водний 
режим грунту в посівах пшениці озимої за умов 
різного розміщення її в сівозміні та обробітку 
грунту // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 61 - 64. 
В статті наведені результати досліджень в стаці- 

онарному досліді з вивчення сівозмін і обробітку 
грунту на дослідному полі Інституту зрошуваного 
землеробства НААН. Досліджено процеси форму- 
вання запасів продуктивної вологи в ґрунті та її ви- 
трачання. Встановлено, що на час сівби пшениці 
озимої запаси продуктивної вологи в метровому шарі 
ґрунту по чорному пару були в середньому за три 
роки на 37,9-67,8 мм вищими, ніж після інших попе- 
редників. 

За осінньо-зимовий період запаси вологи по чор- 
ному пару збільшились на 26,6 -41,9 мм, тоді  як 
після сидерального пару на 56,6-61,6 і після льону 
олійного – на 33,9-51,8 мм. Залежність від поперед- 

ників залишилась аналогічно осені. 

Після зливових дощів в кінці травня за десять 
днів посіви пшениці озимої по пару з метрового шару 
ґрунту втратили 105 мм вологи, а по чорному пару 
втрати становили лише 22 мм. 

Ключові слова: сівозміна, обробіток грунту, про- 

дуктивна волога, польовий транспіраційний коефіці- 
єнт, ґрунт. 

Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С. 
Продуктивність зернопросапної сівозміни на 
зрошенні за різних систем основного обробітку 
ґрунту // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 64 - 67. 
У статті наведено результати експериментальних 

досліджень впливу різних способів і глибини основ- 
ного обробітку грунту в сівозміні на водно-фізичні 
властивості і продуктивність сільськогосподарських 
культур сівозміни. 

Метою статті було науково обґрунтувати оптима- 
льні параметри співвідношення конкурентоспромож- 
них культур і минимизированного обробітку  грунту, 
які забезпечать збереження родючості грунту, еконо- 
мію ресурсів і підвищення продуктивності 

Для проведення досліджень використовували 
польовий, лабораторний, статистичний і розрахунко- 
во-порівняльний методи. 

Автори прийшли до висновку що, в ланці зер- 
нопросапної сівозміни на темно-каштанових грунтах 
південного регіону при зрошенні найбільш сприятли- 
ві умови для росту, розвитку та формування врожаю 
сільськогосподарських культур створюються при 
різноглибинної системі полицевого обробітку. 

Ключові слова: сівозміна, спосіб і глибина обро- 

бітку грунту, агрофізичні властивості, продуктивність. 

Писаренко П.В., Пілярський В.Г., Шкода О.А., 
Пілярська О.О. Ефективність окремих елементів 
технології вирощування гібриду кукурудзи Крос 
221М в умовах південного степу України // Зрошу- 

ване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – 
Вип. 64. – С 67 - 72. 

Метою досліджень було обґрунтування та удо- 
сконалення елементів технології вирощування куку- 
рудзи гібриду Крос 221М на ділянці гібридизації в 
умовах зрошення Півдня України. Спостереження, 
обліки та статистична обробка результатів дослі- 
джень виконувалися за загальноприйнятими мето- 
диками проведення польових дослідів в умовах 
зрошення. Результати. Найбільш економічно доціль- 
ним при виробництві насіння гібриду Крос 221М на 
темно-каштановому ґрунті є елементи технології 
вирощування – поливний режим 70-80-70% НВ в 
шарі ґрунту 0-50 см, доза мінеральних добрив під 
запланований рівень урожаю та густота стояння 
рослин гібриду Крос 221 М – 80 тис./ га, які забезпе- 
чують врожайність насіння 6,7 т/га, вартість валової 
продукції 60300 грн/га, собівартість 1 т зерна кукуру- 
дзи 2451 грн., чистий прибуток – 43881 грн./га та 
рівень рентабельності 267%. Таким чином, вирощу- 
вання гібридного насіння кукурудзи гібриду Крос 
221М в умовах південної зони Степу України най- 
більш економічно вигідно на зрошуваних землях. 

Ключові слова: кукурудза, ділянки гібридизації, 

режим зрошення, добрива, густота стояння рослин, 
економічна ефективність. 
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Захарова М.А. Сталий розвиток зрошення в Укра- 
їні: наукові підходи до оцінки іригаційної дегра- 
дації ґрунтів та управління родючістю зрошува- 
них земель // Зрошуване землеробство: міжвід. 

темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 72 - 75. 
Мета. Метою дослідження є комплексна характе- 

ристика створених за участю автора наукових підхо- 
дів до оцінки іригаційної деградації ґрунту та управ- 
ління родючістю зрошуваних земель. Методи. Мето- 

дологічну основу наукового дослідження складають 
сучасні методи досліджень: історичний, системний, 
статистичний. Результати. На основі спостережень, 

узагальнення та систематизації розроблені критерії 
оцінки розвитку процесів деградації. Визначено рівні 
їх екологічної небезпеки, які повністю відповідають 
чинному законодавству, базуються на сучасних дося- 
гненнях науки та ураховують міжнародний досвід. 
Охарактеризовані найбільш поширені форми ірига- 
ційної деградації ґрунту; вони розвиваються при 
використанні для зрошення вод не належної якості 
(обмежено придатних та не придатних для зрошен- 
ня) та/або низькій культурі землеробства та недоста- 
тніх ресурсних вкладеннях. Наведено інтегральну 
оцінку зрошуваних ґрунтів за ступенем іригаційної 
деградації. Запропоновано профілактичні та безпо- 
середні методи боротьби з деградацією при викорис- 
танні меліорованих ґрунтів, які забезпечують збере- 
ження ресурсів, захист ґрунтів, баланс природних 
процесів. Висновки. Отримані результати будуть 

служити державним інструментом, який дозволить 
регулювати використання та охорону ґрунтових ре- 
сурсів країни для забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства в Україні. 

Ключові слова: зрошення, зрошувані ґрунти, 

зрошувальні води, процеси деградації, інтегральна 
оцінка, комплексні заходи, сільське господарство. 

Біляєва І.М. Науково-методологічне обґрунту- 
вання моделей продуктивності зрошення для 
умов півдня України // Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 75 - 78. 
В статті наведено результати досліджень з науко- 

во-методологічного обґрунтування моделей продук- 
тивності зрошення для умов півдня України. Доведе- 
но, що для підвищення продуктивності зрошення 
необхідно враховувати групи взаємопов’язаних фак- 
торів та проводити аналіз природних, агротехнічних 
та господарсько-економічних чинників з встановлен- 
ня ступеня їх взаємозв'язків. Проведений комплекс- 
ний аналіз впливу показників гідротермічного режиму 
та продуктивності зрошення при вирощуванні різних 
сільськогосподарських культур свідчить про необхід- 
ність удосконалення технологій вирощування для 
підвищення продуктивності зрошення в умовах Пів- 
денного Степу України. 

Ключові слова: зрошення, продуктивність зро- 

шення, культури, врожайність, фотосинтетично- 
активна радіація, математичний аналіз 

Грановська Л.М., Жужа П.В. Теоретичне 
обгрунтування інженерних заходів з боротьби зі 
шкідливою дією вод на території с.м.т. Нова 
Маячка Цюрупинського району Херсонської 
області // Зрошуване землеробство: міжвід. тематич. 

наук.зб. – 2015. – Вип. 64. – С 79 - 82. 
Мета. Розробка та теоретичне обґрунтування ін- 

женерних заходів боротьби зі шкідливою дією вод на 
території населеного пункту. Методика. Методологі- 

чну основу наукового дослідження наукового дослі- 
дження складали сучасні методи: аналізу, індукції та 
дедукції, історичний, метод системного аналізу та 
системного підходу. Методика включала аналіз гідро- 
геологічних умов території населеного пункту за 
показником рівня ґрунтових вод та його динамікою 
під впливом багаторічного періоду експлуатації шту- 
чних водогосподарських об’єктів; аналіз геологічних 
умов території та їх зміну під впливом гідротехнічних 
меліорацій; аналіз роботи свердловин вертикального 
дренажу за багаторічний період. Результати. З ме- 

тою зниження прояву шкідливої дії вод на території 
населеного пункту розроблено можливі варіанти 
інженерних заходів з відповідним їх теоретичним 
обґрунтуванням: відведення поверхневого стоку за 
межі території, будівництво вертикального дренажу, 
комбінований дренаж, горизонтальний дренаж, гори- 
зонтальний дренаж з вертикальними самопливними 
свердловинами-підсилювачами, горизонтальний 
дренаж з колонками-поглиначами. Висновки. Захист 

території населеного пункту від шкідливої дії води 
необхідно проводити шляхом підтримання санітар- 
них норм осушення постійно діючим горизонтальним 
дренажем з колонками-поглиначами. 

Ключові слова: інженерні заходи, шкідлива дія 

вод, гідрогеологічні умови, населений пункт, сверд- 
ловини-підсилювачі, горизонтальний дренаж, колон- 
ки-поглиначі. 

 

Малярчук М.П., Котельников Д.І., Носенко Ю.М. 
Вміст елементів мінерального живлення та про- 
дуктивність зерна кукурудзи залежно від основ- 
ного обробітку ґрунту та добрив // Зрошуване 

землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 
64. – С 83 - 84.

Метою досліджень було встановлення законо-

мірностей впливу різних глибини та способу основ- 
ного обробітку і доз внесення азотних добрив на 
показники вмісту поживних речовин та врожайність 
кукурудзи. 

Матеріал і методи. Викладено результати трирі- 

чних досліджень впливу різних способів, глибини 
обробітку ґрунту, норм азотних добрив на вміст в 
грунті азоту, фосфору та калію на рівень врожайності 
кукурудзи. Користувалися польовими, біометрични- 
ми, лабораторними та статистичними методами. 

Результати обліку врожаю зерна кукурудзи за 

варіантами досліду зі способами основного обробіт- 
ку і дозами внесення азотних добрив свідчать, що в 
середньому за три роки найвищий рівень врожайно- 
сті формувався у варіантах різноглибинних і дифе- 
ренційованих систем основного обробітку з оранкою 
на глибину 20-22 та 28-30 см. Істотної різниці в рівні 
урожайності не виявлено він був у межах 13,73-14,10 
т/га, тобто різниця не перевищувала 2,6- 2,8%. 

Нижчий рівень урожайності протягом років дослі- 
джень і за різних доз внесення азотних добрив фор- 
мувався за мілкого 12-14 см чизельного обробітку на 
фоні тривалого його застосування в сівозміні. У цьо- 
му варіанті найвища урожайність в середньому за 
три роки (11,31 т/га) була за дози внесення азотного 
добрива N180,що менше, ніж на контролі за такої 
самої дози добрив на 17,8%, а порівняно з оранкою 
на 20-22 см в системі диференційованого-1 обробіт- 
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ку – на 19,8%. 

Підвищення дози азотних добрив від N120 до N150 
в середньому по фактору В забезпечувало прибавку 
врожаю на рівні 1,12 т/га, а з N150 до N180 – на 0,97 
т/га. 

Висновки. За результатами досліджень можна 

зробити висновок, що оранка на 20-22 см в системі 
диференційованої-1 системи основного обробітку 
ґрунту з одним щілюванням на глибину 38-40 см за 
ротацію та внесення азотних добрив дозою N180 
максимально задовольняє біологічні вимоги кукуру- 
дзи та сприяє найбільш повній реалізації генетично 
обумовлених рівнів урожайності. 

Ключові слова: кукурудза, обробіток ґрунту, 

врожайність, рухомі сполуки азоту, рухомі сполуки 
фосфору. 

Вожегов С.Г. Вплив затоплення на щільність 
ґрунту та забур’яненість полів рисових сівозмі- 
нах в умовах півдня України // Зрошуване земле- 

робство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 
85 - 88. 

Мета. Метою досліджень було вивчити вплив 

способів та глибини основного обробітку ґрунту при 
вирощуванні рису та інших сільськогосподарських 
культур сівозміни на щільність ґрунту та за- 
бур’яненість полів. 

Методи. При проведенні досліджень використо- 

вували загальноприйняті методи дослідної справи. 
Результати. Встановлено, що щільність ґрунту в 

шарі 0-20 см при сівбі та при збиранні культур рисо- 
вої сівозміни по попереднику рис залежно від основ- 
ного обробітку ґрунту змінювалась незначною мірою, 
проте була виявлена тенденція щодо зростання 
цього показника при збиранні. Відносно досліджува- 
них культур спостерігався більший діапазон коливань 
щільності ґрунту в межах від 1,18 г/см

3
 (при сівбі

ячменю ярого по оранці) до 1,35 г/см
3
 (у післязбира-

льний період ріпак ярий після дискування). При ви- 
рощуванні рису внаслідок затоплення були зафіксо- 
вані зовсім інші тенденції формування показників 
щільності ґрунту на дослідних ділянках залежно від 
основного обробітку гнуту та попередників. Варіацій- 
ним аналізом встановлено низький рівень мінливості 
щільності ґрунту залежно від способів і глибини 
основного обробітку ґрунту – коефіцієнт варіації 
коливався в межах 1,3-3,8%. З агробіологічної точки 
зору мінімальні значення забур’яненості забезпечи- 
ло вирощування пшениці озимої та ячменю ярого з 
пожнивним посівом проса. Статистичне моделюван- 
ня свідчить про перевагу оранки над дискуванням з 
точки зору зниження забур’яненості посівів рису крім 
використання в якості попередника озимої пшениці. 

Висновки. Щільність ґрунту неістотно зростає з 

сівби до збирання культур рисової сівозміни по попе- 
реднику рис і слабко залежить від глибини та спосо- 
бу обробітку ґрунту. Забур’яненість культур рисової 
сівозміни по попереднику рис істотно залежить від 
способу та глибини обробітку ґрунту. Застосування 
оранки порівняно з дисковим обробітком ґрунту 
сприяє зниженню забур’яненості посівів. За одержа- 
ними регресійними рівняннями існує можливість 
проводити моделювання забур’яненості посіві рису 
залежно від попередників та глибини і способу осно- 
вного обробітку ґрунту. 

Ключові слова: рис, попередники, затоплення, 

щільність ґрунту, забур’яненість, варіаційний аналіз 

Козирєв В.В., Біднина І.О., Томницький А.В., 
Влащук О.С. Продуктивність сої залежно від 
ступеня вторинної солонцюватості ґрунту при 
зрошенні // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 88 - 91. 
Метою досліджень було визначення основних фі- 

зико-хімічних властивостей темно-каштанового ґрун- 
ту за різних умов зволоження, обробітку ґрунту та 
строків внесення фосфогіпсу, а також вивчення 
впливу цих заходів збереження родючості ґрунту при 
удосконаленні ресурсозберігаючої технології виро- 
щування сої. 

Методи досліджень: польовий, аналітичний, ма- 
тематичної статистики. 

Дослідженнями встановлено, що внесення фос- 
фогіпсу восени та навесні по поверхні мерзло-талого 
ґрунту сприяло зростанню відношення кальцію до 
натрію в 2 і більше рази, що забезпечувало перехід 
процесу вторинного осолонцювання з активної в 
пасивну форму. Застосування меліоранту під культи- 
вацію не сприяло формуванню високого відношення 
цих катіонів. Найбільш високе співвідношення водо- 
розчинних кальцію до натрію 1,14 відмічається у 
варіанті за безполицевого обробітку з внесенням 
фосфогіпсу 

3 т/га по поверхні мерзло-талого ґрунту на фоні 
підтримання вологості ґрунту на рівні 70-70-70% НВ. 

Перед збиранням врожаю сої (фаза повної стиг- 
лості) у варіантах без меліоранту в якісному складі 
ГПК відзначено вилуговування кальцію з ґрунту, що 
супроводжувалося зростанням частки обмінного 
натрію та сприяло розвитку процесу іригаційного 
осолонцювання ґрунту. 

У статті наведені основні показники фізико- 
хімічних властивостей та урожайності сої за удоско- 
наленої технології її вирощування в умовах зрошен- 
ня півдня України. Встановлено, що застосування 
фосфогіпсу дозою 3 т/га по мерзло-талому ґрунті 
навесні за підтримання передполивного порогу воло- 
гості ґрунту на рівні 70-70-70 % НВ забезпечує сту- 
пінь вторинної солонцюватості на рівні слабкого, що 
дозволяє формувати врожайність сої на рівні загаль- 
новизнаної технології її вирощування. 

Ключові слова: темно-каштановий ґрунт, зрошен- 

ня, солі, іонно-сольовий склад, вміст обмінних катіонів. 

Семяшкіна А.О. Продуктивність сортів вівса 
залежно від застосування біопрепаратів за різ- 
них погодних умов // Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 91 - 95. 
Мета. Вивчити реакцію сортів вівса на застосу- 

вання біологічно-активних препаратів азотфіксуючих 
та фосформобілізуючих бактерій як засобів біологі- 
зації зональної технології вирощування культури в 
умовах зони недостатнього зволоження Степу Украї- 
ни. Методи. Для проведення досліджень використо- 

вували польовий, лабораторний, статистичний та 
метод синтезу. Результати Встановлено, що висока 

ефективність в різних умовах вирощування вівса 
притаманна препарату фосфоентерин і штаму КЛ 9, 
які значно підвищували рівень врожайності у сортів 
Синельниківський 1321 та Скакун, особливо при дії 
посухи. Так, у Синельниківського 1321 фосфоенте- 
рин підвищував врожайність в умовах посухи (2012- 
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2013 рр.) на 10,5 та 9,3% проти 6,6% у 2011 р., а КЛ 9 

– на 15,1 та 13,1% проти 10,4% відповідно рокам. У
Скакуна значення відносних показників врожайності
також зростали з більш високою інтенсивністю в
умовах 2012-2013 рр. – на 10,2 та 10,5% проти 7,9%
у 2011 р. під дією фосфоентерину та під дією КЛ 9 на
13,4 та 12,4% проти 8,0% відповідно. Підвищена
стимулююча дія препаратів обумовлювала підви-
щення посухостійкості сортів Синельниківський 1321
та Скакун. У сорту Кубанський дія препаратів була
практично рівнозначною в усіх умовах вирощування,
відносні значення в реалізації потенціалу врожайно-
сті даного сорту були стабільними та порівняно з
іншими сортами більш низькими. Висновки. Засто-

сування біопрепаратів може бути альтернативою
мінеральним добривам, забезпечуючи одержання
екологічно чистої продукції вівса при зниженні техно-
генного навантаження на навколишнє середовище.
Виходячи з цього, біологізація врожайності біоактив-
ними препаратами є ефективним агроприйомом
вирощування вівса і може рекомендуватись для
застосування їх в зональних ресурсозберігаючих
технологіях для господарств зони недостатнього та
нестабільного зволоження північного Степу України.

Ключові слова: мікробіологічні препарати, діа- 

зофіт, фосфоентерин, штам КЛ 9, овес, врожайність 

Дрозд О.М. Концептуальні підходи до управління 
родючістю солонцевих ґрунтів в Україні // Зрошу- 

ване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – 
Вип. 64. – С 96 - 99. 

Мета - розробити обґрунтовані та адаптовані до 

сучасних соціально-економічних умов підходи до 
раціонального використання та підвищення родючо- 
сті солонцевих ґрунтів. 

Методи. Польові, модельні, аналітичні, статисти- 

чні, аналізу й синтезу. 
Результати. Запропоновано системне комплекс- 

не вирішення проблем з управління родючістю соло- 
нцевих ґрунтів. Обгрунтовано необхідність урахуван- 
ня ландшафтно-геохімічних умов утворення і поши- 
рення солонцевих ґрунтів та адаптивного застосу- 
вання традиційних і нових енергозбережних видів 
меліорації для підвищення їх родючості. 

Висновки. Застосування запропонованої систе- 

ми меліоративних заходів, що диференційована 
згідно особливостей різних типів і видів солонцевих 
ґрунтів, дозволяє зменшити площу хімічної меліора- 
ції солонцевих ґрунтів до 1,0-1,1 млн га порівняно з 
2,0 мільйон гектарів в попередні роки і отримати 
економічну вигоду за рахунок збільшення врожайно- 
сті сільськогосподарських культур і підвищення якості 
продукції. 

Ключові слова: солонцеві ґрунти, площа, влас- 

тивості, меліорація, родючість. 

Булигін Д.О., Суздаль О.С. Оптимізація елементів 
технології вирощуваня нових сортів сої в умовах 
півдня України // Зрошуване землеробство: міжвід. 

темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 99 - 103. 
В результаті проведених експериментальних до- 

сліджень на середньо суглинкових темно- 
каштанових ґрунтах сформульовані науково- 
методичні засади удосконалення технології вирощу- 
вання нових сортів сої Даная та Аратта. Удоскона- 
лення системи зволоження ґрунту та густоти стояння 

рослин здійснюється за допомогою спостережень за 
показниками сумарного водоспоживання, середньо- 
добового водоспоживання, показників накопичення 
сухої та сирої речовини, інтегрованих показників 
ефективності фотосинтезу. 

З метою повного використання ґрунтово- 
кліматичного потенціалу доцільно висівати нові 
районовані середньостиглі сорти сої Аратта і Даная 
та застосовувати режим зрошення 60-80-60 % НВ в 
розрахунковому шарі ґрунту 0-50 см, який забезпе- 
чить підтримку оптимальної для критичного періоду 
розвитку рослин сої вологості ґрунту на рівні 80 % 
НВ у поєднанні з встановленою оптимальною густо- 
тою стояння 500-600 тис. рослин/га. Вдосконалена 
технологія забезпечує: врожайність середньостиглих 
сортів сої 3,1-3,5 т/га, вміст у насінні: білку - 34-35 %, 
жиру - 21-22 %; собівартість виробництва 1 тони 
зерна сої складає 1762-1794 грн., при зрошувальній 
нормі 2700-3000 м³/га та кількості поливів 6-8 шт. 

Ключові слова: соя, вологість ґрунту, режим 

зрошення, густота стояння, урожай 

Василенко Р.М., Фундират К.С., Гетман Н.Я. Кор- 
мова продуктивність озимих агроценозів трити- 
кале в умовах Південного Степу // Зрошуване 

землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 
64. – С 103 - 105.

Авторами статті розглядається значення забез-
печення кормами оскільки їх частка у виробництві 
тваринницької продукції сягає 55-60%. При вирощу- 
вані кормових культур в умовах півдня України при- 
діляється увагу культурам, які використовують осін- 
ньо-зимові запаси продуктивної вологи. 

Ставилось за мету виявити залежності форму- 
вання кормової продуктивності полівидових агроце- 
нозів на основі тритикале озимого з однорічними 
капустяними та бобовими компонентами. 

Встановлено, що створення озимих кормових аг- 
роценозів за участю тритикале, ріпаку і вики забез- 
печує отримання не тільки високих урожаїв кормової 
маси, а й повноцінного корму, в тому числі і за вихо- 
дом кормових одиниць і перетравного протеїну  з 1 
га. 

В середньому за 2014-2015 роки збір абсолютно 
сухої речовини в озимих агроценозах тритикале 
перевищувало його моновидові посіви на 11-38%. 
Найбільший вихід кормових одиниць 11,1-11,9 т/га 
отримано в сумішках за співвідношення 50/75% при 
нормі мінеральних добрив N90P60. Найбільший вихід 
перетравного протеїну забезпечила сумішка трити- 
кале з викою – 1,12 т/га. 

Ключові слова: корми, агроценози, тритикале 

озиме, кормові одиниці, продуктивність. 
 

Васюта В.В. Оптимізація зрошувальної норми 
томата на основі моделі «врожайність - волого- 
забезпеченість» за різних способів поливу в 
південному регіоні України // Зрошуване земле- 

робство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 
105 - 109. 

Мета. Оптимізація величини зрошувальної норми 

томата за різних способів поливу в південному регіо- 
ні України на основі моделі: «врожайність- 
вологозабезпеченість» за допомогою сплайн- 
функцій. Методика. Дослідження сплайн-функцій 

моделі: «врожайність - вологозабезпеченість» томата 
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базується на математичному, логічно-абстрактному 
методах і системному аналізі технологічних процесів 
вирощування в умовах зрошення у південному регі- 
оні України. Результати. Моделювання величини 

чистого прибутку з урахуванням величини зрошува- 
льної норми в зоні прийняття оптимальних рішень 
показує, що за дощування зрошувальна норма 2900- 
3570 м

3
/га є збитковою за тарифу на воду 0,82-0,85

грн/м
3
. Трансформація величини  чистого  прибутку

за краплинного зрошення за різних зрошувальних 
норм і тарифу на воду засвідчує, що за максималь- 
ної зрошувальної норми 2090 м

3
/га, навіть за зрос-

тання тарифу на воду до 1,2 грн/м
3
 даний спосіб

поливу забезпечує прибуток. Висновки. Ідентифі- 

кація моделі: «врожайність-вологозабезпеченість» 
томата на основі сплайн-функцій за краплинного 
зрошення і дощування дозволила встановити, що 
краплинне зрошення за ефективністю використання 
води перевищує дощування за всіх досліджуваних 
рівнів вологозабезпеченості. Область прийняття 
оптимальних рішень за величиною зрошувальної 
норми за тарифу на воду 0,5 грн/м

3
 для краплинного

зрошення відповідає коефіцієнту вологозабезпече- 
ності k=0,84-0,86 і залежно від забезпеченості опа- 
дами знаходяться на рівні 1300-2090 м

3
/га.

Ключові слова: оптимізація, зрошувальна нор- 

ма, способи поливу, сплайн-функції, чистий прибу- 
ток. 

Вердиш М.В., Булаєнко Л.М., Димов О.М. Аналіз 
водорозподілу на Каховській зрошувальній сис- 
темі // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. 

зб. – 2015. – Вип. 64. – С 109 - 113. 
Мета. Аналіз водорозподілу в зоні дії Каховської 

зрошувальної системи, визначення впливу на нього 
погодних та інших факторів. Методи. Статистичний, 
розрахунково-порівняльний. Результати. У статті 

наведено результати аналізу водорозподілу в зоні дії 
Каховської зрошувальної системи за період 2010- 
2014 рр. Встановлено, що коефіцієнти водозабезпе- 
ченості й рівномірності водорозподілу в більшості 
управлінь водного господарства в аналізований 
період залишався нестабільним і схильним до коли- 
вань. Визначено кореляційний зв'язок між показни- 
ками водорозподілу і кількістю опадів у регіоні. Ана- 
ліз кореляційного зв'язку показав зворотну залеж- 
ність між виконанням плану водоподачі та річною 
кількістю опадів у зоні Каховської зрошувальної сис- 
теми. На виконання плану поливів впливає стан 
внутрішньогосподарської зрошувальної мережі та 
здатність водокористувачів оплачувати послуги з 
подачі води на зрошення. Висновки. В водогоспо- 

дарських підприємствах, де фактичні показники 
водозабезпеченості не перевищують планові, має 
місце рівномірний розподіл води між водокористува- 
чами. Низькі показники водозабезпеченості окремих 
УВГ вказують на недостатній рівень планування 
водокористування в них. Бібліогр.: 9 назв. 

Ключові слова: зрошення, зрошувальна систе- 

ма, водокористування, показники, водогосподарські 
підприємства, коефіцієнт кореляції. 

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижній М.В. 
Вплив різних способів основного обробітку ґру- 
нту на урожайність ячменю ярого // Зрошуване 

землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 

64. – С 114 - 116.

Дослідження проведені в Інституті зрошуваного
землеробства на темно-каштанових ґрунтах протя- 
гом 2011-2013 років. 

Мета. Пошук шляхів підвищення врожайності яч- 

меню ярого при мінімізації систем обробітку ґрунту. 
Завдання. Визначення ефективності застосу- 

вання мікробних препаратів в посушливих умовах 
Південного Степу України за різних способів основ- 
ного обробітку грунту. 

Метод. Польовий метод – для визначення особ- 

ливостей росту і продуктивності, та лабораторний – 
для визначення запасів продуктивної вологи та кіль- 
кості мікроорганізмів у ґрунті . 

Результат. У статті наведено результати дослі- 

джень по застосуванню способів основного обробіт- 
ку ґрунту під ячмінь ярий. В середньому за три роки 
запаси продуктивної вологи в шарі грунту 0-100 см 
на час сівби у посівах ячменю ярого були вищими за 
безполицевих обробітків ґрунту. Водночас протягом 
вегетації витрати вологи за оранки були на 21,1-21,4 
мм меншими, ніж за безполицевих обробітків. 
Польовий транспіраційний коефіцієнт в посівах яч- 
меню зростав від 823 м

3
/т у варіанті з оранкою до

999 м
3
/т у варіанті з мілким безполицевим обробіт-

ком і навпаки, зменшувався зі зростанням урожай- 
ності ячменю ярого. Загальна чисельність мікроорга- 
нізмів у ґрунті на контрольному варіанті посіву ячме- 
ню ярого була більш високою у першій половині 
вегетації, а потім поступово знижувалась. При цьому, 
як на початку, так і наприкінці їх чисельність була на 
2,1-17,3% нижчою за умов проведення чизельного 
рихлення ґрунту порівняно з іншими варіантами 
обробітку ґрунту. Найвища урожайність 1,87 т/га була 
у варіанті де застосовувалась оранка на 18-20 см, а 
найменша – 1,42 т/га у варіанті з безполицевим міл- 
ким дисковим обробітком грунту (12-14 см). 

Висновок. У посушливих умовах Південного 

Степу України для покращення водного і поживного 
режиму грунту та підвищення врожайності ячменю 
ярого необхідно застосовувати, під час основного 
обробітку грунту, полицеву оранку на глибину 18-20 
см. 

Ключові слова: полицевий обробіток грунту 

(оранка), безполицевий обробіток (чизельне рихлен- 
ня), безполицевий обробіток (дискове розпушуван- 
ня), ґрунтові мікроорганізми, урожайність. 

Тищенко А.В. Азотфіксація сортів люцерни в рік 
сівби залежно від агротехнологічних заходів у 
Південному Степу України // Зрошуване землероб- 

ство: міжвід. темат. наук.  зб.  –  2015.  –  Вип.  64.  – 
С 116 - 118. 

Мета. Метою дослідження є розробка та наукове 

обґрунтування технологічних прийомів підвищення 
накопичення кореневої маси у ґрунті, азотфіксації 
люцерни у рік сівби. 

Методи. Дослідження проводилися в Інституті 

зрошуваного землеробства НААН (2011-2013 рр.) в 
трифакторному досліді з сортами люцерни Унітро і 
Зоряна за різних умов зволоження та застосування 
регулятора росту Плантафол 30.10.10. 

Результати. Наведено результати досліджень з 

вивчення впливу умов вирощування на накопичення 
кореневої маси та біологічного азоту сортами люце- 
рни Унітро та Зоряна в перший рік життя. Встанов- 
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лено, що найбільша кількість повітряно-сухої коре- 
невої маси у сорту Унітро 2,42-2,53 т/га й сорту Зо- 
ряна 2,45-2,52 т/га та найбільша азотфіксація у сорту 
Унітро 151,2-158,0 кг/га й сорту Зоряна 153,2-159,5 
кг/га були на варіантах із застосуванням регулятора 
росту Плантафол 30.10.10 за краплинного зрошення. 
Висновки. Накопичення органічної речовини у 

вигляді кореневих решток і процес азотфіксації найі- 
нтенсивніше відбувається за краплинного зрошення 
та застосування Плантафолу 30.10.10 

Ключові слова: люцерна, сорти, коренева маса, 

азотфіксація, краплинне зрошення, природна воло- 
гозабезпеченість, регулятор росту рослин. 

Лимар В.А. Диференціація зон зволоження при 
вирощуванні овочевих і баштанних культур в 
умовах півдня України залежно від способів по- 
ливу // Зрошуване землеробство: міжвід.  темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 119 - 122. 
Мета. Мета досліджень – встановити зони опти- 

мального зволоження овочевих і баштанних культур 
при використанні різних способів поливу. 

Методи. В польових дослідах використовували 

загальноприйняті методики дослідної справи для 
галузі зрошуваного землеробства та сільськогоспо- 
дарських меліорацій. 

Результати. При вирощуванні томату встановле- 

но, що коренева система рослин у період достигання 
плодів зосереджена в шарі ґрунту 0-30 см, а голов- 
ний корінь – до глибини 1 метр. Після проведених 
спостережень за розвитком і розповсюдженням 
кореневої системи цибулі ріпчастої з’ясовано,  що  
при краплинному зрошенні основна маса коренів в 
зоні рядка знаходиться під поливним трубопроводом 
в шарі ґрунту 4-30 см, а між стрічками, де не було 
поливного трубопроводу в шарі ґрунту 8-24 см, деякі 
поодинокі  корені  розповсюджуються  до  глибини  
55 см. 

При краплинному зрошенні глибина проникнення 
коренів аналогічна їх проникненню при дощуванні і 
мікродощуванні. В шарі ґрунту 0-10 см розташовува- 
лося 49,7% коренів, у 10-20 см – 32,8, 20-30 – 16,5, 
глибше 30 см – 1,0%, але ширина розташування 
бокових коренів була обумовлена шириною зони 
зволоження ґрунту. 

В дослідах з кавуном доведено, що мульчування 
плівкою призводить до істотного зростання вмісту 
вологи в ґрунті, що пояснюється істотним зниженням 
непродуктивних втрат води на фізичне випаровуван- 
ня з ґрунту. Дощування й мікродощування практично 
однаково зрошують ґрунт по глибині промочування і 
розподілу води по поверхні. 

Висновки. Ширина зони зволоження ґрунту при 

краплинному зрошенні залежить від його механічно- 
го складу і на піщаних ґрунтах складає 40 см, глиби- 
на промочування ґрунту залежить від поливної нор- 
ми. При промочуванні піщаного ґрунту до 75-80% НВ 
на глибині 40-45 см поливна норма складає 57 м

3
/га.

Для більшості овочевих і баштанних культур до фази 
цвітіння рослин вирішальне значення має зволожен- 
ня прошарку ґрунту до глибини 20 см, в подальшому 
– до глибини 40 см.

Ключові слова: овочеві та баштанні культури,

способи поливу, режим зрошення, коренева система, 
глибина розповсюдження, водоспоживання 

Найдьонова О.Є. Трансформація біологічних 
властивостей чорнозему південного під впливом 
тривалого зрошення мінералізованими водами// 

Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 
2015. – Вип. 64. – С 122 - 125. 

Мета роботи полягала у встановленні змін у 

складі й функціонуванні мікробних ценозів чорнозе- 
му південного за тривалого зрошення мінералізова- 
ними водами. Дослідження проводили загальноп- 
рийнятими у ґрунтовій мікробіології методами. Ви- 

значали чисельність мікроорганізмів головних еколо- 
го-функціональних груп, за їх співвідношенням – 
розрахункові показники, що характеризують стан 
мікробних ценозів, спрямованість та інтенсивність 
перебігу мікробіологічних процесів у ґрунті. Прово- 
дили комплексну порівняльну оцінку біологічних 
показників тривало зрошуваного і незрошуваного 
чорноземів південних. Результати. Оцінка рівня 

біологічної деградації зрошуваного чорнозему пів- 
денного, проведена з використанням комплексу 
біологічних показників дозволила встановити сильну 
ступінь деградації чорнозему південного в результаті 
зрошення тривалістю понад 30 років водою підви- 
щеної мінералізації. Висновки. Використані біологі- 

чні показники адекватно відображують негативні 
зміни, що відбулись у тривалозрошуваному мінера- 
лізованими водами ґрунті. Рекомендується включити 
в систему показників еколого-меліоративного моні- 
торингу зрошуваних ґрунтів, а також використовува- 
ти в еколого-агромеліоративному обстеженні зрошу- 
ваних ґрунтів і прилеглих до них незрошуваних ґрун- 
тів такі біологічні показники: чисельність мікрооргані- 
змів основних еколого-трофічних груп; показники 
оліготрофності й мінералізації; сумарний біологічний 
показник і показник біологічної деградації. Для більш 
повної і точної оцінки можна додати біохімічні показ- 
ники – активність ґрунтових ферментів (дегідрогена- 
зи, інвертази, поліфенолоксидази); целюлозоруйнів- 
ну здатність ґрунту; фітотоксичну активність ґрунту. 

Ключові слова: біологічні показники ґрунту, мік- 

робні угруповання ґрунту, зрошення, чорнозем пів- 
денний, мінералізовані води. 

 

Нестерчук В.В. Продуктивність гібридів соняш- 
нику залежно від густоти стояння рослин та удо- 
брення при вирощуванні в умовах півдня України 
// Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 

2015. – Вип. 64. – С 125 - 127. 
Мета. Метою досліджень було встановлення 

впливу на врожайність насіння соняшнику гібридного 
складу, густоти стояння рослин та комплексних доб- 
рив, які вносили у підживлення. 

Методи. В дослідженні використовували загаль- 

ноприйняті методи дослідної справи в рослинництві 
та землеробстві. Для визначення найменшої істотної 
різниці та частки впливу факторів використано дис- 
персійний аналіз. 

Результати. Продуктивність рослин залежала від 

гідротермічних умов у роки проведення досліджень, 
роль підживлень зростала при зниженні кількості 
опадів, наростанні температур повітря, зменшенні 
показників відносної вологості повітря. У сприятли- 
вому за метеорологічними факторами 2013 р. пози- 
тивна дія підживлень порівняно з контрольними 
ділянками становила 7,3-19,6%. У 2014-2015 рр. цей 
показник збільшився до 17,2-24,6%. 
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У середньому за роки проведення досліджень ві- 
дмічена перевага вирощування гібриду Мегасан, 
який сформував середню врожайність насіння 24,1 
ц/га з максимальним зростанням до 28,1-29,9 ц/га 
при густоті стояння рослин 40-50 тис./га та обробці 
посівів препаратами Вуксал і Майстер. Густоти сто- 
яння рослин обумовила істотні коливання продукти- 
вності рослин. В середньому по фактору при виро- 
щуванні гібридів Мегасан і Ясон оптимальною ви- 
явилася густота 50 тис./га, при якій урожайність ста- 
новила відповідно 26,9 і 23,2 ц/га. Застосування 
комплексних добрив Рістконцентрату, Вуксалу та 
Майстру у підживлення позитивно відобразилося на 
продуктивності всіх гібридів, що вивчалися у досліді. 

Висновки. За результатами польових дослі- 

джень встановлено, що при вирощуванні соняшника 
на темно-каштановому ґрунті в неполивних умовах 
півдня України найбільшу врожайність на рівні 25-30 
ц/га насіння формує гібрид Мегасан. При вирощу- 
ванні досліджуваної культури густоту стояння рослин 
слід коригувати залежно від генетичного потенціалу 
гібридів. Так, для гібридів Мегасан та Ясон оптима- 
льною густотою стояння є 50 тис./га, а для гібриду 
Дарій – 40 тис./га. Обробка посівів соняшнику ком- 
плексними добривами забезпечує приріст урожайно- 
сті на 10-19%, покращує якість насіння, причому 
найбільшою ефективністю характеризується ком- 
плексне добриво Майстер. 

Ключові слова: соняшник, гібриди, густота сто- 

яння рослин, добрива, продуктивність, урожайність , 
частка впливу факторів 

Новохижній М.В. Використання мікродобрива 
«Еколист – У» на посівах пшениці твердої ярої в 
умовах природного зволоження Південного Сте- 
пу України // Зрошуване землеробство: міжвід. те- 

мат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 128 - 129. 
У статті наведені результати виробничої перевір- 

ки завершеного експериментального досліду з ви- 
вчення дії та взаємодії доз добрив, мікродобрив і 
систем хімічного захисту посівів, які найбільш суттє- 
во впливають на продуктивність пшениці  твердої 
ярої в умовах природного зволоження Південного 
Степу України. Результатами виробничих випробу- 
вань протягом 2013-2014 рр. доведена ефективність 
застосування мікродобрива Еколист Універсальний 
(мікро) на пшениці ярій. 

Ключові слова: пшениця тверда яра, добрива, 

мікродобрива, урожайність, чистий прибуток, рента- 
бельність. 

Коваленко В.П. Агробіологічне обґрунтування 
технологій вирощування люцерни посівної в 
умовах Правобережного Лісостепу України // 

Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 
2015. – Вип. 64. – С 130 - 132. 

Мета. Метою досліджень було агробіологічно об- 

ґрунтувати та розробити сучасну технологію виро- 
щування люцерни посівної в умовах Лісостепу Украї- 
ни з встановленням оптимальних параметрів норм 
висіву за безпокривного способу сівби. 

Методи. При проведенні досліджень використо- 

вували загальноприйняті методи дослідної справи, 
що прийняті в кормовиробництві та рослинництві. 

Результати. Висвітлено питання підготовки на- 

сіння до сівби, строків і способів сівби та впливу 

різних норм висіву на продуктивність люцерни посів- 
ної в Правобережному Лісостепу України. 

За результатами досліджень доведено, що за 
будь-якого способу сівби треба створити травостій, 
щільність якого в перший рік використання станови- 
ла у Лісостепу 200 рослин/м

2
. Дрібнонасінні культу-

ри, до яких належить і люцерна, мають низьку 
польову схожість, значна частина рослин гине взим- 
ку та у підпокривний період. Отже, для визначення 
норми висіву слід обов'язково враховувати показники 
польової схожості та зрідження у підпокривний пері- 
од. Тобто, для того щоб одержати 200 рослин/м

2
,

потрібно висіяти: у Лісостепу під ячмінь 15-16, під 
кукурудзу 14 кг/га насіння люцерни. 

Норма висіву при безпокривній сівбі і якісній під- 
готовці насіння і ґрунту знаходиться в межах 10-12 
кг/га. 

При весняному чистому посіві, агрофітоценози 
люцернового поля першого року являють собою 
нестійкі екосистеми з низькою конкурентоспроможні- 
стю по відношенню до бур'янів, що вимагає постійно- 
го контролю та регулювання їх взаємовідносин при- 
йомами агротехніки, яка передбачав знищення 
бур’янів. 

Висновки. В зоні Правобережного Лісостепу 

України оптимальна норма висіву люцерни складає 8-
10 млн схожого насіння на 1 га, або 16-20 кг/га при 
100% господарській придатності. При висіванні люце- 
рни під покрив норму висіву покривної культури необ- 
хідно зменшити на 20%: ранні ярі покривні культури 
слід висівати з нормою висіву (млн/га схожих насіни- 
ни): ячмінь, овес – 2,0, кукурудза на зелений корм – 
0,15-0,25; суданська трава – 1,0 млн/га насіння. 

Ключові слова: люцерна посівна, агробіологічне 

обґрунтування, підготовка насіння, строки сівби, 
спосіб сівби. 

Пташник О.П. Технологічні заходи вирощування 
гороху на основі використання адаптивного по- 
тенціалу сорту в умовах південного степу Украї- 
ни // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. 

зб. – 2015. – Вип. 64. – С 132 - 135. 
В статті узагальнено та наведенні основні підсум- 

кові результати досліджень по вивченню адаптивних 
властивостей сортів гороху в умовах південного 
Степу України – степовий Крим та елементи сортової 
агротехніки сорту гороху Світ. Результати проведе- 
них експериментальних досліджень дають підстави 
рекомендувати для вирощування у зоні південного 
Степу України - степовий Крим наступні сорти горо- 
ху: Чекбек, Отаман, Оплот, Царевич, Одорус та  
Девіз, які забезпечують рівень урожайності зерна 
1,26-1,34 т/га. Дослідженнями встановлена ефекти- 
вність використання біологічних препаратів для пе- 
редпосівної обробки насіння. Продуктивність рослин 
гороху при цьому зростає від 10,5 до 42,1 %. За роки 
вивчення найбільш ефективним виявився біопрепа- 
рат на основі автотрофної ціанобактерії Nostoclinckia 
- ЦРК3, який забезпечив врожайність гороху сорту
Світ 1,39 т/га. Норми висіву мали вплив на збере-
ження рослин гороху, структуру рослин та продук-
тивність. Найбільшу продуктивність рослин гороху в
умовах степового Криму забезпечила норма висіву
1,4 мл. шт./га.

Ключеві слова: горох, сорт, врожайність, техно- 

логічні заходи, вусатого морфотипу 
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Морозов О.В., Біднина І.О., Козирєв В.В. Сучас- 
ний стан зрошення в зоні Степу України (на 
прикладі Херсонської області) // Зрошуване зем- 

леробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. 
– С 135 - 138.

Мета досліджень – визначити сучасний стан 
та перспективи розвитку зрошення в Херсонській 
області. Методи досліджень – статистичний, сис- 
темний та економічний аналізи. Результати дос- 
ліджень. Співставлення динаміки загальних площ 

поливу та площ краплинного способу зрошення по 
масиву Херсонської області дає підставу ствер- 
джувати, що відбувається стала тенденція до збі- 
льшення площ земель під краплинним зрошенням, 
збільшується частка земель (відсоткове співвідно- 
шення) під краплинним зрошенням до площ поли- 
ву. Значно розширяються обсяги застосування 
краплинного способу зрошення в Херсонській об- 
ласті не тільки для овочевих культур, садів та ви- 
ноградників, а для поливу кукурудзи, сої, соняшни- 
ку, рису. Використання краплинного способу зро- 
шення, особливо при поливі водою незадовільної 
якості, вимагає застосування комплексу спеціаль- 
них заходів, спрямованих на мінімізацію негативно- 
го впливу на стан ґрунтів та розвиток деградацій- 
них процесів. Висновки. Дощування у Херсонській 

області, у найближчій перспективі, збереже позиції 
найбільш поширеного способу поливу. Частка 
земель, що поливається цим способом, сягатиме 
75-80% (без краплинного зрошення та поверхнево-
го способу поливу (затоплення рису). Разом з тим
будуть зростати площі краплинного зрошення, яке
визначається наявністю стійкої тенденції до пос-
тійного розширення площ поливу за одночасного
розширення переліку с.-г. культур.

Ключові слова: зрошення, способи зрошен- 

ня, дощувальні машини, краплинне зрошення. 

Усик Л.О., Базалій Г.Г., Колесникова Н.Д. 
Інноваційні сорти пшениці м'якої озимої селекції 
Інституту зрошуваного землеробства НААН для 
умов зрошення Півдня України // Зрошуване зем- 

леробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. 
– С 139 - 142.

Мета. У завданнях селекціонерів залишається

актуальним вирішення проблем створення іннова- 
ційних сортів з високим адаптивним потенціалом для 
зрошення в умовах південного степу. Налагодження 
системи насінництва нових сортів інтенсивного типу, 
сортозаміни імпортного насіння на українському 
ринку насінням вітчизняних сортів, адаптованих до 
природних ґрунтово-кліматичних умов Півдня 
України. Методика. Методологічною основою 

наукового дослідження є методи досліджень: 
польовий, лабораторний, статистичний. Результати. 

Господарства всіх форм власності, які займаються 
вирощуванням зернових культур зможуть отримува- 
ти теоретичне обґрунтування і практичну реалізацію 
нової програми селекції сортів пшениці озимої м'якої 
універсального типу для отримання стійких і достат- 
ньо високих врожаїв якісної продукції. Це надасть 
значну допомогу у реформуванні та розвитку агроп- 
ромислового комплексу у південних областях Украї- 
ни, а також у впровадженні новітніх, зокрема сорто- 
вих, технологій вирощування та насінництва зерно- 
вих культур у виробництво. Висновок. Головним 

результатом інноваційної розробки і її реалізації є 
вирішення ряду комплексних проблем виробництва 
насіння нових універсальних сортів озимої пшениці 
для зрошення Південного Степу. Зокрема, налаго- 
дження системи насінництва нових конкурентоспро- 
можних сортів інтенсивного типу, сортозаміни імпор- 
тного насіння на українському ринку насінням вітчиз- 
няних сортів, адаптованих до ґрунтово-кліматичних 
умов півдня України. Це дозволить підвищити уро- 
жайність культури та стабільно нарощувати валові 
збори зерна, зміцнити матеріальну базу господарств, 
забезпечити продовольчу і енергетичну безпеку 
України, а також сприятиме відновленню позицій 
вітчизняного товаровиробника на насіннєвому ринку. 
Ключові слова: сорт, пшениця м'яка озима, ін- 

новація, насіння, урожайність, якість, зрошення, 
селекція, насінництво. 

 

Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Гож О.А., Сова 
Р.С., Нужна М.В. Морфо-фізіологічна модель 
гібридів кукурудзи різних за групами стиглості в 
умовах зрошення // Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 143 - 
147. 

Мета дослідження. Розробити морфо- 

фізіологічну модель та створити на її базі гібриди 
кукурудзи ФАО 190-500 для умов зрошення півдня 
України з урожайністю зерна 11-14 т/га. Матеріал і 
методи. Викладено результати багаторічних дослі- 

джень створення морфо-фізіологічних моделей гіб- 
ридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зро- 
шення інституту, який знаходиться в Південному 
Степу України, ґрунт темно-каштановий середньосу- 
глинковий слабкосолонцюватий. Використовували 
загальнонаукові, спеціальні  та розрахунково- 
порівняльні методи досліджень. Результати. Визна- 

чені основні параметри моделей гібридів кукурудзи 
різних груп ФАО. За результатами досліджень розро- 
бки створені гібриди кукурудзи різних груп стиглості 
для умов зрошення з урожайністю зерна 11,0-14,0 
т/га. Визначені параметри гетерозисних моделей та 
створені лінії з високою комбінаційною здатністю, які 
залучені до родоводу новостворених гібридів ран- 
ньостиглої, середньоранньої, середньостиглої, сере- 
дньопізньої та пізньостиглої груп стиглості. Надана 
характеристика нових перспективних гібридів для 
умов зрошення. Висновки. На основі розроблених 

морфо-фізіологічних моделей гібридів кукурудзи до 
Державного сортовипробування передано 6 нових 
інноваційних гібридів різних груп стиглості, що воло- 
діють комплексом господарсько-цінних ознак, здатні 
формувати високі врожаї при зрошенні (10,5-15,5 т/га 
зерна), при цьому ефективно використовувати поли- 
вну воду, мінеральні макро- і мікродобрива, володі- 
ють швидкою вологовіддачею зерна при дозріванні, 
мають високу стійкість проти основних хвороб та 
шкідників, що закладено в їх генетичному потенціалі. 
Ключові слова: кукурудза, морфо-фізіологічна 

модель, гібрид, зрошення, група стиглості, урожай- 
ність. 

 

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О. Результати вивчення 
зразків томата різного генетичного походження в 
умовах Півдня України // Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 147 - 
150.
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Мета. Вивчити колекційні зразки томата, провес- 

ти цілеспрямований добір вихідного матеріалу з 
високими показниками адаптивного і продуктивного 
потенціалів, якості плодів для подальшої селекційної 
роботи. Методи. Використані методи польового 

експерименту за типом сортовипробування та лабо- 
раторних заліків. Результати та їх обговорення. За 

результатами вивчення сортозразків томата різного 
географічного та генетичного походження виділено 
кращі з високим адаптивним і продуктивним потенці- 
алом: сорти: Алекс (4,25 кг), Супергол (3,28), Чижик 
(3,15 кг), Анаконда (3,45 кг), Лотос (3,60 кг) та гібри- 
ди: Семалус F1 (3,42 кг), Семапрім F1 (3,64 кг), Ред 
Скай F1 (3,94 кг), Классік F1 (3,63 кг),  Бріксол  F1 
(3,45 кг), Сандра F1 (3,82 кг), Stella Red F1 (4,36 кг), 
LS 2730 F1 (4,47 кг), Littano F1(3,59 кг), Torros F1 (4,14 
кг), H 1281 F1 (4,19 кг),  Середньоранній 4102 F2 (4,00 
кг), NPT F1 (3,76 кг), 00191 F1 (4,10 кг), Delfo F1 (3,77 
кг) при дружності достигання 78-98 % і товарності 
плодів 87-100 %. За біохімічними показниками плодів 
кращими серед сортів були: Трансновинка (5,8 % 
розчинної сухої речовини, 3,39 % цукру, 23,16 мг-% 
аскорбінової кислоти); Чижик (5,9 % сухої речовини, 
3,15 % цукру, 20,87 мг-% аскорбінової кислоти); се- 
ред гібридів F1 виділилися: 123 (5,8 % сухої речови- 
ни, 3,38 % цукру, 19,92 мг-% аскорбінової кислоти); 
125 (6,1 % сухої речовини, 3,45 % цукру, 22,44 мг-% 
аскорбінової кислоти); Сандра F1 (5,8 % сухої речо- 
вини, 3,15 % цукру, 19,78 мг-% аскорбінової кислоти); 
Littano F1 (5,8 % сухої речовини, 3,17 % цукру, 19,52 
мг-% аскорбінової кислоти); Torros F1 (5,9 % сухої 
речовини, 3,26 % цукру, 21,62 мг-% аскорбінової 
кислоти) та ін. Висновки. За результатами дослі- 

джень для селекцийнної роботи можна рекоменду- 
вати сорти томата: Алекс, Супергол, Чижик, Анакон- 
да, Лотос та гібриди F1 : Семалус F1 ,Семапрім F1 

,Ред Скай F1, Классік F1 , Бріксол F1 ,Сандра F1 ,Stella 
Red F1, LS 2730 F1, Littano F1, Torros F1, H 1281 F1, 
Середньоранній 4102 F2, NPT F1, 00191 F1, Delfo F1. 

Ключові слова: томат, сорт, гібрид, продуктив- 

ність, вегетаційний період, якість. 

Носенко Ю.М. Моніторинг селекційних інно- 
вацій: соя // Зрошуване землеробство: міжвід. те- 

мат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 150 -155. 
Проведено аналіз сортів сої та динаміки їх зане- 

сення до Держаного реєстру сортів, придатних для 
поширення в Україні за період з 2001-2014 рр. Ви- 
значено зміни в структурі Реєстру протягом дослі- 
джуваного періоду (доля сортів вітчизняної та зару- 
біжної селекції в цілому та окремих установ/фірм у 
загальній структурі Реєстру). Проведено аналіз сор- 
тів сої за групами стиглості та їх співвідношення за 
заявниками. 

Визначені установи-заявники, частка сортів яких 
у Реєстрі найбільша. Встановлено різне співвідно- 
шення між сортами іноземних фірм за кількістю сор- 
тів, придатних для поширення в Україні, та між сор- 
тами за групами стиглості різних установ-заявників. 

Ключові слова: соя, Реєстр, вітчизняні сорти, 

зарубіжні сорти, динаміка. 

Люта Ю.О., Косенко Н.П. Економічна ефектив- 
ність вирощування насіння буряка столового за 
краплинного зрошення на півдні України // Зро- 

шуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. 

– Вип. 64. – С 155 - 157.

Мета досліджень – визначити економічну ефек-
тивність вирощування насіння залежно від схеми 
садіння маточних коренеплодів, внесення розрахун- 
кової норми добрив, густоти стояння насіннєвих 
рослин буряка столового за умов краплинного зро- 
шення півдня України. 

За результатами досліджень встановлено, що 
найбільший умовно чистий прибуток 99,47 тис.  
грн/га, рентабельність виробництва 137,1% та най- 
нижчу собівартість насіння 33,7 тис. грн/т одержано 
за схеми садіння маточників 50+90 см, внесенні 
розрахункової норми добрив і густоти стояння рос- 
лин 42,6 тис. шт./га. Внесення розрахункової норми 
добрив сприяє збільшенню умовно чистого прибутку 
на 61,6% порівняно з варіантом без добрив, рівень 
рентабельності виробництва підвищився на 42,7%, 
при зниженні собівартості 1 т насіння на 24,6%. Збі- 
льшення густоти стояння насінників з 28,4 тис. шт. /га 
до 42,6 тис. шт./га сприяє збільшенню умовно чисто- 
го прибутку з одного гектара на 12,97 тис. грн 
(21,5%), рівня рентабельності – на 14,2%. 

Ключові слова: буряк столовий, схема садіння, 

добрива, густота стояння рослин, рівень рентабель- 
ності, чистий прибуток, собівартість насіння. 

Боровик В.О., Клубук В.В., Осіній М.Л., Лужансь- 
кий І.Ю., Кузьмич В.І. Характеристика нових зраз- 
ків сої за морфо-біологічними та господарськими 
ознаками // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 

наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 158 - 161. 
Мета: вивчення нових зразків сої, класифікація їх 

за морфо-біологічними і господарськими ознаками, 
виділення донорів і генетичних джерел основних 
біологічних і господарсько-цінних ознак для подаль- 
шого використання їх у селекційному процесі, фор- 
муванні ознакових, генетичних, навчальних та інших 
колекцій. 

Методи: лабораторний, польовий, статистичний. 
Результати. В статті наведені результати науко- 

вої роботи вивчення нових 57 зразків сої, отриманих 
Інститутом зрошуваного землеробства з наукових 
закладів інших регіонів для вивчення в умовах зро- 
шення. 

За результатами випробування 2011-2015 рр. ви- 
ділено 8 джерел за ознаками: тривалість періоду 
вегетації, висота прикріплення нижнього бобу над 
рівнем ґрунту, врожайність, крупнонасіннєвість та за 
комплексом ознак – придатністю до механізованого 
збирання врожаю, високою врожайністю та скорости- 
глістю. 

Таким чином, за звітний період було розширено 
генетичне різноманіття сої джерелами високої уро- 
жайності, скоростиглості та придатності до механізо- 
ваного збирання урожаю. 

Висновки. Необхідно продовжити вивчення но- 

вих зразків з метою виділення джерел і донорів цін- 
них ознак для використання їх у селекційному про- 
цесі при створенні високопродуктивних сортів сої з 
високими якісними показниками насіння, адаптова- 
них до зрошуваних умов Південного Степу  України 
та формування ознакових, генетичних,  навчальних 
та інших колекцій. 

Ключові слова: соя, колекція, період вегетації, 

скоростиглість, джерела цінних ознак, генофонд. 
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Цілинко М.І. Ефективність використання факто- 
ріальної ознаки «маса головної волоті» на під- 
вищення врожайності сортів рису // Зрошуване 

землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 
64. – С 161 - 165.

Мета досліджень – визначення ефективності

використання при доборах факторіальної ознаки 
«маса головної волоті» за різної інтенсивності добо- 
рів, генетичного походження вихідного матеріалу і 
різної площі живлення рослин. 

Методика досліджень. Гібридні популяції F2 і F3 

вирощувалися за двома схемами площі живлення 
рослин: 15х15 см і 2х15 см. Площа живлення фор- 
мувалася ручним способом після сходів. Сівба про- 
водилася сівалкою ССК-6 у третій декаді квітня, 
норма висіву 4,0 і 8,0 млн. схожих насінин на гектар. 
У подальшому рослини вирощувалися за загальноп- 
рийнятою технологією, яка розроблена в Інституті 
рису НААН України [7]. Для аналізу використовува- 
лося по 100-120 рослин кожної популяції. Елітні 
рослини за конкретною факторіальною ознакою 
(маркером) добиралися з різною інтенсивністю у 
трьох градаціях 5, 10 і 15%. Для кожної градації до- 
бору використовували відповідно окрему гібридну 
субпопуляцію. Ефективність доборів визначалася за 
кількістю потомків, які за проявом ознак перевищу- 
вали стандарт в нашому випадку сорт Україна-96, 
або мали такий же рівень прояву ознак як у стандар- 
ту. Такі потомства доборів (сімї, лінії) ідентифікува- 
лися як перспективні. 

Результати досліджень та їх обґрунтування. 

Дослідження показали, що індивідуальні добори за 
масою волоті з різною інтенсивністю призводять до 
значних позитивних селекційно-генетичних зрушень. 
Як видно із отриманих результатів, найбільша частка 
перспективних номерів серед потомств доборів ви- 
явлена у першому варіанті інтенсивності доборів: за 
масою зерна у волоті вона дорівнювала 56,7-64,0%, 
за урожайністю – 33,3-40,0%. Зниження інтенсивнос- 
ті доборів призвело до загального зменшення частки 
кращих ліній – як за продуктивністю волоті, так і за 
урожайністю. В абсолютної більшості випадків біль- 
ша площа живлення вихідних рослин сприяла під- 
вищенню ефективності доборів. 

Висновок. Підводячи підсумок слід зазначити, 

що найбільша кількість кращих селекційних номерів, 
які за продуктивністю перевищували стандарт або 
були на рівні з ним, ідентифіковано за ознакою маса 
головної волоті при інтенсивності доборів 5% і площі 
живлення 15×15 см – 50% при зменшенні площі 
живлення частка перспективних номерів зменшува- 
лася на 10%. 

Ключові слова: селекція, рис, ефективність, до- 

бір, ідентифікація, продуктивність, ознака. 

Бритік О.А. Селекційна цінність колекційних зра- 
зків кавуна столового // Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С 166 - 
168. 

Мета: вивчення генетичного різноманіття кавуна 

за морфо- біологічними і господарськими ознаками. 
Виділення джерел цінних ознак для адаптивної се- 
лекції на півдні України. 

Методи. Селекційні - інцухт, індивідуальний до- 

бір. Польовий – морфо-біологічна оцінка колекційних 
зразків кавуна. Вимірювально-ваговий – для визна- 

чення маси плоду, продуктивності. Лабораторний - 
визначення вмісту сухої розчинної речовини, жаро- 
стійкості, холодостійкості. Математично- 
статистичний – для проведення кластерного аналізу. 

Результати. Представлено трьохрічне вивчення 

52 колекційних зразків кавуна столового за ознаками: 
продуктивність, середня маса плоду, вміст сухої 
розчинної речовини, кількість діб від сходів до почат- 
ку достигання плодів, холодостійкість та жаростій- 
кість. 

Зразки розподілились на три групи стиглості: 
ранньостиглі (58-70 діб) – 19, середньоранні (71-80 
діб) – 29 шт., середньостиглі (81-90 діб) – 4. 

З високим вмістом сухої розчинної речовини 
(10,1-10,3 %) виділились зразки: Crimson sweet, 
Цельнолистный, Альянс, Продюсер. 

За ступенем жаростійкості зразки розподілились 
на групи: жаростійкі (> 61 %) – 6 зразків (Crimson 
sweet, Кармінний, Каховський, Подарок Солнца, 
Подарок Холодова, Січеслав), середньо-жаростійкі 
(31-60 %) – 21 зразків,  з  низькою  жаростійкістю 
(<30 %) – 25 зразка. 

З високою холодостійкістю (81-100 %) виділили – 
2 зразки (Таврійський, Січеслав.), вище-середньої 
(61-80 %) – 2 зразки (Спаський, Восход), зразки се- 
редньостійкі до холоду (41-60 %) – 4 зразка, холодо- 
стійкість нижче середньої (21-40 %) – 16 зразків, не 
холодостійкі (0-20 %) – 28. 

Проведено комплексну оцінку цих зразків кавуна 
за шести ознаками та розподілено на три кластера. 

Висновки. В результаті проведених досліджень 

52 колекційних зразків кавуна столового розподілено 
їх за групами стиглості, отримано вихідний  матеріал 
з підвищеним рівнем холодостійкості та жаростійкос- 
ті, виділено генотипи з високою продуктивністю та 
якістю плодів. Це є складовою частиною стратегії 
селекції, необхідної для створення високопродуктив- 
них сортів кавуна столового з врахуванням адаптив- 
ності до південної зони вирощування. 

Ключові слова: колекційні зразки, кавун, ознаки, 

продуктивність, холодостійкість, жаростійкість, група 
стиглості. 

 

Нарган Т.П. Динаміка росту міжвузля та госпо- 
дарсько корисні ознаки у різних за скоростиг- 
лістю сортів пшениці озимої м’якої // Зрошуване 

землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2015. – Вип. 
64. – С 168 - 172.

Мета. Визначити закономірності змін показни-

ків висоти рослин та господарсько корисних ознак 
за зміни сортового складу. Проаналізувати динамі- 
ку росту та розвитку міжвузлів у різних за триваліс- 
тю вегетації сортів. Встановити зв'язок між форму- 
ванням надземної маси, врожаєм та якістю зерна. 
Методика досліджень. Дослідження проводили  

на дослідному полі Селекційно-генетичного інсти- 
туту – НЦНС, яке розташоване у Південному Степу 
України в зоні Причорноморського степу, упродовж 
2009-2013 рр. До дослідження залучили сорти, 
різні за висотою стебел та групою стиглості. Добір 
зразків проводили в загальному посіві з фіксованих 
ділянок з однаковою щільність стеблостою. Норма 
висіву 4,5 млн схожих насінин на гектар. Строк 
посіву – оптимальний для даної зони. Результати 
досліджень. Встановлено, що кожен етап селекції 

супроводжувався підвищенням врожайності та 
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з
меншенням не тільки тривалість вегетаційного 
періоду, а й висоти соломини рослин. Зменшення 
загальної висоти у сортів відбулося за рахунок 
скорочення всіх міжвузлів. Значних змін зазнали 
перше та друге міжвузля, довжина яких зменши- 
лась на 50%. Підколосоносне (п'яте) міжвузля 
зазнало незначних змін – 12%. У деяких генотипів 
виявлено одночасний інтенсивний ріст третього, 
четвертого та п’ятого міжвузлів. У таких генотипів 
був вирівняний стеблостій. Різниця між масою  
1000 насінин сформованих на різних пагонах була 
незначною (головний – 32,4; другий – З2,3; третій – 
32,0 г). Відмічена тенденція в залежності між фор- 
муванням надземної маси та седиментацією зерен 
з основного стебла (r=0,42). Генотипи які більш 
інтенсивно накопичували біомасу на початкових 
етапах росту мали біль стабільний показник якості 
зерна у різних стебел (V=15-18%). Кореляційний 
зв’язок між накопичуванням біомаси та якістю зер- 
на був позитивним і високим не залежно від часу 
утворення пагону і зростав у сортів з більш інтен- 
сивним накопиченням сухої біомаси (r=0,57). 
.Висновки. В процесі селекції змінюється динаміка 
та інтенсивність стеблоутворення, вплинуло на 
характер формування надземної маси рослин та 
господарсько корисних властивостей сортів. Гено- 
типи з інтенсивним весняним стебло утворенням 
формують урожай доброї якості не залежно від 
ранжування стебел.. Зменшення висоти соломини 
відбувається за рахунок скорочення довжини всіх 
міжвузлів, але менш значних змін зазнало останнє 
– підколосоносне міжвузля. Для посушливих умо-
вах півдня України доцільно добирати генотипи які
поряд з інтенсивним розвитком та стрімким ростом
в весняний період, вирізняються високим темпом
накопичення сухих речовин.

Ключові слова: пшениця, міжвузля, ріст, ро- 
звиток, сорт, формування, продуктивність. 

Подуст Ю.І., Лифенко С.П. Характер проростан- 
ня насіння озимої пшениці при дефіциті вологи 
у ґрунті в залежності від чинників його виро- 
щування // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 
наук. зб. – 2015. – Вип. 64. – С172 - 175. 

Мета. Дослідити характер інтенсивності про- 
ростання насіння генотипів озимої пшениці за різ- ної 
вологості ґрунту в залежності від умов вирощу- 
вання(отримання) насіння. Методика досліджень. 
Польові та лабораторні досліди провадили протягом 
2007-2010 років у Селекційно-генетичному інституті – 
Національному центрі насіннєзнавства та 
сортовивчення. В досліди були включені сорти, які 
мають різну здатність до проростання за дефі- циту 
вологи в ґрунті: Ніконія, Пошана – високу, Селянка, 
Куяльник – проміжну, Супутниця – низьку здатність. 
Проростання проводили при дефіциті вологи (13-14 
%) та в оптимальних умовах зволо- ження ґрунту (22 
%). Для виявлення впливу періоду спокою на 
інтенсивність проростання на різному фоні 
зволоження ґрунту, насіння обробля- ли 1% розчином 
перекису водню. Проводили зби- рання у 3 фази 
стиглості. Результати  досліджень. Перекис водню 
стимулює проростан- ня насіння майже усіх сортів в 
умовах низької вологості ґрунту та при задовільному 
волого забезпеченні. Загальний же характер реакції 
сортів на дефіцит вологи повністю зберігався. У таких 
сортів, як Супутниця низька інтенсивність пророс- 
тання значно не підвищується обробкою насіння 
перекисом водню. Насіння, яке збирали в молочній та 
восковій стиглості, не має переваг за появою сходів 

при проростанні за 14 % та 22 % вологості ґрунту перед 
насінням зібраним у повній стиглості. Сорти з тривалим 
періодом спокою насіння (Супу- тниця, Куяльник) при 
збиранні в молочній та вос- ковій стиглості знижують 
інтенсивність проростан- ня також при задовільному 
вологозабезпеченні. Умови вирощування рослин, що 
відповідають за накопичення білка у насінні суттєво не 
впливають на характер наступного проростання на фоні 
дефі- циту вологи у ґрунті. Підвищення вмісту білка у насінні 
на 3 % в усіх сортів дещо зменшує інтенси- вність 
проростання в екстремальних умовах воло- гозабезпечення 
і, навпаки, за оптимальної волого- сті ґрунту (22%) сприяє 
потужному розвитку ростків та коренів. Висновки. Умови 
отримання насіння озимої пшениці можуть впливати на 
характер про- ростання, але реакція сортів на вологість 
ґрунту при проростанні насіння постійно зберігається 
незалежно від впливу передчасного проростання його на пні, 
вмісту білка та строків збирання. Гене- тично детермінована 
ознака інтенсивності пророс- тання насіння пов’язана з 
тривалістю періоду спо- кою насіння, але на ступінь її прояву 
впливають і інші фізіологічні чинники. 

Ключові слова: озима пшениця, насіння, 
проростання, дефіцит вологи. 

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В. Насіннєва 
продуктивність середньостиглого сорту Явір при 
відтворенні еліти картоплі в умовах зрошення на 
півдні України.  

Польові дослідження виконувались на зрошуваних 
землях Інституту зрошуваного землеробства НААН в зоні 
дії Інгулецької зрошувальної системи. Свіжозібрані бульби 
супереліти середньостиглого сорту Явір від весняного 
садіння обробили розчином стимуляторів для 
переривання періоду спокою та висадили у ґрунт в третій 
декаді червня. Схема досліду передбачала зволоження 
0,3 м та 0,6 м шару ґрунту протягом всієї вегетації; 
зволоження диференційного шару ґрунту 0,2 м до появи 
сходів, 0,4 м до бутонізації та 0,6 м до збирання врожаю. 
Вологість розрахункового шару ґрунту підтримувалась не 
менш 80 % НВ. На фоні режимів зрошення застосовували 
протруйники Фундазол, Тирана та Максим 025 FS. 
Агротехніка в досліді, крім досліджуваних факторів, 
загальноприйнята для зрошуваних земель півдня України. 
Повторність триразова. Результати досліджень. Середній 
показник коефіцієнта розмноження еліти 
середньостиглого сорту Явір за кількістю по досліду склав 
4,8, що на 1,1 менше за показник кількості кондиційних 
насіннєвих бульб з одного куща. Середнє по досліду 
значення коефіцієнта розмноження за масою відрізнялось 
і було більшим від попереднього на 0,1. Різні умови 
зволоження провокують відмінності в реакції 
свіжозібраних насіннєвих бульб на дію препаратів при 
застосуванні додаткового їх обробітку перед садінням і, як 
наслідок, різну насіннєву продуктивність. Висновки. 
Найвище значення коефіцієнта розмноження (за 
кількістю) (6,0) еліти середньостиглого сорту Явір 
зафіксовано при підтриманні вологості ґрунту 80 % НВ в 
шарі 0,6 м протягом всієї вегетації та обробки 
свіжозібраних насіннєвих бульб препаратом Тирана, що 
перевищило контроль на 1,4 (23 %). Максимальне 
значення коефіцієнта розмноження (за масою) (5,4) 
визначено на варіанті із застосуванням зволоження 
диференційованого шару ґрунту 0,2–0,4–0,6 м та обробки 
насіннєвого матеріалу препаратом Максим 025 FS, що 
було на 0,7 (18,5 %) вище порівняно з необробленим 
варіантом для даних умов зволоження. 

Ключові слова: коефіцієнт розмноження, 
розрахунковий шар ґрунту, кондиційна насіннєва 
картопля, обробка насіннєвого матеріалу, урожай. 
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Вожегова Р. А., Малярчук А. С., 
Котельников Д. І. вплив різних способів та 
глибини основного обробітку ґрунту та систем 
удобрення на продуктивність кукурудзи  в 
умовах зрошення півдня України. 

У статті відображено результати досліджень із 
вивчення впливу різних способів та глибини 
основного обробітку ґрунту в сівозміні та  
удобрення на показники забур’яненості та 
подальший вплив змінних факторів на  
продуктивність кукурудзи в зерно-просапній 
сівозміни на зрошенні півдня України. Дослідження 
проводились протягом 2009-2014 рр. на дослідних 
полях Асканійської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
зрошуваного землеробства НААН України, яка 
розташована в зоні дії Каховської зрошувальної 
системи в  чотирипільній зерно-просапній сівозміні з 
наступним чергуванням культур: кукурудза на 
зерно, ячмінь озимий, соя,  пшениця озима.  

Ключові слова: озима пшениця, 
продуктивність, обробіток ґрунту, система 
удобрення, забур’яненість. 



Аннотация 

Вожегова Р.А., Коковихин С.В., Беляева И.Н., 
Дробитько А В Перспективы использования 
информационных сис-тем для агрометеороло- 
гического обеспечения орошаемого  земле- 
делия в условиях юга Украины // Орошаемое 
земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 5 – 8. 

В статье приведены результаты 
исследований по научному обоснованию 
агрометеорологического обеспечения орошаемого 
земледелия юга Украины. Установлено, что 
выращивание сельскохозяйствен-ных культур на 
орошаемых землях тесно связано с влиянием 
метеорологических факторов, которые 
непосредственно влияют на продуктивность с.-х. 
культур, урожайность и качество продукции растени- 
евода, экономические и энергетические показатели 
орошаемого земледелия. С помощью учета особен- 
ностей погодных условий на уровне конкретного 
хозяйства, севооборота и поля можно существенно 
повысить эффективность орошаемого земледелия. 

Ключевые слова: орошение, погодные усло- 
вия, метеорологические показатели, информацион- 
ные средства, моделирование, водопотребность. 

Кружилин И.П., Дубенок Н.Н., Ганиев М.А., Абду 
Н.М., Мелихов В.В., Болотин  А.Г., Родин К.А. 
Рис орошаемый капельной системой // 
Орошаемое земледелие: Межвед. тематич.  науч. 
сб. – 2015. – Вып. 64. – С 8 - 12. 

С ростом  спроса  на  продовольственный  рис 
и острую нехватку пресной воды, необходимы 
иннова-ционные водосберегающие технологии 
возделыва-ния риса, которые уменьшат 
потребность воде и снизять экологическую 
нагрузку на орошаемый гек-тар по сравнению с 
затоплением чеков слоем воды. Одной из 
водосберегающих технологий является капельное 
орошение, которое  позволяет  выращи-вать  рис  
без негативного влияния на окружающую среду. 
Чтобы оценить влияние капельного орошения на 
продуктивность риса и эффективность использо- 
вания воды был заложен экспериментальные поле- 
вой опыт во Всероссийском научно- 
исследовательском институте орошаемого земеле-
делия (Волгоград, Россия) в 2013 – 2014 годах. В  
исследованиях  изучалось  влияние режимов ороше-
ния, доз внесения удобрений на получение плани-
руемой урожайности зерна. Результаты показали, что 
при капельном орошении использование ороси-
тельной воды посевами риса в среднем на два года 
исследований изменялись от 499 до 538 mm / га, что 
в 2,2-5,0 раза меньше, чем при затоплении. Та-ким 
образом, можно сделать вывод, что капельное 
орошение имеет большую емкость водосбережения 
по сравнению с затопленнием. 

Ключевые слова:  рис, капельное 
орошение,  водный режим, минеральные 
удобрения, урожай-ность. 

Лавриненко Ю.А., Гож А.А. Эффективность сти-
муляторов роста и микроудобрений на посевах 
гибридов кукурузы различных групп спелости 
в 

условиях орошения на юге Украины // Орошае- 

мое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. 
– Вып. 64. – С 14-20.

Цель исследования заключается в научном 

обосновании влияния стимуляторов роста и микроу- 
добрений с учетом биологических особенностей 
новых гибридов кукурузы различных групп ФАО на 
урожайность и показатели качества зерна в услови- 
ях орошения на юге Украины. Материал и методы. 

Изложены результаты трехлетних исследований 
эффективности стимуляторов роста и микроудобре- 
ний на гибридах кукурузы в орошаемых условиях 
Южной Степи Украины, почва темно-каштановая 
среднесуглинистая слабосолонцеватая. Использо- 
вали обще-научные, специальные и расчетно- 
сравнительные методы исследований. Результаты. 

Установлено влияние микроудобрений и стимулято- 
ров роста на формирование урожайности и качества 
зерна гибридов кукурузы различных групп спелости, 
а также на экономическую эффективность их выра- 
щивания. Выводы. В условиях орошения Южной 

Степи Украины на темно-каштановых почвах реко- 
мендуется использовать следующие гибриды: ран- 
неспелый ДН Пивиха, среднеранний Скадовский, 
среднеспелый Каховский и среднепоздний Арабат 
при комплексном применении стимуляторов роста - 
обработка семян «Сизам-Нано» и подкормка у фазу 
7-8 листьев кукурузы «Грейнактив- С». 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, группы 

ФАО, микроудобрения и стимуляторы роста, ороше- 
ние, урожайность и качество зерна, экономическая 
эффективность. 

 

Бенда Р.В. Формирование показателей качества 
зерна ячменя озимого в зависимости от сроков 
посева и минерального питания // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 20-22. 

Цель: изучение влияния сроков посева и уров- 

ня минерального питания на формирование показа- 
телей качества зерна ячменя озимого. Методы: при 

проведении исследований пользовались общеприз- 
нанными методами и методическими рекомендаци- 
ями Института сельского хозяйства степной зоны. 
Результаты. Проведенные экспериментальные 

исследования показали, что при смещении сроков 
посева от раннего в сторону позднего прослежива- 
лась тенденция к увеличению белковости зерна 
ячменя озимого. Так, при посеве 15–18 и 25–29 ок- 
тября формировалось зерно с наибольшим содер- 
жанием белка 11,3 и 11,4% соответственно. Содер- 
жание в зерне крахмала наоборот,  уменьшалось, 
при этом разница в показателях между ранним и 
поздним сроками сева составила 7,3%. Натура зер- 
на наибольшей (660 г/л) была при посеве 25–28 
сентября. А при посеве 15–17 сентября и 5–8 октяб- 
ря была несколько меньше и составляла 637–641 
г/л. Посев ячменя озимого в поздние сроки (15–18 и 
25–29 октября) способствовал формированию наи- 
меньшей натуры зерна – 623 и 618 г/л соответствен- 
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но. Также установлено, что проведение азотной 
прикорневой подкормки растений в конце фазы 
кущения локальным способом в дозе N30 способст- 
вовало увеличению содержания белка в зерне на 
0,5% по сравнению с фоном. При увеличении дозы 
азота от 60 до 90 кг/га д.в. белковость зерна возрас- 
тала до 9,4–9,8%. При этом, прибавка белка по сра- 
внению с фоном составляла 0,9–1,3%. Что касается 
натурной массы зерна, то она также изменялась под 
влиянием азотных подкормок. По содержанию крах- 
мала в зерне ячменя озимого, была отмечена тен- 
денция к уменьшению его количества при проведе- 
нии азотных подкормок. Вывод. Установлено, что в 

условиях северной части Степи Украины при посеве 
по стерневой предшественнику, в поздние сроки (15– 
18 и 25–29 октября) формировалось зерно с наибо- 
льшим содержанием белка (11,3–11,4%), а крахмала 
(54,7%) при ранних сроках (15–17 сентября). Внесе- 
ние азотных удобрений в виде весенних подкормок, 
как различными дозами, так и способами является 
эффективным приемом в технологии выращивания 
ячменя озимого для повышения содержания белка в 
зерне. 

Ключевые слова: ячмень озимый, сроки посе- 

ва, минеральное питание, азотные подкормки, пока- 
затели качества. 

Ходяков Е.А., Русаков А.В. Особенности техноло- 
гии получения планируемых урожаев перца при 
дождевании на юге России // Орошаемое земле- 

делие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. 
– С 22-26.

Основная цель проведённых научных иссле- 
дований в 2003-2005гг. и производственной провер- 
ки в 2013г. заключалась в разработке и обоснова- 
ние водосберегающих технологий полива перца 
дождеванием, позволяющих совместно с внесени- 
ем минеральных удобрений получать планируемую 
урожайность 50, 60 и 70 т/га при сохранении плодо- 
родия светло-каштановых почв Волго-Донского 
междуречья и экологической безопасности. 

Для этого исследовали 3 режима орошения: 75-
65, 85-75, 85%НВ и 3 варианта внесения расчёт- ных 

доз минеральных удобрений N165P100K90, N200P120K110, 

N235P140K130 кг.д.в./га. 

Проведённые исследования показали, что уро- 
жайность плодов перца на уровне 50 т/га можно 
получить при поддержании экологически безопасных 
режимов орошения 75-65 или 85-75% НВ в сочета- 
нии с расчётной удобренностью почвы  N165P100K90; 
60 т/га - при поддержании режимов орошения 75-65 
и 85-75%НВ одновременно с внесением дозы мине- 
ральных удобрений N200P120K110 или   85%НВ вместе 
с пониженной дозой N165P100K90; 70т/га – при внесе- 
нием дозы минеральных удобрений N235 P140 K130 кг 
д.в. /га и поддержании режимов орошения 85-75 или 
85%НВ. 

С увеличением уровня планируемой урожай- 
ности перца от 50 до 70т/га в среднем за 3 года 
основных исследований оросительные нормы воз- 
растали до 5130…5480 м

3
/га, суммарное водопот-

ребление – до 6121…6457 м
3
/га, среднесуточное

водопотребление – до 36,9…38,7 м
3
/га, период

вегетации перца - до 140…144 дней; максимальная 
площадь листьев - до 36,6…37,11 тыс. м

2
/га; фото-

синтетический потенциал – до 3,37…3,48 млн. 

м
2
*дн/га коэффициент энергетической эффектив-

ности - до 2,01…2,03 одновременно со снижением 
коэффициента водопотребления до 79,8…83,5 м

3
/т

и энергоемкость 1 т товарной продукции до 
12,0…12,2 ГДж при хорошем качестве полученной 
продукции и сохранении плодородия почвы. 

Ключевые слова: перец, урожайность, режим 

орошения, дождевание, удобрения, фотосинтез, 
биоэнергетика, плодородие почвы. 

Марковская Е.Е., Лавренко С.О., Каминская М.А. 
Новый стимулятор роста в технологии выращи- 
вания зерновых колосовых культур в южной 
степи Украины // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С26-29. 
Цель. Изучение целесообразности применения 

баковых смесей пестицидов и регуляторов роста в 
технологи выращивания зерновых колосовых куль- 
тур. 

Методы. Учеты и наблюдения за ростом и раз- 

витием растений проводили в соответствии с мето- 
диками полевых опытов и ГОСТ Украины 4138-2002 
[7, 8]. Эффективность применения гербицида опре- 
деляли по методикам Института защиты растений 
НААН Украины [9, 10]. 

Результаты. Применение баковой смеси гер- 

бицида Гранстар Голд 75 в.г. и иммунорегулятора 
«МИР» в конце третьего этапа органогенеза пшени- 
цы озимой способствовало повышению урожая 
зерна в 2011 г. на 24,3-25,0%, в 2012 – на 20,8-21,6%. 
Относительно разных сроков применения иммуноре- 
гулятора «МИР» в технологии выращивания пшени- 
цы озимой в ГВУЗ «ХГАУ» наибольшую урожайность 
пшеницы озимой обеспечил вариант обработки 
семян иммунорегулятором «МИР» перед посевом - 
3,83 т/га, превышая контроль (без обработки) на 
13,3%. Обработка посевов в фазу весеннего куще- 
ния (вариант 2) и применение иммунорегулятора 
«МИР» для обработки семян перед посевом + обра- 
ботка посевов в фазу весеннего кущения (вариант 6) 
способствовало формированию урожайности зерна 
на уровне 3,69; 3,78 т/га, что ниже максимального 
показателя на 3,8; 1,3%, соответственно. Прибавка 
урожая в вышеназванных вариантах опыта произо- 
шла за счет формирования большего количества 
продуктивных стеблей и длины колоса. 

Выводы. Применение иммунорегулятора 

«МИР» в баковой смеси с рекомендованными «Спи- 
ском пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
использованию в Украине» гербицидами в конце 
третьего этапа органогенеза пшеницы озимой и 
ячменя является целесообразным и экономически 
эффективным элементом современной технологии 
выращивания зерновых колосовых культур. Прибав- 
ка урожая зерна пшеницы составила 7,1 – 12,6%, 
снижение засоренности – 91,6 – 95,8%. 

Ключевые слова: иммунорегулятор, зерновые 

колосовые, фотосинтез, гербицид. 

Голобородько С.П., Погинайко А.А. Агробиологи- 
ческие основы формирования урожая засухоус- 
тойчивых видов многолетних трав в условиях 
региональных изменений климата в Южной Сте- 
пи Украины // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С29-35. 
Цель. Подбор засухоустойчивых видов бобо- 
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вых и злаковых многолетних трав, и бобово- 
злаковых бинарных и поливидовых травосмесей, 
которые в условиях региональных изменений клима- 
та обеспечивают максимальный сбор кормовых 
единиц и переваримого протеина. Методы иссле- 
дований: полевой – для определения влияния пого- 

дных условий и агротехнологических факторов; 
измерительно-весовой – для учета кормовой проду- 
ктивности; морфологический – для анализа верти- 
кальной структуры и установления хозяйственно- 
ценных признаков; лабораторный – для определе- 

ния видового ботанического и химического состава 
травостоев; расчетно-сравнительный – для эконо- 
мической и энергетической оценки выращивания 
многолетних трав на кормовые цели; математичес- 
ки-статистический – для оценки достоверности 
полученных результатов исследований. Результаты 
исследований. Урожайность абсолютно сухого 

вещества одновидовых посевов пырея среднего 
существенно зависела от видового ботанического 
состава агрофитоценозов, что изучались, и года их 
использования, и составляла для первого года 3,24 
т/га, второго – 2,70 и третьего – 1,86 т/га, соответст- 
венно, люцерны – 3,30; 2,48 и 1,67 т/га и эспарцета 
песчаного – 3,39; 2,73; 1,65 т/га. Сбор корм. ед. с 
одновидовых посевов пырея среднего, независимо 
от года использования травостоев, достигал 1,18- 
2,14 т/га, переваримого протеина – 0,18-0,41 т/га, 
валовой энергии – 33,8-59,0 ГДж/га и обменной энер- 
гии – 19,0-33,8 ГДж/га. Максимальный сбор перева- 
римого протеина в течение трех лет использования 
многолетних трав получен из одновидовых посевов 
люцерны – 0,30-0,62 т/га, эспарцета песчаного – 
0,24-0,58 и люцерно-злаковых – 0,30-0,59 и эспарце- 
то-злаковых травосмесей – 0,25-0,55 т/га, что сущес- 
твенно зависело от участия в видовом ботаническом 
составе бобовых компонентов – люцерны и эспар- 
цета песчаного. Содержание люцерны в одновидо- 
вых посевах первого года использования составлял 
79,7%; второго – 87,35 и третьего – 13,50%, соответ- 
ственно, эспарцета песчаного – 91,15%; 82,00 и 
8,30%. 

Себестоимость 1 тонны корм. ед. одновидовых 
посевов пырея среднего первого года использования 
составила 1346,1 грн, соответственно люцерны – 
542,1; эспарцета песчаного – 638,2; бинарной траво- 
смеси пырей + люцерна – 1084,8 грн и пырей + эс- 
парцет песчаный – 965,1 грн и поливидовой травос- 
меси пырей + люцерна + эспарцет песчаный – 851,5 
грн. Выводы. Высокая продуктивность многолетних 

трав – 1,67-2,70 т/га корм. ед. и 0,30-0,64 т/га пере- 
варимого протеина в условиях неполивного земле- 
делия южной части природно-климатической зоны 
Степи достигается при использовании засухоустой- 
чивых видов трав, которые в наибольшей степени 
адаптированы к условиям зоны: пырей  средний 
(сорт Витас), люцерна (сорт Унитро) и эспарцет 
песчаный (сорт Ингульский) и их бинарные и поли- 
видовые травосмеси. 

Ключевые слова: влагообеспеченность, лю- 

церна, пырей средний, эспарцет песчаный, урожай- 
ность, кормовые единицы, обменная энергия. 

Вожегова Р.А., Мунтян Л.В. Влияние технологий 
выращивания на интенсивность кущения озимой 
пшеницы разных сортов в условиях рисовых 

севооборотов // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 35-37. 
Наши исследования были направлены на со- 

вершенствование существующей технологии выра- 
щивания озимой пшеницы путем оптимизации агро- 
технических элементов для улучшения условий 
роста, развития растений и формирования высокой 
зерновой продуктивности данной культуры в услови- 
ях рисовых севооборотов. Основное внимание в 
этой работе сосредоточено на уточнении норм вы- 
сева семян при выращивании озимой пшеницы с 
применением элементов биологизации для получе- 
ния высоких и стабильных урожаев. Характерной 
биологической особенностью хлебных злаков есть 
свойство куститься. Различают общую и продуктив- 
ную кустистость. Под общей кустистостью понимают 
количество стеблей, приходящаяся на одно расте- 
ние, под продуктивной - то количество стеблей, ко- 
торая обеспечивает урожай зерна. Исследования 
проводились в течение 2010-2014 гг. На базе Инсти- 
тута риса НААН. Предмет исследований - сорта 
озимой пшеницы Росинка, Одесская 267 и Херсон- 
ская безостая. Удобрения в условиях рисовых сево- 
оборотов является мощным фактором влияния на 
развитие отдельных элементов производительности 
и урожайность зерна озимой пшеницы при соблюде- 
нии других элементов технологического цикла вы- 
ращивания культуры. Под действием минеральных 
удобрений увеличивается интенсивность кущения, 
количество продуктивных стеблей на единицу пло- 
щади, что в конечном итоге и повышает производи- 
тельность посева. Для более эффективного исполь- 
зования минеральных удобрений целесообразно 
учитывать видовые и сортовые особенности культу- 
ры. О нормах высева семян они должны быть опти- 
мальными и составлять 500 шт/м². 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, ри- 

совая севооборот, норма высева. 
 

Ильинская И.Н. Эффективное использование 
водных ресурсов в орошаемом земледелии с 
использованием современных технологий оро- 
шения // Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. 

науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 38-42. 
Статья посвящена разработке путей повыше- 

ния эффективности орошаемого земледелия на 
основе использования новых технологий водосбе- 
режения, включая принцип назначения водного ре- 
жима, способы и технику полива. При проведении 
исследований применялись общепринятые методи- 
ки: Б.А. Доспехова (1985); М.М. Горянского (1970); 
ВНИИ кормов (1971), А.Н. Костякова (1957). 

Были проанализированы показатели эффекти- 
вности использования оросительной воды и окупае- 
мости ее дополнительно полученным урожаем для 
ряда зерновых, зернобобовых, овощных и кормовых 
культур в условиях черноземов обыкновенных Рос- 
товской области. 

Установлено, что водосберегающая техноло- 
гия обеспечивает наибольший эффект для таких 
культур как озимая пшеница, кукуруза, горох, карто- 
фель. Здесь затраты воды не превышают 330 м

3
 на

1 тонну прибавки урожая, обеспечивая отдачу 3,04- 
4,81 кг от каждого кубометра затраченной воды. 

Ключевые слова: технологии, орошение, вод- 

ные ресурсы, эффективность использования воды, 
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сельскохозяйственные культуры. 

Заець С.А. Продуктивность современных сортов 
озимой пшеницы в условиях орошения // Ороша- 

емое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. –  
2015. – Вып. 64. – С 42-46. 

Цель. Определить наиболее урожайные и ада- 

птированные сорта озимой пшеницы к условиям 
орошения юга Украины. Методы. Исследования 

проводились на орошаемых землях Института оро- 
шаемого земледелия НААН по методике Доспехова 
Б.А. и методических рекомендаций по проведению 
полевых опытов в условиях орошения Института 
орошаемого земледелия. Почва опытного поля тем- 
но-каштановая, тяжелосуглинистая, солончаковая с 
содержанием гумуса - 2,3%, плотностью - 1,3 г/см², 
влажностью увядания - 9,8%, наименьшей влагоем- 
костью - 22,4%. Результаты. Установлено, что на 

орошаемых землях юга Украины после сои наивыс- 
шую урожайность (7,73 и 7,72 т/га) формировали 
новые сорта озимой пшеницы Мария и Ватажок, 
которые соответственно созданы в Институте оро- 
шаемого земледелия НААН и Селекционно- 
генетическом институте - Национальном центре 
семеноводства и сортоизучения. Практически такую 
же урожайность создавал сорт Херсонская 99. Все 
другие сорта (Благо, Овидий, Кохана, Конка, Антоно- 
вка, Миссия, Зорепад, Жайвир и Польовык) обеспе- 
чивали урожайность на уровне 6,82-7,33 т/га, что 
близко к урожайности, полученной на стандарте 
Херсонской безостой - 7,04 т/га. По содержанию 
белка (12,6 %) и клейковины (38%) зерно сорта Ови- 
дий отвечало требованиям второго, а большинство 
сортов - третьему класса по ДСТУ 3768:2010. Лишь у 
сортов Миссия и Польовык содержание белка в 
зерне составляло 10,4-10,8 %, что переводило его в 
пятый класс ДСТУ. 

Выводы. Наивысшую урожайность 7,73 т/га, 

наибольшую условную прибыль 11834 грн/га и уро- 
вень рентабельности 156% при себестоимости - 
951,90 грн/т обеспечивает сорт пшеницы озимой 
Мария. Также высокую урожайность (7,72 и 7,54 т/га) 
и чистую прибыль (11817 и 11447 грн/га) при уровне 
рентабельности 154% имели сорта Вотажок и 
Херсонская 99, Библиогр.:7 названий. 

Ключевые слова: орошение, озимая пшеница, 

сорта, урожайность, качество, экономическая эффе- 
ктивность 

Шатковский А.П.,    Журавлев А.В.,   Черевич- 
ный Ю.А. Продуктивность лука репчатого в за- 
висимости от режимов капельного орошения в 
условиях Степи Сухой // Орошаемое земледелие: 

Межвед. тематич. науч. сб.  –  2015.  –  Вып.  64.  –  
С 46-49. 

Цель. Установить влияние различных уровней 

предполивной влажности почвы (УПВП) на продук- 
ционные процессы раннеспелого лука репчатого. 
Методика исследований. Исследования проведены 

в составе стационарного опыта на базе Брилевского 
опорного пункта ИВПиМ НААН (подзона Степи Су- 
хой) в 2011-2013 гг. Однофакторной схемой полевого 
опыта было предусмотрено изучение 6 УПВП, кото- 
рые, в свою очередь, обусловливали формирование 
режимов капельного орошения и, соответственно – 
продукционных процессов. Использованный метод 

назначения сроков поливов – тензиометрический. 
Результаты исследований. В среднем за годы 

исследований в варианте с УПВП 90% НВ площадь 
листовой поверхности (ПЛП) составила 55,3 тыс. 
м

2
/га, что на 10,4 тыс. м

2
 (19%) и 21,2 тыс.м

2
/га (38%)

соответственно больше, чем на вариантах 80 и 70% 
НВ. На контрольном варианте ПЛП была в 3,8 раз 
меньше аналогичного показателя на варианте с 
УПВП 90% НВ. Величина фотосинтетического поте- 
нциала (ФП) также увеличивалась от повышения 
УПВП. Максимальное ее значение зафиксировано 
на варианте с УПВП 90% НВ, и, в зависимости от 
года исследований, составило от 1,941 до 2,151 
млн.м

2
хдней/га. Минимальное значение ФП получе-

но на контрольном варианте – 0,131-1,084 
млн.м

2
хдней/га. По результатам исследований уста-

новлена тенденция прироста урожайности и сниже- 
ния коэффициента водопотребления растений  лука 
с повышением предполивного порога. Выводы. 

Установлено, что с повышением УПВП параметры 
ПЛП и ФП возрастают. Максимальные значения их 
были характерны для варианта с УПВП 90% НВ, 
минимальные – для контрольного варианта без 
орошения. Получена математическая зависимость 
ФП от ПЛП лука репчатого: У=0,0404х0,9748, где В – 
ФП, млн.м

2
хдней/га; х – ПЛП, тыс.м

2
. Коэффициент

аппроксимации R
2
=0,92. Наивысшую урожайность –

57,3 т/га раннеспелого лука на фоне минимального 
коэффициента водопотребления (74,7 м

3
/т) получе-

но на варианте с УПВП 90% НВ. Поддержание тако- 
го предполивного порога достигается проведением 5 
досходових поливов нормой по 150 м

3
/га и 37 веге-

тационных поливов нормой 70 м
3
/га.

Ключевые слова: лук репчатый, режим ка- 

пельного орошения, площадь листовой поверхности, 
фотосинтетический потенциал, урожайность. 

Кулыгин В.А. Влияние элементов технологии на 
продуктивность и водопотребление моркови в 
условиях орошения // Орошаемое земледелие: 

Межвед. тематич. науч.  сб.  –  2015.  –  Вып.  64.  –  
С 49-53. 

Целью исследований, проводившихся во ФГУП 
«Семикаракорское» в 2012-2013 годах, было выяв- 
ление оптимального сочетания режима орошения, 
способа основной обработки почвы и уровня мине- 
рального питания при возделывании моркови в ас- 
пекте ресурсосбережения. При проведении полевых 
опытов использовались общепринятые методики 
Доспехова Б. А., Горянского М. М. 

Интенсивное орошение способствовало повы- 
шению урожайности моркови в 2,9-3,3 раза по срав- 
нению с вариантом, где поливы проводились до 
появления полных всходов. Вариант интенсивного 
орошения на фоне полной нормы минерального 
питания обеспечивал наибольшую продуктивность 
моркови. Урожайность корнеплодов при этом соста- 
вила: после отвальной основной обработки 21,58 
т/га, безотвальной – 19,04 т/га. 

На водосберегающем варианте орошения при 
расчетной норме удобрений и отвальной основной 
обработке отмечено снижение урожайности. Это 
снижение составило 36,1 % по сравнению с интен- 
сивным орошением, при экономии оросительной 
воды – 1260 м

3
/га.

Водосберегающий вариант способствовал бо- 
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лее рациональному расходу воды на получение 1 т 
прибавки (139 м

3
) и наибольшему выходу дополни-

тельной продукции на 100 м
3
 оросительной воды.

Наибольшая прибавка урожайности от удобре- 
ний получена при внесении полной нормы (NPK). На 
фоне разных вариантов орошения и способов осно- 
вной обработки эта прибавка составила 34,0-40,9 % 
по сравнению с участками без удобрений. Однако 
эффективность использования удобрений на вариа- 
нтах с полной (NPK) и половинной (0,5 NPK) нормой 
оказалась приблизительно равнозначной. На ука- 
занных вариантах было получено соответственно 
23,2 и 22,6 кг дополнительной продукции на 1 кг 
внесенных удобрений. 

Установлено, что в условиях дефицита водных 
ресурсов, наряду с интенсивным вариантом ороше- 
ния возможно использование водосберегающего 
варианта, при котором отмечается наиболее рацио- 
нальное использование оросительной воды. 

Ключевые слова: морковь, режим орошения, 

удобрения, способы основной обработки почвы, 
урожайность, прибавка, экономия оросительной 
воды, коэффициент водопотребления, ресурсосбе- 
режение. 

Грановская Л.Н., Подмазка А.В. Прогнозирование 
показателей гидрогеолого-мелиоративного сос- 
тояния территории Чаплинского района Херсон- 
ской области // Орошаемое земледелие: межвед. 

тематич. наук.зб. – 2015. – Вып. 64. – С 54-58. 
Цель. Прогнозирование основных показателей 

гидрогеолого-мелиоративного состояния орошаемых 
земель и прилегающих к ним территорий до 2017 
года. Методика. Методологической основой иссле- 

дования является комплексный и системный подход 
к оценке гидрогеолого-мелиоративного состояния 
орошаемых земель и прилегающих к им территорий, 
а также совокупность современных научных методов 
исследования, а именно: анализа и сравнения (для 
изучения и анализа динамики показателей гидрогео- 
лого-мелиоративного состояния орошаемых и при- 
легающих сельскохозяйственных земель); наблюде- 
ние (для создания базы данных показателей гидро- 
геолого-мелиоративного состояния орошаемых 
сельскохозяйственных земель); сравнение (для 
сравнения и анализа показателей гидрогеолого- 
мелиоративного состояния орошаемых земель по 
годам); моделирования и прогнозирования (для 
прогнозирования показателей гидрогеолого- 
мелиоративного состояния орошаемых сельскохо- 
зяйственных земель во времени). Результаты. Изо- 

бражены графически мелиоративное состояние 
орошаемых сельскохозяйственных земель и прове- 
ден прогноз дальнейшего развития гидрогеолого- 
мелиоративного состояния территории Чаплинского 
района Херсонской области до 2017 года. Выводы. 

Необходимым условием высокоэффективного, эко- 
логически безопасного использования орошаемых 
земель Чаплинского района является разработка и 
внедрение комплекса мероприятий по управлению 
мелиоративным режимом, повышения плодородия 
орошаемых почв, улучшения их агроэкологического 
состояния и рационального использования. 

Ключевые слова: осолонцевание, орошение, 

гидрогеолого-мелиоративное состояние. 

Дорошенко Е.Л., Хомина В.Я. Формирование 
фотосинтетического потенциала посевов гречи- 
хи // Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. 

науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 58-61. 
Рассматривается влияние микроэлементов на 

формирование фотосинтетических показателей 
посевов гречихи. Полевые исследования проводи- 
лись на опытном поле института крупяных культур 
ПДАТУ, которое находится в южной части Хмельниц- 
кой области. Исследовались сорта Виктория, Роксо- 
лана и Зеленоквиткова 90. Результаты исследований 
показали, что применение микроэлементов способ- 
ствовало вариативности фотосинтетических показа- 
телей посевов гречихи, на эти показатели влияли 
микроэлементы, способ применения и погодные 
условия вегетационного периода. На основе полу- 
ченных экспериментальных данных установлен 
высокий коэффициент корреляции между содержа- 
нием хлорофилла в листьях гречки и коэффициен- 
том использования фотосинтетически-активной 
радиации: у сорта Виктория – r = 0,69, у сорта Рок- 
солана – r = 0,85 и у сорта Зеленоквиткова 90 – r = 
0,62. 

Ключевые слова: гречка, микроэлементы, 

площадь листовой поверхности, содержание хло- 
рофилла в листьях, коэффициент использования 
ФАР, урожайность. 

 

Кирияк Ю.П., Трикоз Л. В., Коваленко А.М. Вод- 
ный режим почвы в посевах пшеницы озимой 
при условиях разного размещения ее в севообо- 
роте и возделывании почвы // Орошаемое земле- 

делие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. 
– С 61-64.

В статье приведенные результаты исследова- 
ний в стационарном опыте из изучения севооборо- 
тов и возделывания почвы на опытном поле Инсти- 
тута орошаемого земледелия НААН. Исследованы 
процессы формирования запасов продуктивной 
влаги в почве и ее расходования. Установлено, что 
на время посева пшеницы озимой запасы продук- 
тивной влаги в метровом слое почвы по черному 
пару были в среднем за три года на 37,9-67,8 мм 
выше, чем после других предшественников. 

За осенне-зимний период запасы влаги по чер- 
ному пару увеличились на 26,6 -41,9 мм, тогда как 
после сидерального пару на 56,6-61,6 и после льна 
масличного - на 33,9-51,8 мм. Зависимость от пред- 
шественников осталась аналогично осени. 

После ливневых дождей в конце мая за десять 
дней посевы пшеницы озимой по пару из метрового 
слоя почвы потеряли 105 мм влаги, а по черному 
пару потери представляли лишь 22 мм 

Ключевые слова: севооборот, возделывание 

почвы, продуктивная влага, полевой транспирацион- 
ный коэффициент, почва. 

 

Малярчук М,П., Томницкий А.В., Малярчук А.С. 
Продуктивность зернопропашного севооборота 
на орошении при разных системах основной 
обработки почвы // Орошаемое земледелие: Меж- 

вед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 64-67. 
В статье приведены результаты эксперимента- 

льных исследований влияния разных способов и 
глубины основной обработки почвы в севообороте 
на водно-физические свойства и продуктивность 
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сельскохозяйственных культур севооборота. 

Целью работы было научно обосновать опти- 
мальные параметры соотношения конкурентоспосо- 
бных культур и минимизированной обработки почвы, 
которые обеспечат сохранение плодородия почвы, 
экономию ресурсов и повышение производительно- 
сти. 

Для проведения исследований использовали 
полевой, лабораторный, статистический и расчетно- 
сравнительный методы. 

Авторы пришли к заключению, что в звене зер- 
нопропашного севооборота на темно-каштановых 
почвах южного региона при орошении наиболее 
благоприятные условия для роста, развития и фор- 
мирования урожая сельскохозяйственных культур 
создаются при разноглубинной системе отвальной 
обработки. 

Ключевые слова: севооборот, способ и глуби- 

на обработки почвы, агрофизические свойства, про- 
дуктивность. 

Писаренко П.В., Пилярский В.Г., Шкода Е.А., Пи- 
лярская Е.А. Эффективность отдельных элемен- 
тов технологии выращивания гибрида кукурузы 
Кросс 221 М в условиях южного степи Украины // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 67-72.

Целью исследований было обоснование и усо- 
вершенствование элементов технологии выращива- 
ния кукурузы гибрида Кросс 221 М на участке гибри- 
дизации в условиях орошения Юга Украины. Наблю- 
дения, учеты и статистическая обработка результа- 
тов исследований выполнялись по общепринятым 
методикам проведения полевых опытов в условиях 
орошения. Результаты. Наиболее экономически 
целесообразным при производстве семян гибрида 
Кросс 221 М на темно-каштановой почве – поливной 
режим 70-80-70% НВ в слое почвы 0-50 см, доза 
минеральных удобрений под запланированный 
уровень урожая и густота стояния растений гибрида 
Кросс 221 М – 80 тыс./ га, которые обеспечивают 
урожайность семян 6,7 т/га, стоимость валовой про- 
дукции 60300 грн/га, себестоимость 1 т семян 2451 
грн., чистую прибыль – 43881 грн./га и уровень рен- 
табельности 267%. Таким образом, выращивание 
гибридных семян кукурузы гибрида Кросс 221 М в 
условиях южной зоны Степи Украины наиболее 
экономически выгодно на орошаемых землях. 

Ключевые слова: кукуруза, участки гибриди- 

зации, режим орошения, удобрения, густота стояния 
растений, экономическая эффективность. 

Захарова М.А. Устойчивое развитие орошения в 
Украине: научные подходы к оценке ирригаци- 
онной деградации почв и управления плодоро- 
дием орошаемых земель // Орошаемое земледе- 

лие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – 
С 7275. 

Цель. Целью исследования является комплек- 

сная характеристика созданных при участии автора 
научных подходов к оценке ирригационной деграда- 
ции почвы и управления плодородием орошаемых 
земель. Методы. Методологическую основу научно- 

го исследования составляют современные методы 
исследований: исторический, системный, статисти- 
ческий. Результаты. На основе наблюдений, обоб- 

щения и систематизации разработаны критерии 
оценки развития процессов деградации. Определе- 
ны уровни их экологической опасности, которые 
полностью соответствуют действующему законода- 
тельству, основанные на современных достижениях 
науки и учитывают международный опыт. Охаракте- 
ризованы наиболее распространенные формы ирри- 
гационной деградации почвы; они развиваются при 
использовании для орошения вод не надлежащего 
качества (ограниченно годных и непригодных для 
орошения) и / или низкой культуре земледелия и 
недостаточных ресурсных вложениях. Приведена 
интегральная оценка орошаемых почв по степени 
ирригационной деградации. Предложено профилак- 
тические и непосредственные методы борьбы с 
деградацией при использовании мелиорированных 
почв, обеспечивающих сохранение ресурсов, защи- 
та почв, баланс природных процессов. Выводы. 

Полученные результаты будут служить государст- 
венным инструментом, который позволит регулиро- 
вать использование и охрану почвенных ресурсов 
страны для обеспечения устойчивого развития сель- 
ского хозяйства в Украине. 

Ключевые слова: орошение, орошаемые поч- 

вы, оросительные воды, процессы деградации, инте- 
гральная оценка, комплексные меры, сельское хо- 
зяйство. 

Беляева И.Н. Научно-методологическое обосно- 
вание моделей продуктивности орошения для 
условий юга Украины // Орошаемое земледелие: 

Межвед. тематич. науч.  сб.  –  2015.  –  Вып.  64.  –  
С 75-78. 

В статье приведены результаты исследований 
по научно-методологическому обоснованию моде- 
лей продуктивности орошения для условий юга 
Украины. Доказано, что для повышения продуктив- 
ности орошения необходимо учитывать группы вза- 
имосвязанных факторов и проводить анализ приро- 
дных, агротехнических и хозяйственно- 
экономических факторов с установлением их взаи- 
мосвязей. Проведенный комплексный анализ влия- 
ния показателей гидротермического режима и про- 
дуктивности орошения при выращивании разных 
сельскохозяйственных культур свидетельствует о 
необходимости усовершенствования технологий 
выращивания для повышения продуктивности оро- 
шения в условиях Южной Степи Украины. 

Ключевые слова: орошение, продуктивность 

орошения, культуры, урожайность, фотосинтетичес- 
ки-активная радиация, математический анализ 

Грановская Л.Н., Жужа П.В. Теоретическое обос- 
нование инженерных мероприятий по борьбе с 
вредным действием вод на территории п.г.т. 
Новая Маячка Цюрупинского района Херсонской 
области // Зрошуване землеробство: міжвід. 

тематич. наук.зб. – 2015. – Вип. 64. – С 79-82. 
Цель. Разработка и  теоретическое 

обоснование инженерных мероприятий по борьбе с 
вредным воздействием вод на территории 
населенного пункта. Методика. Методологическую 

основу научного исследования составляли 
современные методы: анализа, индукции и  
дедукции, исторический, метод системного похода и 
системного анализа. Методика научного 
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исследования включала анализ гидрогеологических 
условий территории населенного пункта по 
показателям уровня грунтовых вод и его динамикой 
под влиянием многолетнего периода эксплуатации 
искусственных водохозяйственных объектов; анализ 
геологических условий территории и их изменение 
под влиянием гидротехнических мелиораций; анализ 
работы скважин вертикального дренажа за 
многолетний период. Результаты. С целью 

снижения проявления вредного действия вод на 
территорию населенного пункта разработаны 
возможные варианты инженерных мероприятий с 
соответствующим теоретичским обоснованием: 
отвод поверхностного стока за пределы территории, 
строительство вертикального дренажа, 
горизонтальный дренаж, горизонтальный дренаж с 
вертикальными самотечными скважинами- 
усилителями, горизонтальный дренаж с колонками- 
поглотителями. Выводы. Защиту территории 

населенного пункта от вредного воздействия вод 
необходимо проводить путем  поддержания 
санитарных норм осушения постоянно действующим 
горизонтальным дренажем с колонками- 
поглатителями. 

Ключевые слова: инженерные мероприятия, 

вредное воздействие вод, гидрогеологические усло- 
вия, скважины-усилители, горизонтальный дренаж, 
колонки-поглотители. 

Малярчук Н.П., Котельников Д.И., Носенко Ю.М. 
Содержание элементов минерального питания и 
продуктивность зерна кукурузы в  зависимости 
от основной обработки почвы и удобрений // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 83-84.

Целью исследований было определение зако- 

номерностей влияния различных глубины, способа 
основной обработки почвы и норм внесения азотных 
удобрений на показатели содержания в почве эле- 
ментов минерального питания и урожайность куку- 
рузы. 

Материал и методы. Использованы результа- 

ты трехлетних исследований в зависимости от раз- 
личных способов, глубины обработки почвы и норм 
азотных удобрений на уровень содержания питате- 
льных веществ в почве и урожайность кукурузы. 
Пользовались полевыми, биометрическими, лабора- 
торными и статистическими методами. 

Результаты учета урожая зерна кукурузы по 

вариантам разных способов основной обработки и 
доз внесения азотных удобрений свидетельствуют, 
что в среднем за три года самый высокий уровень 
урожайности формировался на вариантах разноглу- 
бинных и дифференцированных систем вместе со 
вспашкой на глубину 20-22 и 28-30 см. Существен- 
ной разницы в уровне урожайности этих вариантов 
не обнаружено, он был в пределах 13,73-14,10 т/га, 
то есть разница не превышала 2,6 и 2,8 %. 

Низкий уровень урожайности по годам иссле- 
дований при разных дозах внесения азотных удоб- 
рений формировался при использовании чизельной 
обработки на 12-14 см на фоне длительного приме- 
нения мелкой одноглубинной обработки в севообо- 
роте. В этом варианте наблюдалась самая низкая 
урожайность в среднем за три года (11,31 т/га) при 
дозе удобрений N180, что меньше, чем на контроле 

при такой же дозе удобрений на 17,8%, а по сравне- 
нию со вспашкой на 20- 22 см в системе дифферен- 
цированного-1 обработки на 19,8%. 

Повышение дозы азотных удобрений от N120 до 
N150 в среднем по фактору В обеспечивало прибавку 
урожая на уровне 1,12 т / га, а с N150 до N180 – на 
0,97 т / га. 

Выводы. По результатам исследований можно 

сделать вывод, что вспашка на 20-22 см в системе 
дифференцированной-1 системы основной обработ- 
ки почвы с одним щелеванием на глубину 38-40 см 
за ротацию севооборота и внесением азотных удоб- 
рений нормой N180 максимально удовлетворяет 
биологические требования кукурузы и способствует 
наиболее полной реализации генетически обуслов- 
ленных уровней урожайности. 

Ключевые слова: кукуруза, обработка почвы, 

урожайность, подвижные соединения азота, подвиж- 
ные соединения фосфора. 

 

Вожегов С.Г. Влияние затопления на плотность 
почвы и засоренность полей рисовых севообо- 
ротов в условиях юга Украины // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 85-88. 

Цель. Целью исследований было изучить вли- 

яние способов и глубины основной обработки почвы 
при выращивании риса и других сельскохозяйст- 
венных культур севооборота на плотность почвы и 
засоренность полей. 

Методы. При проведении исследований испо- 

льзовали общепринятые методы опытного дела. 
Результаты. Установлено, что плотность почвы 

в слое 0-20 см при посеве и при уборке культур ри- 
сового севооборота по предшественнику рис в зави- 
симости от основной обработки почвы изменялась 
незначительно, однако была выявлена тенденция 
относительно роста этого показателя при уборке. 
Относительно исследуемых культур наблюдался 
больший диапазон колебаний плотности почвы в 
пределах от 1,18 г/см

3
 (при посеве ячменя ярового

по вспашке) до 1,35 г/см
3
 (в послеуборочный период

рапса ярового после дискования). При выращивании 
риса в результате затопления были зафиксированы 
совсем другие тенденции формирования показате- 
лей плотности почвы на опытных участках в зависи- 
мости от основной обработки почвы и предшествен- 
ников. Вариационным анализом установлен низкий 
уровень изменчивости плотности почвы в зависимо- 
сти от способов и глубины основного обработки 
почвы – коэффициент вариации колебался в преде- 
лах 1,3-3,8%. С агробиологической точки зрения 
минимальные значения засоренности обеспечило 
выращивание пшеницы озимой и ячменя ярового с 
пожнивным посевом проса. Статистическое модели- 
рование свидетельствует о преимуществе вспашки 
над дискованием с точки зрения снижения засорен- 
ности посевов риса кроме использования в качестве 
предшественника озимой пшеницы. 

Выводы. Плотность почвы несущественно ра- 

стет от сева до уборки культур рисового севооборота 
по предшественнику рис и слабо зависит от глубины 
и способа возделывания почвы. Засоренность куль- 
тур рисового севооборота по предшественнику рис 
существенно зависит от способа и глубины обработ- 
ки почвы. Применение вспашки сравнительно с 
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дисковой обработкой почвы способствует снижению 
засоренности посевов. По полученным регрессион- 
ным уравнениям существует возможность проводить 
моделирование засоренности посеве риса в зависи- 
мости от предшественников, глубины и способа 
основной обработки почвы. 

Ключевые слова: рис, предшественники, за- 

топление, плотность почвы, засоренность, вариаци- 
онный анализ 

Козырев В.В., Биднина И.А., Томницкий А.В., 
Влащук О.С. – Продуктивность сои в зависимос- 
ти от степени вторичной солонцеватости почвы 
при орошении // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 88-91. 
Целью исследований было определение осно- 

вных физико-химических свойств темно-каштановой 
почвы при различных условиях увлажнения, 
обработки почвы и сроков внесения фосфогипса, а 
также изучение влияния этих мер сохранения пло- 
дородия почвы при совершенствовании ресурсосбе- 
регающей технологии выращивания сои. 

Методы исследований: полевой, аналитичес- 
кий, математической статистики. 

Исследованиями установлено, что внесение 
фосфогипса осенью и весной по поверхности мерз- 
ло-талой почвы способствовало росту отношение 
кальция к натрию в 2 и более раза, что обеспечива- 
ло переход процесса вторичного осолонцевания с 
активной в пассивную форму. Применение мелиора- 
нта под культивацию не способствовало формиро- 
ванию высокого отношения этих катионов. Наиболее 
высокое соотношение водорастворимых кальция к 
натрию 1,14 отмечается в варианте с безотвальной 
обработкой при внесением фосфогипса 3 т/га по 
поверхности мерзло-талого грунта на фоне поддер- 
жании влажности почвы на уровне 70-70-70% НВ. 
Перед сбором урожая сои (фаза полной спелости) в 
вариантах без мелиоранта в качественном составе 
ППК отмечено выщелачивания кальция из  почвы, 
что сопровождалось увеличением обменного натрия 
и способствовало развитию процесса ирригационно- 
го осолонцевания почвы. В статье приведены основ- 
ные показатели физико-химических свойств и уро- 
жайности сои по усовершенствованной технологии 
ее выращивания в условиях орошения юга Украины. 
Установлено,  что  применение   фосфогипса  дозой 
3 т / га по мерзло-талой почве весной при поддержа- 
нии предполивного порога влажности почвы на уро- 
вне 70-70-70% НВ обеспечивает степень вторичной 
солонцеватости на уровне слабого, что позволяет 
формировать урожайность сои на уровне общеприз- 
нанной технологии ее выращивания. 

Ключевые слова: темно-каштановая почва, 

орошение, соли, ионно-солевой состав, содержание 
обменных катионов. 

Семяшкина А.А. Продуктивность сортов овса в 
зависимости от применения биопрепаратов при 
различных погодных условиях // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 91-95. 

Цель. Изучить реакцию сортов овса на приме- 

нение биологически активных препаратов азотфик- 
сирующих и фосформобилизирующих бактерий как 
средств биологизации зональной технологии выра- 

щивания культуры в зоне недостаточного увлажне- 
ния Степи Украины. Методы. Для проведения исс- 

ледований использовали полевой, лабораторный, 
статистический и метод синтеза. Результаты Уста- 

новлено, что высокая эффективность при выращи- 
вании овса присуща препарату фосфоэнтерин и 
штамму КЛ 9, которые значительно повышали уро- 
вень урожайности у сортов Синельниковский 1321 и 
Скакун, особенно в условиях засухи. Так, у сорта 
Синельниковский 1321 препарат фосфоэнтерин 
повышал урожайность в условиях засухи (2012-2013 
гг.)  на 10,5 и 9,3% против 6,6% во влажном 2011 г.;  а 
штамм КЛ 9 – на 15,1 и 13,1% против 10,4% соответ- 
ственно годам. У сорта Скакун под действием фос- 
фоэнтерина значения показателей урожайности 
росли с более высокой интенсивностью в условиях 
2012-2013 гг.  – на 10,2 и 10,5% против 7,9% в 2011 г. 
и штамма КЛ 9 – на 13,4 и 12,4% против 8,0% соот- 
ветственно. Повышенное стимулирующее действие 
препаратов обусловливало повышение засухоустой- 
чивости у сортов Синельниковский 1321 и  Скакун. 
На сорте Кубанский действие препаратов было 
практически равнозначным во всех условиях выра- 
щивания, относительные значения в реализации 
потенциала урожайности данного сорта были стаби- 
льными, но по сравнению с другими сортами более 
низкими. Выводы. Применение биопрепаратов 

может быть альтернативой минеральным удобрени- 
ям, обеспечивая получение экологически чистой 
продукции овса при снижении техногенной нагрузки 
на окружающую среду. Исходя из этого, повышение 
урожайности при применении биоактивных препара- 
тов является эффективным агрономическим прие- 
мом при выращивании овса и может рекомендо- 
ваться для применения его в зональных ресурсос- 
берегающих технологиях для зоны недостаточного 
увлажнения северной Степи Украины. 

Ключевые слова: микробиологические препа- 

раты, диазофит, фосфоэнтерин, штамм КЛ 9, овес, 
урожайность. 

Дрозд Е.Н. Концептуальные подходы к управле- 
нию плодородием солонцовых почв в Украине // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 96-99.

Цель – разработать обоснованные и адаптиро- 

ванные к современным социально-экономическим 
условиям подходы к рациональному использованию 
и повышению плодородия солонцовых почв. 

Методы. Полевые, модельные, аналитические, 

статистические, анализа и синтеза. 
Результаты. Предложено системное комплек- 

сное решение проблем по управлению плодородием 
солонцовых почв. Обоснована необходимость учета 
ландшафтно-геохимических условий образования и 
распространения солонцовых почв и адаптивного 
применения традиционных и новых энергосберега- 
ющих видов мелиорации для повышения их плодо- 
родия. 

Выводы. Применение предложенной системы 

мелиоративных мероприятий, дифференцированной 
по особенностям различных типов и видов солонцо- 
вых почв, позволяет уменьшить площадь химичес- 
кой мелиорации солонцовых почв до 1,0-1,1 млн га 
по сравнению с 2,0 милн.га в предыдущие годы и 
получить экономическую выгоду за счет увеличение 
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урожайности сельскохозяйственных культур и повы- 
шения качества продукции. 

Ключевые слова: солонцовые почвы, пло- 

щадь, свойства, мелиорация, плодородие. 

Булыгин Д.А., Суздаль О.С. Оптимизация элеме- 
нтов технологии выращивания новых сортов сої 
в условиях юга Украины // Орошаемое земледе- 

лие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – 
С 99-103. 

На основе проведенных экспериментальных 
исследований на средне суглинистых темно- 
каштановых почвах Южного региона Украины сфор- 
мулированы научно-методические принципы опти- 
мизации технологии выращивания сои (на примере 
новых среднеспелых сортов сои Даная и Аратта). 

Усовершенствование системы увлажнения по- 
чвы и густоты стояния растений осуществлялась с 
помощью наблюдений за показателем суммарного 
водопотребления, среднесуточного испарения, пока- 
зателями накопления сухого и сырого вещества, 
интегрированными показателями эффективности 
фотосинтеза. 

Исследованиями установлено, что максималь- 
ное суммарное водопотребление сои наблюдалось в 
орошаемых вариантах с поддержанием влажности 
почвы 70% НВ в расчетном слое 0-50 см в течении 
вегетации: в сухие годы на уровне 5296 м

3
/га, а в

среднем за годы исследований – 5175 м
3
/га. В вари-

антах 60-70-60% НВ и 60-80-60% НВ суммарное 
водопотребление составляло, соответственно: 4338 
и 4524 м

3
/га, а в среднем за годы исследований

было почти одинаковым и составляло в среднем 
4770 м

3
/га.

Установлены параметры оптимального режима 
орошения, который обеспечивает получение гаран- 
тированных урожаев сои. С целью наиболее полного 
использования грунтово-климатического потенциала 
целесообразно в условиях повышения засушливос- 
ти климата выращивать районированные среднес- 
пелые сорта сои Аратта и Даная и применять режим 
орошения 60-80-60% НВ в расчетном слое почвы 0- 
50 см, который обеспечит поддержку оптимальной 
для критического периода развития растений сои 
влажности почвы на уровне 80 % НВ, в сочетании с 
установленной оптимальной густотой стояния 500- 
600 тыс. растений/га. Предложенные новые элемен- 
ты технологии обеспечивают: урожайность среднес- 
пелых сортов сои 3,1-3,5 т/га, содержание белка в 
семенах - 34-35 %, содержание жира - 21-22 %, се- 
бестоимость производства 1 тонны зерна составляет 
1762-1794.грн, при оросительной норме 2700-3000 
м³/га и количестве поливов 6-8 шт. 

Ключевые слова: соя, влажность почвы, ре- 

жим орошения, густота стояния, урожай. 

Василенко Р.М., Фундират Е.С., Гетман Н.Я. Кор- 
мовая продуктивность озимых агроценозов 
тритикале в условиях Южной Степи // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 103-105. 

Авторами статьи рассматривается значение 
обеспечения кормами поскольку их доля в произ- 
водстве животноводческой продукции достигает 55- 
60%. При выращивании кормовых культур в услови- 
ях юга Украины уделяется внимание культурам, 

которые используют осенне-зимние запасы продук- 
тивной влаги. 

Ставилась за цель выявить зависимости фор- 
мирования кормовой производительности поливи- 
довых агроценозов на основе тритикале озимого с 
однолетними капустными и бобовыми компонента- 
ми. 

Установлено, что создание озимых кормовых 
агроценозов с участием тритикале, рапса и вики 
обеспечивает получение не только высоких урожаев 
кормовой массы, но и полноценного корма, в том 
числе и за выходом кормовых единиц и переваримо- 
го протеина с 1 га. 

В среднем за 2014-2015 годы сбор абсолютно 
сухого вещества в озимых агроценозах тритикале 
превышало его моновидовые посевы на 11-38%. 
Наибольший выход кормовых единиц 11,1-11,9 т/га 
получено в смеси соотношением 50/75% при норме 
минеральных удобрений N90P60. Наибольший выход 
переваримого протеина обеспечила смесь тритика- 
ле с викой - 1,12 т/га. 

Ключевые слова: корма, агроценозы, трити- 

кале озимая, кормовые единицы, продуктивность. 
 

Васюта В.В. Оптимизация оросительной нормы 
томата на основе модели «урожайность - влаго- 
обеспеченность» при различных способах поли- 
ва в южном регионе Украины // Орошаемое зем- 

леделие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 
64. – С 105-109.

Цель. Оптимизация величины оросительной

нормы томата при разных способах полива в южном 
регионе Украины на основе модели: «урожайность- 
влагообеспеченность» при помощи сплайн – функ- 
ций. Методика. Исследование сплайн – функций 

модели: «урожайность - влагообеспеченность» то- 
мата базировалось на математическом, логически- 
абстрактном методах и системном анализе техноло- 
гических процессов выращивания томата в условиях 
орошения в южном регионе Украины. Результаты. 

Моделирование величины чистой прибыли с учетом 
величины оросительной нормы в зоне принятия 
оптимальных решений показывает, что для дожде- 
вания оросительная норма 2900-3570 м

3
/га является

убыточной при тарифе на воду 0,82-0,85 грн/м
3
.

Трансформация величины чистой прибыли при ка- 
пельном орошения при исследуемых уровнях ороси- 
тельных норм выявила, что максимальная оросите- 
льная норма 2090 м

3
/га обеспечивает получение

прибыли даже при тарифе на воду 1,2 грн/м
3
.

Выводы. Идентификация модели: «урожай- 

ность-влагообеспеченность» для томата на основе 
сплайн-функций для капельного орошения и дожде- 
вания позволили установить, что капельное ороше- 
ние по эффективности использования воды превы- 
шает дождевание при всех исследуемых уровнях 
влагообеспеченности. Область оптимальных реше- 
ний для определения орошаемых норм при капель- 
ном орошении при тарифе на воду соответствует 
коэффициенту  влагообеспеченности  k=0,84-0,86, 
что в зависимости от обеспеченности периода веге- 
тации осадками соответствует оросительной норме 
1300-2090 м

3
/га.

Ключевые слова: оптимизация, орошаемая 

норма, способы полива, сплайн-функции, чистая 
прибыль. 
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Вердыш М.В., Булаенко Л.М., Дымов А.Н. Анализ 
водораспределения на Каховской оросительной 
системе // Орошаемое земледелие: Межвед. тема- 

тич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 109-113. 
Цель. Анализ водораспределения в зоне дейс- 

твия Каховской оросительной системы, определение 
влияния на него погодных и других факторов. Мето- 
ды. Статистический, расчетно-сравнительный. Ре- 
зультаты. В статье приведены результаты анализа 

водораспределения в зоне действия Каховской оро- 
сительной системы за период 2010-2014 гг. Установ- 
лено, что коэффциенты водообеспеченности и рав- 
номерности водораспределения в большинстве 
управлений водного хозяйства в анализируемый 
период оставался нестабильным и склонным к коле- 
баниям. Определена корреляционная связь между 
показателями водораспределения и количеством 
осадков в регионе. Анализ корреляционной связи 
показал обратную зависимость между выполнением 
плана водоподачи и годовым количеством осадков в 
зоне Каховской оросительной системы. На выполне- 
ние плана поливов влияет также состояние внутри- 
хозяйственной оросительной сети и способность 
водопользователей оплачивать услуги по подаче 
воды на орошение. Выводы. В водохозяйственных 

предприятиях, где фактические показатели водообе- 
спеченности не превышают плановых значений, 
имеет место равномерное распределение воды 
между водопользователями. Низкие показатели 
водообеспеченности отдельных УВХ указывают на 
недостаточный уровень планирования водопользо- 
вания в них. Библиогр.: 9 названий. 

Ключевые слова: орошение, оросительная 

система, водопользование, показатели, водохозяйс- 
твенные предприятия, коэффициент корреляции. 

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижний Н.В. 
Влияние разных способов основной обработки 
почвы на урожайность ячменя ярового // Ороша- 

емое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. –  
2015. – Вып. 64. – С 114-116. 

Исследования проведены в Институте ороша- 
емого земледелия на темно-каштановых почвах в 
течение 2011-2013 лет. 

Цель. Поиск путей повышения урожайности 

ячменя ярового при минимализации систем обрабо- 
тки почвы. 

Задание. Определение эффективности приме- 

нения микробных препаратов в засушливых услови- 
ях Южной Степи Украины при разных способах ос- 
новной обработки почвы. 

Метод. Полевой метод - для определения осо- 

бенностей роста и продуктивности, и лабораторный 
- для определения запасов продуктивной влаги и
количества микроорганизмов в почве .

Результат. В статье приведены результаты ис- 

следований по применению способов основной 
обработки почвы под ячмень яровой. В среднем за 
три года запасы продуктивной влаги в слое почвы 0- 
100 см в посевах ячменя ярового были выше при 
безотвальных обработках почвы. Одновременно, в 
течении вегетации  затраты  влаги за пахоты были  
на 21,1-21,4 мм меньше, чем при безотвальных 
обработках. Полевой транспирационный коэффици- 
ент в посевах ячменя рос от 823 м

3
/т в варианте с

пахотой до 999 м
3
/т в варианте с мелкой безотваль-

ной обработкой и наоборот, уменьшался с ростом 
урожайности ячменя ярового. Общая численность 
микроорганизмов в почве на контрольном варианте 
посева ячменя ярового была выше в первой поло- 
вине вегетации, а потом постепенно снижалась. При 
этом, как в начале, так и в конце их численность 
была на 2,1-17,3% меньше при условиях проведения 
чизельного рыхления почвы сравнительно с другими 
вариантами обработки почвы. Наивысшая урожай- 
ность 1,87 т/га была в варианте где применялась 
пахота на 18-20 см, а наименьшая - 1,42 т/га в вари- 
анте с безотвальной дисковой мелкой обработкой 
почвы (12-14 см). 

Вывод. В засушливых условиях Южной Степи 

Украины для улучшения водного и питательного 
режима почвы и повышения урожайности ячменя 
ярового необходимо применять, во время основной 
обработки почвы, отвальную пахоту на глубину 18- 
20 см. 

Ключевые слова: отвальная обработка почвы 

(пахота), безотвальная обработка (чизельное рых- 
ление), безотвальная обработка (дискование), поч- 
веные микроорганизмы, урожайность. 

Тищенко А.В. Азотфиксация сортов люцерны в 
год посева в зависимости от агротехнологичес- 
ких приемов в Южной Степи Украины // Орошае- 

мое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. 
– Вып. 64. – С 116-118.

Цель. Целью исследования является разрабо- 

тка и научное обоснование технологических прие- 
мов повышения накопления корневой массы в поч- 
ве, азотфиксации люцерны в год посева. 

Методы. Исследования проводились в Инсти- 

туте орошаемого земледелия НААН (2011-2013 гг.) в 
трехфакторном опыте с сортами люцерны Унитро и 
Зоряна при различных условиях увлажнения и при- 
менения регулятора роста Плантафол 30.10.10. 

Результаты. Приведены результаты исследо- 

ваний по изучению влияния условий выращивания 
на накопление корневой массы и биологического 
азота сортами люцерны Унитро и Зоряна в первый 
год жизни. Установлено, что наибольшее количество 
воздушно-сухой корневой массы у сорта Унитро 2,42-
2,53 т/га и сорта Зоряна 2,45-2,52 т/га и наибо- льшая 
азотфиксация у сорта Унитро 151,2-158,0 кг/га и 
сорта Зоряна 153,2-159,5 кг/га были на вариантах с 
применением регулятора роста Плантафол 30.10.10 
при капельном орошении. 

Выводы. Накопление органического вещества 

в виде корневых остатков и процесс азотфиксации 
интенсивно происходит при капельном орошении и 
применении Плантафол 30.10.10. 

Ключевые слова: люцерна, сорта, корневая 

масса, азотфиксация, капельное орошение, естест- 
венная влагообеспеченность, регулятор роста рас- 
тений. 

Лымарь В.А. Дифференциация зон увлажнения 
при выращивании овощных и бахчевых культур 
в условиях юга Украины в зависимости от спо- 
собов полива // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 119-122. 
Цель. Цель исследований – установить зоны 

оптимального увлажнения овощных и бахчевых 
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культур при использовании разных способов полива. 
Методы. В полевых опытах использовали об- 

щепринятые методики опытного дела для отрасли 
орошаемого земледелия и сельскохозяйственных 
мелиораций. 

Результаты. При выращивании томата устано- 

влено, что корневая система растений в период 
созревания плодов сосредоточена в слое почвы 0-30 
см, а главный корень – до глубины 1 метр. После 
проведенных наблюдений за развитием и распрост- 
ранением корневой системы лука репчатого доказа- 
но, что при капельном орошении основная масса 
корней в зоне ленты находится под поливным тру- 
бопроводом в слое почвы 4-30 см, а между лентами, 
где не было поливного трубопровода в слое почвы 
8-24 см, некоторые одиночные корни распространя- 
ются до глубины 55 см. 

При капельном орошении глубина проникнове- 
ния корней аналогична их проникновению при дож- 
девании и микродождевании. В слое почвы 0-10 см 
располагалось 49,7% корней, в 10-20 см – 32,8, 20- 
30 – 16,5, глубже 30 см – 1,0%, но ширина располо- 
жения боковых корней была обусловлена шириной 
зоны увлажнения почвы. 

В опытах с арбузом доказано, что мульчирова- 
ние пленкой приводит к существенному росту соде- 
ржания влаги в почве, что объясняется существен- 
ным снижением непродуктивных потерь воды на 
физическое испарение из почвы. Дождевание и 
микродождевание практически одинаково орошают 
почву по глубине промачивания и распределения 
воды по поверхности. 

Выводы. Ширина зоны увлажнения почвы при 

капельном орошении зависит от его механического 
состава и на песчаных почвах составляет 40 см, 
глубина промачивания почвы зависит от поливной 
нормы. При промачивании песчаной почвы до 75- 
80% НВ на глубине 40-45 см поливная норма соста- 
вляет 57 м

3
/га. Для большинства овощных и бахче-

вых культур до фазы цветения растений решающее 
значение имеет увлажнение слоя почвы до глубины 
20 см, в дальнейшем – до глубины 40 см. 

Ключевые слова: овощные и бахчевые куль- 

туры, способы полива, режим орошения, корневая 
система, глубина распространения, водопотребле- 
ния 

Найдёнова О.Е. Трансформация биологических 
свойств чернозёма южного под влиянием дли- 
тельного орошения минерализованными водами 

// Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. 
сб. – 2015. – Вып. 64. – С 122-125. 

Цель работы заключалась в установлении из- 

менений в составе и функционировании микробных 
ценозов чернозема южного при длительном ороше- 
нии минерализованными водами. Исследования 
проводили общепринятыми в почвенной микробио- 
логии методами. Определяли численность микроор- 

ганизмов основных эколого-функциональных групп, 
по их соотношению – расчётные показатели, харак- 
теризующие состояние микробных ценозов, направ- 
ленность и интенсивность протекания микробиоло- 
гических процессов в почве. Проводили комплекс- 
ную сравнительную оценку биологических показате- 
лей длительно орошаемого и неорошаемого черно- 
зёмов южных. Результаты. Оценка уровня биологи- 

ческой деградации орошаемого чернозёма южного, 
проведенная с использованием комплекса биологи- 
ческих показателей, позволила установить сильную 
степень деградации почвы в результате орошения 
продолжительностью более 30 лет водой повышен- 
ной минерализации. Выводы. Использованные 

биологические показатели адекватно отражают нега- 
тивные изменения, произошедшие в длительно 
орошаемой минерализованными водами почве. 
Рекомендуется включить в систему показателей 
эколого-мелиоративного мониторинга орошаемых 
почв, а также использовать при эколого- 
агромелиоративном обследовании орошаемых почв 
и прилегающих к ним богарных почв следующие 
биологические показатели: численность микроорга- 
низмов основных эколого-трофических групп; пока- 
затели олиготрофности и минерализации; суммар- 
ный биологический показатель и показатель биоло- 
гической деградации. Для более полной и точной 
оценки можно добавить биохимические показатели – 
активность почвенных ферментов (дегидрогеназы, 
инвертазы, полифенолоксидазы) целлюлозоразру- 
шающую способность почвы; фитотоксическую ак- 
тивность почвы. 

Ключевые слова: биологические показатели 

почвы, микробные сообщества почвы, орошение, 
чернозем южный, минерализованные воды. 

 

Нестерчук В.В. Продуктивность гибридов подсо- 
лнечника в зависимости от густоты стояния рас- 
тений и удобрения при выращивании в условиях 
юга Украины // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 125-127. 
Цель. Целью исследований было установле- 

ние влияния на урожайность семян подсолнечника 
гибридного состава, густоты стояния растений и 
комплексных удобрений. 

Методы. В исследовании использовали обще- 

принятые методы опытного дела в растениеводстве 
и земледелии. Для определения наименьшей суще- 
ственной разницы и силы влияния факторов исполь- 
зован дисперсионный анализ. 

Результаты. Продуктивность растений зависе- 

ла от гидротермических условий в годы проведения 
исследований, роль подкормок росла при снижении 
количества осадков, нарастании температур возду- 
ха, уменьшении показателей относительной влажно- 
сти воздуха. В благоприятном по метеорологическим 
факторам 2013 г. позитивное действие подкормок по 
сравнению с контрольными участками составляло 
7,3-19,6%. В 2014-2015 гг. этот показатель увеличил- 
ся до 17,2-24,6%. В среднем за годы проведения 
исследований отмеченное преимущество выращи- 
вания гибрида Мегасан, который сформировал сре- 
днюю урожайность семян 24,1 ц/га с максимальным 
ростом до 28,1-29,9 ц/га при густоте стояния расте- 
ний 40-50 тыс./га и обработке посевов препаратами 
Вуксал и Мастер. Густота стояния растений обусло- 
вила существенные колебания продуктивности рас- 
тений. В среднем по фактору при выращивании 
гибридов Мегасан и Ясон оптимальной оказалась 
густота 50 тыс./га, при которой урожайность состав- 
ляла соответственно 26,9 и 23,2 ц/га. Применение 
комплексных удобрений Ростконцентрат, Вуксал и 
Мастер в подкормки положительно отобразилось на 
продуктивности всех гибридов. 
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Выводы. За результатами полевых исследо- 

ваний установлено, что при выращивании подсолне- 
чника на темно-каштановой почве в неполивных 
условиях юга Украины наибольшую урожайность на 
уровне 25-30 ц/га семян формирует гибрид Мегасан. 
При выращивании исследуемой культуры густоту 
стояния растений следует корректировать в зависи- 
мости от генетического потенциала гибридов. Так, 
для гибридов Мегасан и Ясон оптимальной густотою 
стояния является 50 тыс./га, а для гибрида Дарий – 
40 тыс./га. Обработка посевов подсолнечника ком- 
плексными удобрениями обеспечивает прирост 
урожайности на 10-19%, улучшает качество семян, 
причем наибольшей эффективностью характеризуе- 
тся комплексное удобрение Мастер. 

Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, гус- 

тота стояния растений, удобрения, продуктивность, 
урожайность, сила влияния факторов. 

Новохижний Н.В. Использование микроудобре- 
ния «Эколист – У» на посевах пшенице твердой 
яровой в условиях природного увлажнения Юж- 
ной Степи Украины // Орошаемое земледелие: 

Межвед. тематич. науч. сб.  –  2015.  –  Вып.  64.  –  
С 128-129. 

В статье приведены результаты производст- 
венной проверки завершенного экспериментального 
опыта из изучения действия и взаимодействия доз 
удобрений, микроудобрений и систем химической 
защиты посевов, которые наиболее существенно 
влияют на производительность пшеницы твердой 
яровой в условиях природного увлажнения Южной 
Степи Украины. Результатами производственных 
испытаний в течение 2013-2014 гг. доказанная эф- 
фективность применения микроудобрения Эколист 
Универсальный (микро) на пшенице яровой. 

Ключевые слова: пшеница твердая яровая, 

удобрения, микроудобрения, урожайность, чистая 
прибыль, рентабельность. 

Коваленко В.П. Агробиологическое обоснование 
технологий выращивания люцерны посевной в 
условиях Правобережной Лесостепи Украины // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 130-132.

Цель. Целью исследований было агробиологи- 

чески обосновать и разработать современную тех- 
нологию выращивания люцерны посевной в услови- 
ях Лесостепи Украины с установлением оптималь- 
ных параметров норм высева при безпокровного 
способа посева. 

Методы. При проведении исследований испо- 

льзовали общепринятые методы опытного дела, 
которые приняты в кормопроизводстве и растение- 
водстве. 

Результаты. Отражены вопросы подготовки 

семян к посеву, сроков и способов посева и влияния 
различных норм высева на производительность 
люцерны посевной в Правобережной Лесостепи 
Украины. 

По результатам исследований установлено, что 
при любом способе посева нужно создать травостой, 
плотность которого в первый год использования 
составляла в Лесостепи 200 растений/м

2
. Мелкосе-

мянные культуры, к которым принадлежит и люцер- 
на, имеют низкую полевую всхожесть, значительная 

часть растений погибает зимой и в подпокровный 
период. Следовательно, для определения нормы 
высева необходимо обязательно учитывать показа- 
тели полевой всхожести и разрежения в подпокров- 
ный период. То есть, для того чтобы получить 200 
растений/м

2
, нужно высеять: в Лесостепи под яч-

мень 15-16, под кукурузу 14 кг/га семян люцерны. 
Норма высеву при беспокровном посеве и ка- 

чественной подготовке семян и почвы находится в 
пределах 10-12 кг/га. 

При весеннем чистом посеве, агрофитоценозы 
люцернового поля первого года представляют собой 
неустойчивые экосистемы с низкой конкурентоспо- 
собностью по отношению к сорнякам, что требует 
постоянного контроля и регуляции их взаимоотно- 
шений приемами агротехники, которая предусматри- 
вает уничтожение сорняков. 

Выводы. В зоне Правобережной Лесостепи 

Украины оптимальная норма высева люцерны сос- 
тавляет 8-10 млн всхожих семян на 1 га, или 16-20 
кг/га при 100% хозяйственной пригодности. При 
высевании люцерны под покров норму высева пок- 
ровной культуры необходимо уменьшить на 20%: 
ранние яровые покровные культуры следует высе- 
вать с нормой высева (млн/га всхожих семян): яч- 
мень, овес – 2,0, кукуруза на зеленый корм – 0,15- 
0,25; суданская трава – 1,0 млн/га семян. 

Ключевые слова: люцерна посевная, подгото- 

вка семян, сроки и способы сева. 

Пташник О.П. Технологические приемы выращи- 
вания гороха на основе использования адаптив- 
ного потенциала сорта в условиях южной степи 
Украины // Орошаемое земледелие: Межвед. тема- 

тич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 132-135. 
В статье обобщены и приводятся основные 

итоговые результаты исследований по изучению 
адаптивных свойств сортов гороха в условиях южной 
Степи Украины – степной Крым и элементы сорто- 
вой агротехники гороха сорта Свит. Результаты про- 
веденных исследований дают основания рекомен- 
довать для выращивания в зоне южной Степи Укра- 
ины – степной Крым следующие сорта гороха: Чек- 
бек, Отаман, Оплот, Царевич, Одорус и Девиз, кото- 
рые обеспечивают уровень урожайности зерна 1,26- 
1,34 т/га. Исследованиями установлена эффектив- 
ность использования биологических препаратов для 
предпосевной обработки семян. Продуктивность 
растений гороха при этом увеличивается от 10,5 до 
42,1%. За годы изучения наиболее эффективным 
выявился биопрепарат на основе автотрофной циа- 
нобактерии Nostoclinckia - ЦРК3, который обеспечил 
урожайность гороха сорта Свит 1,39 т/га. Нормы 
высева имели влияние на сохранность растений 
гороха, структуру растений и продуктивность. Наи- 
большую продуктивность растений гороха в услови- 
ях степного Крыма обеспечила норма высева 1,4 
млн.шт.га. 

Ключевые слова: горох, сорт, урожайность, 

технологические приемы, усатый морфотип 

Морозов А.В., Биднина И.А., Козырев В.В. 
Свременное состояние орошения в зоне Степи 
Украины (на примере Херсонской области) // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 135-138.
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Цель исследований – определить современ- 
ное состояние и перспективы развития орошения в 
Херсонской области. Методы исследований - ста- 
тистический, системный и экономический анализы. 
Результаты исследований. Сопоставление дина- 
мики общих площадей полива и площадей капель- 
ного способа орошения по массиву Херсонской 
области дает основание утверждать, что происхо- 
дит постоянная тенденция к увеличению площа- 
дей земель под капельным орошением, увеличи- 
вается часть земель (процентное соотношение) 
под капельным орошением к площадям полива. 
Значительно расширяются объемы применения 
капельного способа орошения в Херсонской обла- 
сти не только для овощных культур, садов и вино- 
градников, а для полива кукурузы, сои, подсолнеч- 
ника, риса. Использование капельного способа 
орошения, особенно при поливе водой неудовлет- 
ворительного качества, требует применения ком- 
плекса специальных мер, направленных на мини- 
мизацию негативного влияния на состояние почв и 
развитие деградационных процессов. Выводы. 
Дождевания в Херсонской области, в ближайшей 
перспективе сохранит позиции наиболее распрос- 
траненного способа полива. Часть земель, которая 
поливается этим способом, достигнет 75-80% (без 
капельного орошения и поверхностного способа 
полива (затопление риса). Вместе с тем будут 
увеличиваться площади капельного орошения, 
которое определяется наличием устойчивой тен- 
денции к постоянному расширению площадей 
полива при одновременном расширении перечня 
с.-х. культур. 

Ключевые слова: орошение, способы оро- 

шения, дождевальные машины, капельное ороше- 
ние. 

Усик Л.А., Базалий Г.Г., Колесникова Н.Д. Иннова- 
ционные сорта пшеницы мягкой озимой селек- 
ции Института орошаемого земледелия НААН 
для условий орошения юга Украины // Орошае- 

мое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. 
– Вып. 64. – С 139-142.

Цель. В задачах селекционеров остается акту- 

альным решение проблем создания инновационных 
сортов с высоким адаптивным потенциалом для 
орошения в условиях южной степи. Налаживание 
системы семеноводства новых сортов интенсивного 
типа, замены импортных семян на украинском рынке 
семенами отечественных сортов, адаптированных к 
природным почвенно-климатическим условиям Юга 
Украины. Методика. Методологической основой 

научного исследования являются методы исследо- 
ваний: полевой, лабораторный, статистический. 
Результаты. Сельскохозяйственные предприятия 

всех форм собственности, которые занимаются 
выращиванием зерновых культур смогут получать 
теоретическое обоснование и практическую реали- 
зацию новой программы селекции сортов пшеницы 
озимой мягкой универсального типа для получения 
устойчивых и достаточно высоких урожаев качест- 
венной продукции. Это окажет значительную по- 
мощь в реформировании и развитии агропромыш- 
ленного комплекса в южных областях Украины, а 
также во внедрении новейших, в частности сорто- 
вых, технологий выращивания и семеноводства 

зерновых культур в производство. Вывод. Главным 

результатом инновационной разработки и её реали- 
зации является решение ряда комплексных проблем 
производства семян новых универсальных сортов 
озимой пшеницы для условий орошения Южной 
Степи. В частности, налаживание системы семено- 
водства новых конкурентоспособных сортов интен- 
сивного типа, замены импортных семян на украинс- 
ком рынке семенами отечественных сортов, адапти- 
рованных к почвенно-климатическим условиям юга 
Украины. Это позволит повысить урожайность куль- 
туры и стабильно наращивать валовые сборы зерна, 
укрепить материальную базу хозяйств, обеспечить 
продовольственную и энергетическую безопасность 
Украины, а также будет способствовать восстанов- 
лению позиций отечественного товаропроизводите- 
ля на рынке семян. 

Ключевые слова: сорт, пшеница мягкая ози- 

мая, инновация, семена, урожайность, качество, 
орошение, селекция, семеноводство. 

 
Лавриненко Ю.А., Марченко Т.Ю., Гож А.А., Сова 
Р.С., Нужна М.В. Морфо-физиологическая мо- 
дель гибридов кукурузы различных по группам 
спелости в условиях орошения // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 143-147. 

Цель исследования. Разработать морфо- 

физиологическую модель и создать на ее базе гиб- 
риды кукурузы ФАО 190-500 для условий орошения 
юга Украины с урожайностью зерна 11-14 т/га. Мате- 
риал и методы. Изложены результаты многолетних 

исследований создания морфо-физиологических 
моделей гибридов кукурузы различных групп спело- 
сти в условиях орошения института, который нахо- 
дится в Южной Степи Украины, почва темно- 
каштановая среднесуглинистая слабосолонцеватая. 
Использовали общенаучные, специальные и расче- 
тно-сравнительные методы исследований. Резуль- 
таты. Определены основные параметры моделей 

гибридов кукурузы разных групп ФАО. По результа- 
там исследований созданы гибриды кукурузы раз- 
ных групп спелости для условий орошения с уро- 
жайностью зерна 11,0-14,0 т/га. Определены пара- 
метры гетерозисных моделей и созданы линии с 
высокой комбинационной способностью, которые 
привлечены к родословной созданных гибридов 
раннеспелой, среднеранней, среднеспелой, средне- 
поздней и позднеспелых групп спелости. Приведена 
характеристика новых перспективных гибридов для 
условий орошения. Выводы. На основе разрабо- 

танных морфо-физиологических моделей гибридов 
кукурузы на Государственное сортоиспытание пере- 
дано 6 новых инновационных гибридов различных 
групп спелости, обладающих комплексом хозяйст- 
венно-ценных признаков, способных формировать 
высокие урожаи при орошении (10,5-15,5 т/га зерна), 
при этом эффективно использовать поливную воду, 
минеральные макро- и микроудобрения, обладают 
быстрой влагоотдачей зерна при созревании, имеют 
высокую устойчивость против основных болезней и 
вредителей, что заложено в их генетическом потен- 
циале. 

Ключевые слова: кукуруза, морфо- 

физиологическая модель, гибрид, орошение, группа 
спелости, урожайность. 
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Люта Ю.А., Кобылина Н.А. Результаты изучения 
образцов томата разного генетического проис- 
хождения в условиях Юга Украины // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 147-150. 

Цель. Изучить коллекционные образцы томата, 

провести целенаправленный отбор исходного мате- 
риала с високими показателями адаптивного и про- 
дуктивного потенциалов, качества плодов для даль- 
нейшей селекционной работы. Методы. Использо- 

ваны методы полевого эксперимента по типу сорто- 
испытания и лабораторних учетов. Результаты. В 

результате изучения сортообразцов томата разного 
географического и генетического происхождения 
выделено лучшие с высоким адаптивным и продук- 
тивным потенциалом: сорта: Алекс (4,25 кг), Супер- 
гол (3,28), Чижик (3,15 кг), Анаконда (3,45 кг), Лотос 
(3,60 кг) и гибриды: Семалус F1 (3,42 кг), Семаприм 
F1 (3,64 кг), Ред Скай F1 (3,94 кг), Классик F1  (3,63 
кг), Бриксол F1 (3,45 кг), Сандра F1 (3,82 кг), Stella 
Red F1 (4,36  кг),  LS 2730 F1 (4,47  кг),  Littano F1(3,59 
кг), Torros F1 (4,14 кг), H 1281 F1 (4,19 кг), Среднеран- 
ний 4102 F2 (4,00 кг), NPT F1 (3,76 кг), 00191 F1 

(4,10 кг), Delfo F1 (3,77 кг) при дружности созревания 
78-98 % и товарности плодов 87-100 %.

По биохимическим показателям плодов луч-
шими среди сортов были: Трансновинка (5,8 % раст- 
воримого сухого вещества,  3,39  % сахара,  23,16 мг- 
% аскорбиновой кислоты); Чижик (5,9 % растворимо- 
го сухого вещества, 3,15 % сахара, 20,87 мг-% аско- 
рбиновой кислоты); среди гибридов F1 выделились: 
123  (5,8  %  растворимого  сухого  вещества,  3,38 % 
сахара,  19,92 мг-% аскорбиновой кислоты);  125 (6,1 

% растворимого сухого вещества, 3,45 % сахара, 
22,44 мг-% аскорбиновой кислоты); Сандра F1 (5,8 % 
растворимого сухого вещества 3,15 % сахара, 19,78 
мг-% аскорбиновой кислоты); Littano F1 (5,8 % раст- 
воримого сухого вещества,  3,17  % сахара,  19,52 мг- 
% аскорбиновой кислоты); Torros F1 (5,9 % раство- 
римого сухого вещества, 3,26 % сахара, 21,62 мг-% 
аскорбиновой кислоты и др. Выводы. По результа- 

там исследований для селекционной работы можно 
рекомендовать следующие сорта: Алекс, Супергол, 
Чижик, Анаконда, Лотос и гибриды F1: Семалус F1

,Семаприм F1 ,Ред Скай F1, Классик F1 , Бриксол F1 

,Сандра F1 ,Stella Red F1, LS 2730 F1, Littano F1, 
Torros F1, H 1281 F1, Среднеранний 4102 F2, NPT F1, 
00191 F1, Delfo F1. 

Ключевые слова: томат, сорт, гибрид, произ- 

водительность, вегетационный период, качество. 

Носенко Ю.М. Мониторинг селекционных инно- 
ваций: соя // Орошаемое земледелие: Межвед. 

тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 150-155. 
Проведен анализ сортов сои и динамики их за- 

несения в Государственный реестр сортов, пригод- 
ных для распространения в Украине за период с 
2001-2014 гг. Определены изменения в структуре 
Реестра в течение исследуемого периода (доля 
сортов отечественной и зарубежной селекции в 
целом и отдельных учреждений / фирм в общей 
структуре Реестра). Проведен анализ сортов сои по 
группам спелости и их соотношение по заявителями. 
Определены учреждения-заявители, доля сор- 
тов   которых   в  Реестре   наибольшая. Установлено 

различное соотношение между сортами иностран- 
ных фирм по количеству сортов, пригодных для 
распространения в Украине, и между сортами по 
группам спелости различных учреждений- 
заявителей. 

Ключевые слова: соя, Реестр, отечественные 

сорта, зарубежные сорта, динамика. 

Люта Ю.А., Косенко Н.П. Экономическая эффек- 
тивность выращивания семян свеклы столовой 
при капельном орошении на юге Украины // Оро- 

шаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 
2015. – Вып. 64. – С 155-157. 

Цель исследований – определить экономичес- 
кую эффективность выращивания семян свеклы 
столовой в зависимости от схем посадки маточных 
корнеплодов, внесения расчетной нормы удобрений, 
густоты стояния семенных растений свеклы столо- 
вой при капельном орошении юга Украины. 

Установлено, что максимальная чистая при- 
быль 99,47 тыс. грн/га, уровень рентабельности 
137,1% и минимальная себестоимость семян полу- 
чена при схеме посадки маточников 50+90 см, вне- 
сении расчетной нормы удобрений и густоты стоя- 
ния семенных растений 42,6 тыс. шт. /га. Внесение 
расчетной нормы удобрений способствует увеличе- 
нию чистой прибыли на 61,6% по сравнению с вари- 
антом без удобрений, уровень рентабельности был 
выше на 42,7%, при снижении себестоимости 1 т 
семян на 24,6%. Увеличение густоты стояния се- 
менных растений с 28,4 тыс. шт. /га до 42,6 тыс. 
шт./га способствует увеличению чистой прибыли с 
одного гектара на 12,97 тыс. грн (21,5%) и уровня 
рентабельности – на 14,2%. 

Ключевые слова: свекла столовая, схема по- 

садки, удобрения, густота стояния, уровень рентабе- 
льности, читая прибыль, себестоимость семян. 

Боровик В.А., Клубук В.В., Михайлов В.А., Оси- 
ний Н.Л., Лужанский И.Ю., Кузьмич В.И. Класси- 
фикация новых образцов сои по морфо- 
биологическим и хозяйственным признакам // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 158-161.

Цель: изучение новых образцов сои, класси- 

фикация их по морфо-биологическими и хозяйст- 
венными признаками, выделение доноров и генети- 
ческих источников основных биологических и хозяй- 
ственно-ценных признаков для дальнейшего испо- 
льзования в селекционном процессе, формирование 
признаковых, генетических, учебных и других колле- 
кций. 

Методы: лабораторный, полевой, статистичес- 
кий. 

Результаты. В статье приведены результаты 

научной работы по изучению новых 57 образцов сои, 
полученных Институтом орошаемого земледелия с 
научных учреждений других регионов для изучения 
на орошении. 

По результатам испытания 2011-2015 гг. выде- 
лено 8 источников по признакам: продолжитель- 
ность периода вегетации, высота прикрепления 
нижнего боба над уровнем почвы, урожайность, 
крупносемянность и по комплексу признаков – при- 
годность к механизированной уборке урожая, высо- 
кой урожайности и скороспелости. 
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Таким образом, за отчетный период было рас- 
ширено генетическое разнообразие сои источниками 
высокой урожайности, скороспелости и пригодности 
к механизированной уборке урожая. 

Выводы. Необходимо продолжать изучение 

новых образцов с целью выделения источников и 
доноров ценных признаков для использования в 
селекционном процессе при создании высокопроиз- 
водительных сортов сои с хорошими качественными 
показателями зерна, адаптированных к орошаемым 
условиям Южной Степи Украины и формирование 
признаковых, генетических, учебных и других колле- 
кций. 

Ключевые слова: соя, коллекция, период ве- 

гетации, скороспелость, источники ценных призна- 
ков, генофонд. 

Целинко Н.И. Эффективность использования 
факториального признака «маса главной метел- 
ки» на повышение урожайности сортов риса // 

Орошаемое земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. 
– 2015. – Вып. 64. – С 161-165.

Цель исследований - определение эффекти- 

вности использования при одборе факториального 
признака «масса главной метелки» при различной 
интенсивности отборов, генетического происхожде- 
ния исходного материала и различной площади 
питания растений. 

Методика исследований. Гибридные популя- 

ции F2 и F3 выращивались по двум схемам площади 
питания растений: 15х15 см и 2х15 см. Площадь 
питания формировалась вручную после всходов. 
Посев проводился сеялкой ССК-6 в третьей декаде 
апреля, норма высева 4,0 и 8,0 млн. Всхожых семян 
на гектар. В дальнейшем растения  выращивались 
по общепринятой технологии, разработанной в Инс- 
титуте риса НААН Украины [7]. Для анализа исполь- 
зовалось по 100-120 растений каждой популяции. 
Элитные растения по конкретному факториальному 
признаку (маркером) добирались с разной интенси- 
вностью в трех градациях 5, 10 и 15%. Для каждой 
градации отбора использовали соответственно от- 
дельную гибридную субпопуляцию. Эффективность 
отборов определялась по количеству потомков, 
которые за проявлением признаков превышали 
стандарт в нашем случае сорт Украина-96, или име- 
ли такой же уровень проявления признаков как у 
стандарта. Такие потомства отборов (семьи, линии) 
идентифицировались как перспективные. 

Результаты исследований. Исследования по- 

казали, что индивидуальные отборы по массе мете- 
лки с разной интенсивностью приводят к значитель- 
ным положительным селекционно-генетическим 
сдвигам. Как видно из полученных результатов, наи- 
большая доля перспективных номеров среди по- 
томств отборов обнаружена в первом варианте 
интенсивности отборов: по массе зерна в метелки 
она равнялась 56,7-64,0%, по урожайности - 33,3- 
40,0%. Снижение интенсивности отборов привело к 
общему уменьшению доли лучших линий - как по 
прдуктивности метелки, так и по урожайности. У 
абсолютного большинства случаев большая пло- 
щадь питания выходных растений способствовала 
повышению эффективности отборов. 

Вывод. Подводя итог, следует отметить, что 

наибольшее количество лучших селекционных но- 

меров, которые по продуктивности превышали стан- 
дарт или были на уровне с ним, идентифицированы 
по признаку маса главной метелки при интенсивнос- 
ти отборов 5% и площади питания 15×15 см - 50% 
при уменьшении площади питания доля перспекти- 
вных номеров уменьшалась на 10%. 

Ключевые слова: селекция, рис, эффектив- 

ность, отбор, идентификация, продуктивность, приз- 
нак. 

 

Брытик О.А. Селекционная ценность коллекци- 
онных образцов арбуза столового // Орошаемое 

земледелие: Межвед. тематич. науч. сб. – 2015. – 
Вып. 64. – С 166-168. 

Цель. Изучение генетического разнообразия 

арбуза по морфо-биологическим и хозяйственным 
признакам. Выявление источников ценных призна- 
ков для адаптивной селекции на юге Украины. 

Методы. Селекционный - инцухт, индивидуа- 

льный отбор. Полевой – морфо-биологическая оце- 
нка коллекционных образцов арбуза. Измерительно- 
весовой – для определения массы плода, продукти- 
вности. Лабораторный – определение содержания 
сухого растворимого вещества, жаростойкости, хо- 
лодостойкости. Математически-статистический – 
кластерный анализ. 

Результаты. В статье изложены результаты 

трехлетнего изучения образцов коллекции арбуза 
столового. Выделен исходный материал разных 
сроков созревания с повышенной холодостойкостью 
и жаростойкостью, получены генотипы с высокой 
продуктивностью и качеством плодов. 

Образцы разделились на три группы спелости: 
раннеспелые (58-70 суток) – 19, среднеранние (71- 
80 суток) – 29 шт., среднеспелые (81-90 суток) – 4. 

С высоким содержанием сухого растворимого 
вещества (10,1-10,3 %) виделились  образцы: 
Crimson sweet, Цельнолистный, Альянс, Продюсер. 

За степенью жаростойкости образцы распре- 
дилились на группы: жароустойчивые (> 61 %) – 6 
образцов (Crimson sweet, Карминный, Каховский, 
Подарок Солнца, Подарок Холодова, Сичеслав), 
середне-жароустойчивые (31-60 %) – 21 образец, с 
низкой жароустойчивостью (<30 %) – 25 образца. 

С высокой холодостойкостью (81-100 %) виде- 
лели – 2 образца (Таврийский, Сичеслав.), више- 
средней (61-80 %) – 2 обрзца (Спаский, Восход), 
образцы средней устойчивостью к холоду (41-60%) – 
4 образца, холодостойкость ниже средней (21-40 %) 
– 16 образцов, не холодостойких (0-20 %) – 28.

Проведена комплексная оценка образцов арбу- 
за по шести признакам и распределено их на три 
кластера. 

Выводы. В результате селекционной работы 

учеными станции создано и районировано более 60 
сортов и гибридов бахчевых культур: арбуза – 31 
сорт, из них 3 гибрида, дыни – 11, тыквы – 11, кабач- 
ка – 4, патиссона – 3. 

Ключевые солова: коллекционные образцы, 

арбуз, признаки, продуктивность, холодоустойчи- 
вость, жароустойчивость, группа спелости. 

 

Нарган Т.П. Динамика роста междоузлей и хо- 
зяйественно полезные признаки у разных по 
скороспелости сортов пшеницы мягкой озимой 

//  Орошаемое  земледелие:  Межвед.  тематич. науч. 
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сб. – 2015. – Вып. 64. – С 168-172. 
Цель. Выявить закономерности в изменении 

показателей высоты растений и хозяйственно 
полезных признаков у сортов разных сортосмен. 
Проанализировать динамику роста и развития 
междоузлий у разных по продолжительности веге- 
тации сортов. Установить связь между формиро- 
ванием надземной массы, урожаем и качеством 
зерна. Методика исследований. Исследования 

проводили на опытных полях в севообороте Се- 
лекционно-генетичного института – НЦСС, кото- 
рый расположен в Южной Причерноморской Степ- 
ной зане Украины, на протяжении 2009-2013гг. В 
исследования были включены сорта с различной 
высотой стебля и продолжительностью вегетаци- 
онного периода. Отбор образцов проводили на 
участках с одинаковой густотой стояния растений. 
Норма высева 4,5 мил всхожих зерен на гектар. 
Срок посева оптимальный для данной зоны. Ре- 
зультаты исследований. Установлено, что каж- 

дый этап селекции сопровождался повышением 
урожайности и изменением не только продолжи- 
тельности вегетационного периода, а и высоты 
соломины. Уменьшение общей высоты у сортов 
произошло за счет сокращения величины всех 
междоузлий. Значительно изменились первое и 
второе междоузлия, длина которых уменьшилась 
на 50%. Подколосоносное (пятое) междоузлие 
изменилось незначительно – 12%. У некоторых 
генотипов обнаружен одновременный интенсив- 
ный рост третьего, четвертого и пятого междоуз- 
лий. Стеблестой у таких генотипов был выровнен- 
ный. Разница между массой 1000 зерен, сформи- 
рованных разными стеблями, была незначитель- 
ной (главный – 32,4; второй – З2,3; третий – 32,0г. 
Отмечена тенденция между зависимостью форми- 
рования надземной массы и седиментацией зерен 
основного стебля (r=0,42). Генотипы, которые бо- 
лее интенсивно накапливают биомассу, на на- 
чальных этапах роста, имели более стабильные 
показатели качества зерна у стеблей разного по- 
рядка(V=15-18%). Зависимость между накоплени- 
ем биомассы и качеством зерна была позитивная 
и высокая у разных по времени образования стеб- 
лей. Не зависел от времени образования стебля. 
И увеличивался у сортов с более интенсивным 
накоплением надземной биомассы (r=0,57). Вы- 
воды. В процессе селекции и целенаправленного 

отбора изменяется динамика и интенсивность 
стеблеобразования. Генотипы с интенсивним ве- 
сеннее образованием стеблей формируют урожай 
хорошего качества зерна из стеблей разного вре- 
мени образования. Уменьшение высоты соломины 
происходит за счет сокращения всех междоузлий, 
но менее значительные изменения происходят с 
последним – подколосоносным. Для засушливых 
условий юга Украины целесообразно отбирать 
генотипы у которых интенсивное развитие и стре- 
мительный рост в весенний период будет сопро- 
вождаться высоким темпом накопления сухих 
веществ. 

Ключевые слова: пшеница, междоузлия, 

рост, развитие, сорт, формирование продуктивно- 
сти 

Подуст Ю.И., Лыфенко С.Ф. Характер прорас- 
тания семян озимой пшеницы при дефиците 
влаги в почве в зависимости от условий их 
выращивания // Орошаемое земледелие: Межвед. 
тематич. науч. сб. – 2015. – Вып. 64. – С 172-175. 

Цель. Исследовать характер интенсивности 
прорастания семян генотипов озимой пшеницы 
при различной влажности почвы в зависимости от 
условий выращивания (получения) семян. Мето- 
дика исследований. Полевые и лабораторные 
опыты проводили в течение 2007-2010 годов в 
Селекционно-генетическом институте – Нациноль- 
ном центре семеноведения и сортоизучения. В 
опыты были включены сорта, которые имеют раз- 
ную способность к прорастанию при дефиците 
влаги в почве: Никония, Пошана - высокую, Селян- 
ка, Куяльник - промежуточную, Супутница - низкую 
способность. Прорастания проводили при дефи- 
ците влаги (13-14%) и в оптимальных условиях 
увлажнения почвы (22%). Для определения влия- 
ния периода покоя на интенсивность прорастания 
на разном фоне увлажнения почвы, семена обра- 
батывали 1% раствором перекиси водорода. Про- 
водили уборку в 3 фазы спелости зерна. Резуль- 
таты исследований. Перекись водорода стиму- 
лирует прорастание семян почти всех сортов в 
условиях низкой влажности почвы и при удовле- 
творительном влагообеспечении. Общий же ха- 
рактер реакции сортов на дефицит влаги полно- 
стью сохранялся. В таких сортах, как Супутница 
низкая интенсивность прорастания значительно не 
повышается обработкой семян перекисью водоро- 
да. Семена, которые убирались в молочной и вос- 
ковой спелостях, не имеет преимуществ за появ- 
лением всходов при прорастании за 14% и 22% 
влажности почвы перед семенами которые убира- 
ли в полной спелости. Сорта с длительным перио- 
дом покоя семян (Супутница, Куяльник) при уборке 
в молочной и восковой спелостях снижают интен- 
сивность прорастания также при удовлетвори- 
тельном влагообеспечении. Условия выращива- 
ния, отвечающие за накопление белка в семенах, 
существенно не влияют на характер последующе- 
го прорастания на фоне дефицита влаги в почве. 
Повышение содержания белка в семенах на 3% во 
всех сортах несколько уменьшает интенсивность 
прорастания в экстремальных условиях влаго- 
обеспеченности и, наоборот, при оптимальной 
влажности почвы (22%) способствует мощному 
развитию ростков и корней. Выводы. Условия 
получения семян озимой пшеницы могут влиять на 
характер прорастания, но реакция сортов на 
влажность почвы при прорастании семян постоян- 
но сохраняется независимо от влияния прежде- 
временного прорастания его на корню, содержа- 
ния белка и сроков уборки. Генетически детерми- 
нированный признак интенсивности прорастания 
семян связан с продолжительностью периода 
покоя семян, но на степень его проявления влияют 
и другие физиологические факторы. 

Ключевые слова: пшеница озимая, семена, 
интенсивность прорастания, дефицит влаги. 



Аннотация 

215 

Балашова Г.С., Бояркина Л.В. Семенная 
продуктивность среднеспелого сорта Явир при 
воспроизведении элиты картофеля в условиях 
орошения на юге Украины.  

Полевые исследования выполнялись на 
орошаемых землях Института орошаемого земледелия 
НААН в зоне действия Ингулецкой оросительной 
системы. Свежеубранные клубни суперэлиты 
среднеспелого сорта Явир от весенней посадки 
обработали раствором стимуляторов для прерывания 
периода покоя и высадили в грунт в третьей декаде 
июня. Схема опыта предусматривала увлажнение 0,3 м 
и 0,6 м слоя почвы в течение всей вегетации; 
увлажнение дифференциального слоя почвы 0,2 м до 
появления всходов, 0,4 м до бутонизации и 0,6 м до 
уборки урожая. Влажность расчетного слоя почвы 
поддерживалась не менее 80% НВ. На фоне режимов 
орошения применяли протравители Фундазол, Тирана 
и Максим 025 FS. Агротехника в опыте, кроме 
исследуемых факторов, общепринятая для орошаемых 
земель юга Украины. Повторность трехкратная. 
Результаты исследований. Средний показатель 
коэффициента размножения по количеству элиты 
среднеспелого сорта Явир по опыту составил 4,8, что 
на 1,1 меньше показателя количества кондиционных 
семенных клубней с одного куста. Среднее по опыта 
значение коэффициента размножения по массе 
отличалось и было больше предыдущего на 0,1. 
Различные условия увлажнения провоцируют различия 
в реакции свежеубранных семенных клубней на 
действие препаратов при применении дополнительной 
их обработки перед посадкой и, как следствие, 
различную семенную продуктивность. Выводы. 
Наибольшее значение коэффициента размножения по 
количеству (6,0) элиты среднеспелого сорта Явир 
зафиксировано при поддержании влажности почвы 
80% НВ в слое 0,6 м в течение всей вегетации и 

обработки свежеубранных семенных клубней 
препаратом Тирана, что превысило контроль на 1,4 
(23 %). Максимальное значение коэффициента 
размножения по массе (5,4) определено на варианте с 
применением увлажнения дифференцированного слоя 
почвы 0,2-0,4-0,6 м и обработки семенного материала 
препаратом Максим 025 FS, что было на 0,7 (18 5%) 
выше по сравнению с необработанным вариантом для 
данных условий увлажнения. 

Ключевые слова: коэффициент размножения, 
расчетный слой почвы, кондиционная семенной 
картофель, обработка семенного материала, урожай. 

Вожегова Р. А., Малярчук А. С., Котельников Д. И. 
Влияние разных способов и глубины основной 
обработки почвы и систем удобрения на 
продуктивность кукурузы в условиях орошения юга 
Украины. 

В статье отображены результаты исследований 
по изучения влияния разных способов и глубины 
основной обработки почвы в севообороте и  удобрения 
на показатели засоренности и дальнейшее влияние 
переменных факторов на  продуктивность кукурузы в 
зерно-пропашном севообороте на орошении юга 
Украины. Исследования проводились в течение 2009-
2014 гг. на опытных полях Асканийской 
государственной сельскохозяйственной опытной 
станции Института орошаемого земледелия НААН 
Украины, которая расположена в зоне действия 
Каховской оросительной системы в  четырехпольном 
зерно-пропашном севообороте со следующим 
чередованием культур: кукуруза на зерно, ячмень 
озимый, соя, пшеница озимая.  

Ключевые слова: озимая пшеница, 
продуктивность,  обработка почвы, система удобрения, 
засоренность. 
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Vozhegova R.A., Kokovikhin S.V., Bіlyaeva І.M

Drobitko A.V. Prospects for the use of information 
systems for agrometeorological ensure irrigated 
agriculture in Southern Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 5-8.

The results of studies on the scientific substantia- 
tion of agrometeorological ensure irrigated agriculture 
south of Ukraine. It is established that the cultivation of 
crops on irrigated land is closely linked to the influence 
of meteorological factors that directly affect the produc- 
tivity of agricultural crop yields and product quality grow- 
er, economic and energy performance of irrigated farm- 
ing. With considering the peculiarities of weather condi- 
tions at a particular farm, crop rotation and the field can 
significantly increase the efficiency of irrigated farming. 

Keywords: irrigation, weather conditions, meteor- 
ological parameters, information tools, modeling, water 
demand. 

Kruzhilin I.P., Doubenok N.N., Ganiev M.A., Abdou 
N.M., Melikhov V.V., Bolotin A.G., Rodin K.A.  The 
rice irrigated by drop system // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 8-12.

With growing demand for increasing rice produc- 
tion and a severe shortage of water, it is necessary to 
reduce water consumption and increase rice productivi- 
ty. Drip irrigation it is supposed to be a new water-saving 
rice cultivation technology, to assess its effect on rice 
productivity and water-saving capacity field experiment 
was conducted at Agricultural Research Station, of all 
Russian scientific research institute of irrigated lands 
(Volgograd, Russian) over two years (2013, 2014).The 
effect of three water regimes and three levels of mineral 
fertilizers (NPK) on yield and water use efficiency of rice 
under drip irrigation were studied. Results concluded 
that, irrigation water use of rice crop under drip irrigation 
was 513mm/ha (as an average of two years) which 
considered by 2-5 times less than those consumed 
under flooded conditions. Therefore It can be concluded 
that, Drip irrigation has greater water saving capacity 
compared with the flooded irrigation, and would there- 
fore be a better water-saving technology in areas of 
water scarcity. 

Keywords: rice, drip irrigation,water regime, water 
consumption, mineral fertilizers, yield. 

Pietrzak Stefan The sulphur content in grassland 
soils in Poland in 2009-2011 // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 12-14.

According to other authors a sulphur deficiency is 
becoming more and more common in grassland soils in 
the world, especially in terms of their fertilization with 
high doses of nitrogen. The scarcity of sulphur in 
grassland soils limits grass growth, protein production 
and reduces the efficiency of nitrogen use, which 
increases risk of nitrate leaching. This indicates the  
need of testing the sulphur content in grassland soils, in 
the aspect of fertilisation with this component adjusted to 
nutritional needs of grasses. In the years 2009-2011 a 

study aiming at recognizing the state of sulphur content 
in the surface (0-30 cm) layer of grassland soils in 
Poland was conducted. It was found that: /i/ in the years 
2009-2011 the average content of total and sulphate 
sulphur in mineral grassland soils, depending on the 
season is within the range: 391.4-395.0 mgStot. kg

-1
 and

13.6-18.1 mgS-SO4 kg
-1

 respectively, while in the
organic-mineral and organic soils: 1522.4-1607.7 mgStot. 
kg

-1
 and 43.3-45.6 mgS-SO4 kg

-1
 respectively; total and

sulphate sulphur content in majority of grassland soils is 
on natural level; approximately 58-62% of mineral soils 
of grasslands are characterized by very low and low 
sulphate sulphur content due to the nutritional needs of 
grasslands vegetation. 

Keywords: monitoring, grassland soils, sulphur 
content. 

 
Lavrinenko Yu.O., Hozh O.A. The effectiveness of 
growth stimulants and microfertilizers to the crops 
of corn hybrids of different maturity groups under 
irrigation in the South of Ukraine // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 14-20. 

The purpose of research consists scientific basis 
in the effect of growth stimulants and microfertilizers, 
taking into account the biological characteristics of new 
maize hybrids of different FAO groups on yield and 
quality parameters of grain under irrigation in the South 
of Ukraine. 

The results of the research. The paper defines 
the impact of microfertilizers and growth stimulants on 
the yield and grain quality of the corn hybrids of different 
maturity groups and on the economic efficiency of 
growing them. The conclusions of the research. 
Under irrigation of the Southern Steppe of Ukraine it is 
recommended that the following hybrids be grown in 
dark-chestnut soils: early maturity DN Pyvykha, medium-
early Skadovskyi, medium maturity Kakhovskyi and 
medium-late Arbat using the growth stimulants – 
treating the seeds with Sezam-Nano and fertilizing with 
Grainactive at the stage of 7–8 leaves. 

Keywords: corn hybrids, groups FAO, 
microfertilizers and growth stimulants, irrigation, yield 
and grain quality, economic efficiency. 

Benda R.V. Formation of the quality indicators of 
winter barley depending on the sowing time and 
mineral nutrition // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 20-22.

Aim: studying of influence of sowing time and level 
of a mineral delivery on formation of the quality indica- 
tors of winter barley. Methods: when carrying out re- 
searches used the conventional methods and methodi- 
cal recommendations of Institute of agriculture of a 
Steppe zone. Results. The conducted researches 
showed that at shift of sowing time from early towards 
the late the tendency to increase in a protein content of 
grain of barley winter was traced. At crops grain with the 
greatest protein content of 11,3–11,4% was formed on 
October 15–18 and 25–29. The content of starch in the 
grain on the contrary, has decreased, and the difference 
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in indicators between the early and late sowing was 
7,3%. Nature of grain of the greatest (660 g/l) was at 
crops on September 25–28. And at crops on September 
15–17 and on October 5–8 was slightly less and made 
637–641 g/l. Crops of winter barley in late terms (on 
October 15–18 and 25–29) promoted formation of the 
least nature of grain – 623 and 618 g/l respectively. Also 
found that holding nitric root feeding of plants in late 
tillering locally at a dose of N30 to an increase in grain 
protein content of 0.5% compared to the background. 
With increasing doses of nitrogen from 60 to 90 kg/ha 
a.i. grain protein content increased to 9,4–9,8%. Thus, 
the increase of the protein when compared with the 
background was 0,9–1,3%. As for the full-scale weight 
of grain, it has also changed under the influence of 
nitrogen application. According to the content of starch 
in the grain of winter barley, it showed a tendency to 
decrease its amount of nitrogen during feedings. Con- 
clusion. It was found that in the northern part of the 
Steppe of Ukraine at sowing of stubble predecessor in 
later periods (15–18 and 25–29 October) was formed 
with the highest grain protein content (11,3–11,4%) and 
starch (54,7%) in the early stages (15-17 September). 
Adding nitrogen fertilizers in the form of spring fertilizing 
as different doses and methods is an effective technique 
in technology of cultivation of winter barley to increase 
the protein content in the grain. 

Keywords: winter barley, dates of sowing, mineral 
nutrition, nitrogen fertilization, quality. 

Khodyakov E.A., Rusakov A.V. Features of technol- 
ogy of receiving the planned pepper crops using 
sprinkling in the south of Russia // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 22-26. 

The main objective of our scientific researches in 
2003-2005 and field farm check in 2013 was consisted 
in cultivation and justification of the water preserving 
pepper irrigation technologies by sprinkling allowing to 
receive together with introduction of mineral  fertilizers 
the planned crops 50, 60 and 70 t/hectare with preser- 
vation of fertility of the light brown soils at the territory 
between Russian rivers Volga and Don and ecological 
safety. 

Three irrigation regimes were investigated for this 
purpose: 75-65, 85-75, 85% MWC (Maximum Water 
Capacity) and 3 doses of the mineral fertilizers 
N165P100K90, N200P120K110, N235P140K130 kpn/ hectare 
(kilogram of primary nutrient in hectare). 

The conducted researches showed that the plan 
pepper crops at the level of 50 t/hectare is possible to 
receive at maintenance of the ecologically safe modes 
of an irrigation 75-65 or 85-75% MWC in combination 
with introduction of the fertilizers by the dose 
N165P100K90; 60 t/hectare - at maintenance of the 
modes of an irrigation 75-65 and 85-75%MWC along 
with introduction of a dose of the mineral fertilizers 
N200P120K110 or 85% MWC together with the lowered 
dose N165P100K90; 70t/hectare – at introduction of a dose 
of the mineral fertilizers N235 P140 K130 kpn/ hectare and 
maintenance of the irrigation regimes 85-75 or 85% 
MWC. 

Our scientific researches in 2003-2005 shown 
when the plan pepper crops increased from 50 to 
70t/hectare on average for 3 years of the irrigating 
norms extended to 5130 … 5480 m

3
/hectare, the total

water consumption – to 6121 … 6457 m
3
/hectare, the

average daily water consumption – to 36,9 … 38,7 

m
3
/hectare, the period of pepper vegetation   - to 140 …

144 days; the maximum area of leaves - to 36,6 … 
37110 m

2
/hectare; the photosynthetic potential – to 3,37

… 3,48 million m
2
*day/hectare; the coefficient of power

efficiency - to 2,01 … 2,03 at the same time with de- 
crease in the coefficient of water consumption to 79,8 … 
83,5 m

3
/t and the power consumption of 1 t of products

to 12,0 … 12,2 GJ (Gigabyte Joule) at the same time 
with receiving the high quality of the pepper production 
and preservation of the soil fertility. 

Keywords: pepper, crop, irrigation regimes, sprin- 
kling, fertilizers, photosynthesis, biopower, fertility of the 
soil. 

Markovska O.E., Lavrenko S.O., Kaminska M.O. New 
plant growth stimulant in the technology of cultivat- 
ing spiked cereals in Southern steppe of Ukraine // 
Irrigated agriculture:  interdepartmental  thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 26-29. 

Objective. Studying the suitability of application of 
tank mixtures of the pesticides and plant growth regula- 
tors in the technology of cultivating spiked cereals. 

Methods. The records and observations of growth 
and development of plants were conducted according to 
the procedures of field experiments and ISO of Ukraine 
4138-2002 [7, 8]. The efficiency of herbicide application 
was defined using the method developed by the Institute 
of Plant Protection NAAS of Ukraine [9, 10]. 

Results. Application of tank mixture of the herbi- 
cide Granstar Gold 75 (w-s g) and the immune plant 
growth regulator “MIR” " at the end of the third stage of 
winter wheat organogenesis contributed to the increase 
of grain yield by 24,3-25,0 % in 2011, and by 20,8-21,6 
% in 2012. As to different periods of applying the im- 
mune plant growth regulator “MIR” in the technology of 
cultivating winter wheat in the SHEE “KSAU”, the great- 
est yielding capacity of winter wheat was provided in the 
case of treating the seeds before sowing - 3,83 t/ha, 
exceeding the control (without treating) by13,3 %. Treat- 
ing crops in the phase of spring tillering (version 2) and 
application of the immune plant growth regulator “MIR” 
for treating seeds before sowing + treating crops in the 
phase of spring tillering (version 6) led to the yielding 
capacity of 3,69; 3,78 t/ha, that was below the maximal 
parameter by 3,8; 1,3%, respectively. The yield increase 
in the above-mentioned versions of the experiment 
arose from the formation of a greater amount of produc- 
tive stalks and an ear length. 

Conclusions. Application of the immune plant 
growth regulator “MIR”in tank mixture with  the 
herbicides recommended by the '”List of pesticides and 
agrochemicals permitted for use in Ukraine” at the end 
of the third stage of organogenesis of winter wheat and 
barley is a reasonable and economically profitable 
element of the modern technology of cultivating cereals. 
The increase of grain yield of wheat equals to 7,1- 
12,6%, weediness decreases by 91,6-95,8%. 

Keywords: immune plant growth regulator, cere- 
als , spiked cereals, photosynthesis, herbicide. 

Goloborodko S., Poginayko A. Agrobiological bases 
of formation of the drought-resistant species  crop 
of perennial grasses in the conditions of regional 
climate changes in the South Steppe of Ukraine // 
Irrigated agriculture:  interdepartmental  thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 29-35. 

Goal. The selection of drought-resistant species of 
legumes and cereals perennial grasses and legume- 



Summary 

218 

grass of binary and polyspecific mixtures, that in a re- 
gional climate change provide a maximum fee of feed 
units and digestible protein. 

Research Methods: Field - to determine the effect 
of weather conditions and agro technological factors; 
Measurement and Weight – to account for the perfor- 
mance of the feed; Morphology – for the analysis of the 
vertical structure of above-ground mass of perennial 
grasses in establishing their agronomic characteristics; 
Laboratory – for certain kinds of botanical and chemical 
composition of herbage; Settlement and Comparative – 
for economic and energy evaluation of cultivation of 
perennial grasses for feeding purposes; Mathematical 
and Statistical – to assess the reliability of the research 
results. The Results of Research. The yield of abso- 
lutely dry matter of single-species crops wheatgrass 
medium significantly dependent on the botanical com- 
position agrophytocenosis species that have been stud- 
ied and the year of their use and for the first year was 
3.24 t / ha, the second – and third 1.86 2.70 t / ha, re- 
spectively, Alfalfa – 3.30; 2.48 and 1.67 t / ha and sandy 
sainfoin – 3.39; 2.73 and 1.65 t / ha. Collecting fodder 
units with single-species crops couch grass medium, 
regardless of the use, the grass stands, reached 1,18- 
2,14 t / ha, digestible protein – 0,18-0,41 t / ha, gross 
energy - 33,8-59, 0 GJ / ha and exchange energy – 
19,0-33,8 GJ / ha. The maximum collection of digestible 
protein during all the years of use of perennial grasses 
obtained from single-species crops of alfalfa – 0,30-0,62 
t / ha and sandy sainfoin – 0,24-0,58 and alfalfa-grass – 
0,30-0,59 sainfoin and-grass mixtures - 0,25-0,55 t / ha, 
which is significantly dependent on the participation in 
the species composition of the botanical ingredients 
legumes – alfalfa and sainfoin sandy. The content of 
alfalfa in single-species crops the first year was 79.7%; 
the second – and third 13.50 87.35%, respectively, 
sainfoin sandy – 91.15%; 82,00 and 8,30%. The cost 
price of 1 ton of fodder units of single-species crops 
wheatgrass average first year amounted to UAH 1346.1, 
respectively, alfalfa - 542.1; sainfoin sandy – 638.2; 
binary mixtures wheat grass + alfalfa - 1084.8 UAH 
wheatgrass and sainfoin sandy + – 965.1 UAH 
polyspecific and alfalfa mixtures wheatgrass + + sainfoin 
sandy – 851.5 UAH. Conclusions. High productivity of 
perennial grasses – 1,67-2,70 t / ha of fodder units and 
0,30-0,64 t / ha of digestible protein under rainfed farm- 
ing areas of Southern Steppe is achieved by using 
drought-resistant grass species that are best adapted to 
the climatic conditions of the zone: wheatgrass Interme- 
diate (Class Vitas), alfalfa (cv Unitro) and sandy sainfoin 
(Ingul grade) and their binary and polyspecific mixtures. 

Keywords: moisture content, alfalfa, wheat grass 
median, sainfoin, productivity, feed units, the exchange 
energy. 

Vozhehova R.A., Muntian L.V. Influence of elements 
of cultivation technology on tillering intensity of 
different sorts of winter wheat under conditions of 
rice crop rotation // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 35-37.

Our research was aimed for improving existing 
technology of winter wheat cultivation by optimizing 
agrotechnical elements for improving the conditions of 
plants growth and development and the formation of 
high grain productivity of the culture under conditions of 
rice crop rotation. The focus of the research was to 
refine norms of seeding for winter wheat cultivation with 

the use of elements of biologization to obtain big and 
stable harvest. A biological characteristic of cereals is 
tillering. There is general and productive tillering. By the 
general tillering it is meant the number of stems per one 
plant, by the productive it is meant the amount of stems 
which provide grain harvest. The research was carried 
out during years 2010-2014 at Rice Research Institute  
at Ukrainian Academy of Agrarian Sciences (UAAS). 
Subjects of research were winter wheat sorts Rosynka, 
Odeska 267 and Khersonska bezosta. Fertilizers under 
conditions of rice crop rotation are powerful factors 
influencing the development of individual elements of 
productivity and crop capacity of winter wheat seeds if 
other elements of the technological cycle of crops culti- 
vation are being followed. Under the influence of mineral 
fertilizers the intensity of tillering, the number of produc- 
tive stems per unit area are increased, which ultimately 
increases seeding productivity. For more efficient use of 
mineral fertilizers it is advisable to take the specific and 
varietal characteristics of culture into account. Regard- 
ing the seeding norms, they should be optimal. 

Keywords: winter wheat, variety, rice crop 
rotation, seeding rate. 

 
Ilyinsky I.N. Water use efficiency in irrigated 
agriculture using modern irrigation techniques // 
Irrigated agriculture:  interdepartmental  thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 38-42. 

The article is devoted to the development of ways 
to improve the efficiency of irrigated agriculture through 
the use of new technologies for water conservation, 
including the principle purpose of the water regime, 
irrigation methods and technique. During the studies 
used conventional techniques: BA Dospehov (1985); 
Goryansky M. (1970); Institute of forages (1971), AN 
Kostyakov (1957). 

It was analyzed performance indicators of irrigation 
water and return it received an additional crop for a 
number of cereals, legumes, vegetables and forage 
crops in the conditions of ordinary chernozems of the 
Rostov region. 

It was found that the water-saving technologies is 
most effective for crops such as winter wheat, corn, 
peas, potatoes. Where water consumption does not 
exceed 330 m3 per 1 ton of yield increase, providing a 
return 3,04-4,81 kg from each cubic meter of water 
consumed. 

Keywords: technology, irrigation, water resources, 
water use efficiency, agricultural crops. 

 
Zayets’ S.A. Productivity of modern varieties of 
winter wheat in the conditions of irrigation // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 42-46. 

Purpose. To define the most productive and 
adapted varieties of winter wheat to the terms of 
irrigation of south of Ukraine. Methods. Researches 
were conducted on the irrigated lands of Institute of the 
Irrigated Agriculture of NAAS on the methods of 
Dospyehov B.A. and methodical recommendations on 
carrying out the field tests in the conditions of irrigation 
of Institute of the Irrigated Agriculture. Soil of the 
experiemtnt field is a dark-chestnut, heavily loamy, salt- 
marsh with content of humus - 2,3%, by a closeness - 
1,3 g/cm², by fading humidity - 9,8%, by the least 
moisture-capacity - 22,4%. Results. It is set that on the 
irrigated lands of South of Ukraine after soy the greatest 
productivity 7,73 and 7,72 т/ha formed the new varieties 
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of winter wheat Mariia and Vatazhok, which are 
accordingly created in Institute of the Irrigated 
Agriculture of NAAS and Plant-breeding-genetic institute 
- National center of seed-conduct and sort–study.
Practically the same productivity was created by a sort
Khersons’rka 99. All other sorts (Blaho, Ovidii, Kokhana,
Konka, Antonovka, Misiia odes’ka, Zorepad, Zhaivir and
Poi’ovyk) provided the productivity at the level of 6,82-
7,33 т/ha, that close to the productivity got on a
standard by the Khersons’rka bezosta is 7,04 т/ha. On
maintenance an albumen (12,6 %) and gluten (38%)
grain of sort Ovidii answered the requirements of the
second, and most sorts - to the third class of SSTU
3768:2010. Only at sorts Misiia and Poi’ovyk
maintenance of albumen in grain was 10,4-10,8 %, that
transferred him in a fifth class.

Conclusions. The greatest productivity of 7,73 
т/ha and most conditional income 11834 UAH|ha and 
level of profitability of 156% at a prime price - 951,90 
hrn/т provide the sort of wheat winter-annual Mariia. 
Also the high productivity 7,72 and 7,54 т/ha and net 
income 11817 and 11447 UAH/ha at the level of 
profitability of 154% had sorts of Vatazhok and 
Khersons’rka 99, Byblyogr.:7 names. 

Keywords: irrigation, winter wheat, varieties, 
productivity, quality, economic efficiency 

Shatkovsky A., Zhuravlev A., Cherevychny Yu. 
Productivity of the ripe onion, depending on the 
modes of drip irrigation in conditions of the dry 
Steppe zone of Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 46-49.

Purpose. Determination of the influence of levels 
of pre-irrigation soil moisture (LPSM) on production 
processes of early onion. 

Research methodology. Research conducted as 
part of a stationary experiment on the base of Brylivskyi 
point station of IWPAR NAAS (subzone of Dry Steppe) 
in 2011-2013. By one-factor scheme of field experiment 
was provided study of 6 LPSM, which, in turn, substan- 
tiated the formation of a drop irrigation modes and re- 
spectively - production processes. The used method of 
timing of irrigation’s appointment - tensiometric. Re- 
sults. In average by the years of researches in the 
variant with LPSM 90% of MMHC leaf’s surface area 
(LSA) was 55.3 thousand. m

2
/ha., which is on 10.4

thousand. m
2
/ha. (19%) and 21.2 thousand. m

2
/ha.

(38%), respectively, more than on variants with 80 and 
70% of MMHC. In control variant LSA was 3.8 times 
less than the figure in the version with LPSM 90% of 
MMHC. Size of photosynthetic potential (PP) also in- 
creased from higher LPSM. The maximum its value is 
fixed in variant with LPSM 90% of MMHC and, depend- 
ing on the year of studies ranged from 1.941 to 2.151 × 
mln.m

2
 days / ha. The minimum value of PP obtained at

the test version - 0,131-1,084 mln.m
2
 × days / ha. Ac- 

cording to the results of research followed the trend rate 
of productivity increasing and decreasing of the water 
consumption coefficient of onion plants due to rise of 
pre-irrigation-threshold. Conclusions. It was estab- 
lished that with increasing of LPSM LSA and PP also 
increase. Maximum values were typical for variant of 
LPSM 90% of MMHC, minimal - for control variant with- 
out irrigation. Were obtained the mathematical depend- 
ence between PP and LSA of onion: Y = 0,0404х

0,9748
,

where Y- PP mln.m
2
 × days / ha; x - LSA, thousand m

2
.

Approximation coefficient R
2
 = 0,92. The highest yield -

57.3 t / ha of early onions on a background of minimal 
water consumption coefficient (74.7 m

3
/t) obtained in the

variant with LPSM 90% of MMHC. Maintaining of such a 
threshold is reached by holding of 5 pre-emergence 
watering’s in irrigation rate of 150 m

3
/ha and 37 vegeta- 

tion watering in rate of 70 m
3
/ha.

Keywords: onion, mode of drip irrigation, leaf’s 
surface area, photosynthetic potential, productivity. 

Kulygin V.A. Effect of cell technologies on produc- 
tivity and water carrot under irrigation // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 49-53. 

The aim of research carried out in the Federal 
State Unitary Enterprise "Semikrakorskoe" in 2012- 
2013, was to determine the optimum combination of 
modes of irrigation, the main method of treatment of soil 
and mineral nutrition level in the cultivation of carrots in 
terms of resource conservation. When conducting field 
trials used conventional techniques Dospehova BA, MM 
Goryansky 

Intensive irrigation contributed to higher-yield car- 
rot in 2.9-3.3 times in comparison with the embodiment 
where the glaze conducted before the full emergence. 
Option of intensive irrigation on background of the full 
rate of mineral nutrition to provide the highest power 
efficiency productivity of carrots. Productivity of root 
crops at the same time was: after the main processing 
moldboard 21.58 t / ha, subsurface - 19.04 t / ha. 

Water-saving irrigation option at an estimated rate 
of fertilizers and moldboard main processing decreased 
yields. This reduction was 36.1% as compared with 
vigorous reflux, with the water-saving irrigation - 1260 
m3 / ha. Water-saving option helped more rational con- 
sumption of water per 1 ton of gain (139 m3) and the 
highest yield additional production of 100 m3 of irrigation 
water. 

The highest yield increase of fertilizer obtained by 
making full rate (NPK). Against the background of differ- 
ent variants of irrigation and ways of the basic pro- 
cessing of this increase was 34,0-40,9% compared to 
plots without fertilizer. However, the efficiency of fertilizer 
use in the versions with full (NPK) and a half (0,5 NPK) 
was approximately equivalent to the norm. In these 
cases it was received respectively 23.2 and 22.6 kg of 
additional production of 1 kg of fertilizers. 

Given the shortage of water resources, along with 
in-intensity version of water-saving irrigation is possible 
to use the option that says the most efficient use of 
irrigation water. 

Keywords: carrots, irrigation regime, fertilizer, the 
main methods of tillage, crop yields, increase, saving 
irrigation water, the ratio of water consumption, resource 
conservation. 

Granovska L.M., Podmazka A.V. Forecasting of 
hydrogeological and ameliorative state of the terri- 
tory, Chaplinsky district, Kherson region // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 54-58. 

Aim. Forecasting main indicators of hydrogeologi- 
cal and ameliorative state of irrigated lands and adjacent 
areas for the until 2017. Methods. Methodological basis 
of the research is a comprehensive and systematic 
approach to the assessment of hydrogeological and 
ameliorative condition of irrigated lands and adjacent 
territories, as well as the combination of modern scien- 
tific methods of research, namely: analysis and compar- 
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ison (for the study and analysis of dynamics of indica- 
tors of hydrogeological and ameliorative condition of 
irrigated and adjacent agricultural lands); monitoring (to 
create a database of indicators of hydrogeological and 
ameliorative condition of irrigated agricultural land); the 
comparison (comparison and analysis of indicators of 
hydrogeological and ameliorative condition of irrigated 
lands by years); modelling and prediction (to predict 
indicators of hydrogeological and ameliorative condition 
of irrigated agricultural land in time). The results. Аre 
shown graphically ameliorative condition of irrigated 
agricultural land and conducted a forecast of the further 
development of hydrogeological and ameliorative condi- 
tion of the territory, Chaplinsky district, Kherson region 
until 2017. Conclusions. A necessary condition for 
highly efficient, environmentally safe use of irrigated 
land, Chaplinsky district is the development and imple- 
mentation of complex measures on management of 
meliorative regime, increase of fertility of irrigated soils, 
improving their agro-ecological conditions and rational 
use. 

Keywords: alkalinity, irrigation, hydrogeological 
and ameliorative condition. 

Dоrоshеnkо O., Hоmіnа V. Formation of photosyn- 
thetic capacity of crops of buckwheat // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 58-61. 

It is considered the influence of microelements on 
the formation of photosynthetic parameters of buck- 
wheat crops. Field studies were conducted at the 
experimental field of the Institute of cereal crops PDATA, 
which is located in the southern part of Khmelnitsky 
region. Studied varieties Victoria and Roxolana, 
Zelenovich 90. The results of research showed that the 
use of microelements contributed to the variability of 
photosynthetic parameters of buckwheat crops, these 
parameters were affected by microelements, method of 
use and weather conditions of the growing season. 
Based on the obtained experimental data have high 
correlation coefficient between chlorophyll content in 
leaves of buckwheat and utilization of photosynthetically 
active radiation: in the variety Victoria – r = 0,69, grade 
Roksolana – r = 0.85 and for the variety Zelenovich 90 – 
r = 0,62. 

Keywords: buckwheat, microelements, leaf sur- 
face area, chlorophyll content in leaves, utilization coef- 
ficient of photosynthetically-active radiation - PAR, 
productivity. 

Kiriyak Y.P., Trikoz L.V., Kovalenko А.М. Aquatic 
mode of soil in sowing of wheat winter-annual at the 
terms of the different placing her in a crop rotation 
and till of soil // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 61-64. 

In the article the brought results over of researches 
in stationary experience from the study of crop rotations 
and till of soil on the experienced field of Institute of the 
irrigated agriculture of НААН. The processes of forming 
of supplies of productive moisture in soil and her ex- 
pense are investigational. It is set that in a time of sow- 
ing of wheat winter-annual supplies of productive mois- 
ture in the meter layer of soil on black pair were on the 
average for three years on a 37,9-67,8 mm higher, than 
after other predecessors. 

For fall-winter period supplies of moisture are on 
black pair increased on a 26,6 -41,9 mm, while після 

сидерального pair on 56,6-61,6 and after flax oily - on a 
33,9-51,8 mm Dependence on predecessors remained 
like an autumn 

After thundershower rains at the end of May for 
ten days, sowing of wheat winter-annual for a pair from 
the meter layer of soil lost a 105 mm of moisture, and on 
black the pair of loss was presented only by a 22 mm 

Keywords: crop rotation, till of soil, productive 
moisture, field transpiration coefficient, soil. 

 
Maliarchuk M.P., Tomnitskiy A.V., Maliarchuk A.S. 
Productivity of grain row croprotation on irrigation 
at the different systems of basic treatment of soil // 
Irrigated agriculture:  interdepartmental  thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 64-67. 

In the article results over of experimental 
researches of influence of different methods and depth 
are brought basic treatments of soil in a croprotation on 
aquatic-physical properties and productivity of 
agricultural cultures of crop rotation. 

By the purpose of the article was scientific to 
ground the optimal parameters of correlation of 
competitive cultures and minimized treatment soils, 
which will provide maintenance of fertility of soil, 
economy of resources and increase of the productivity 

For realization of researches used the field, 
laboratory, statistical and calculation-comparative 
methods. 

Authors came to the conclusion that, in the link of 
grain row croprotation on livery soils of south region at 
irrigation the most favorable terms for a height, 
development and forming of harvest of agricultural 
cultures are created at the different depth system of 
dump treatment. 

Keywords: croprotation, method and depth of 
treatment of soil, agrophysics properties, productivity. 

 

Pysarenko  P.,  Pilyarskyi  V.,  Shkoda E., Pilyarskaya 
E. Efficiency of separate elements of technology of
cultivation of hybrid corn Cross 221 M in the south- 
ern steppe of Ukraine // Irrigated agriculture:
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015.
– Issue 64. – P 67-72.

The aim of the research was the study and im- 
provement of elements of technology of cultivation of 
maize hybrids Cross 221 M on a plot of hybridization in 
conditions of irrigation of South of Ukraine. Observa- 
tions, surveys and statistical processing of research 
results was carried out by conventional methods of field 
experiments under irrigation. Results. The most eco- 
nomically feasible for production of seeds of hybrid 
Cross 221 M in dark chestnut soil – irrigation mode 70- 
80-70% of the HB in the soil layer of 0-50 cm, the dose 
of mineral fertilizers for the planned yield level and plant 
population hybrid Cross 221 M – 80 thousand/ ha, which 
provide 6,7 seed yield t/ha gross output value 60300 
UAH/ha costs of 1 t of corn seed 2451 UAH net profit – 
43881 UAH./ha and the profitability of 267%. Thus, the 
cultivation of hybrid corn seed hybrid Cross 221 M in the 
South zone of the Steppe of Ukraine the most economi- 
cally profitable on the irrigated lands. 

Keywords: corn, hybridization area, mode of irri- 
gation, fertilization, plant density, economic efficiency. 

 
Zakharova M.А. Sustainable development of 
irrigation in Ukraine: scientific approaches to the 
irrigational soil degradation assessment and the 
management of irrigated lands fertility // Irrigated 
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agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 72-75. 

Aim. The aim of research is comprehensively 
characterized of scientific approaches to the irrigation 
soil degradation assessment and the management of 
irrigated lands fertility, which are created with the author. 
Methods. Methodological basis of scientific investigation 
is made up of the modern methods of research: histori- 
cal; systematic; statistical analysis. Results. On the 
basis of observations, generalization and systematiza- 
tion the criteria of evaluation of the development of 
degradation processes are worked out. The levels of 
their ecological danger are determined, which fully 
comply with current legislation, based on the 
achievements of modern science and take account of 
international experience. The most common forms of the 
irrigational degradation of the soil are characterized;  
they are developed after using for the irrigation waters of 
the not proper quality and/or because of the low level of 
agriculture and insufficient resource investments. Inte- 
gral estimation of the irrigated soils according to the 
degree of irrigational degradation is presented. The 
preventive and straight anti-degradation methods of 
using the ameliorated soils are proposed, which provide 
the preservation of resources, protection of soils, the 
balance of natural processes. Conclusions. Obtained 
results will serve as a State-owned tool which would 
subsequently facilitate the use and protection of soil 
resources all over the country for securing the 
sustainable development of agriculture in Ukraine. 

Keywords: irrigation, irrigated soil, irrigation water, 
degradation processes, integral estimation, complex of 
measures, agriculture. 

Bіlyaeva І.M. Scientific and methodological support 
of productive models of irrigation for Southern 
Ukraine // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 75-78. 

In the article the results of studies on the scientific 
and methodological basis models of efficiency irrigation 
conditions of the South Ukraine. It is proved that to 
increase the productivity of irrigation necessary to con- 
sider a group of interrelated factors and analysis of 
natural, economic and agronomic and economic factors 
to determine the extent of their relationship. Conduct a 
comprehensive analysis of the impact indicators of 
hydrothermal regime and efficiency of irrigation for grow- 
ing different crops highlights the need to improve grow- 
ing techniques to increase the productivity of irrigation in 
conditions of South Steppe of Ukraine. 

Keywords: irrigation, irrigation efficiency, culture, 
yield, photosynthetically-active radiation, mathematical 
analysis. 

Granovska L., Zhuzha P. Theoretical substantiation 
of the engineering measures to control harmful 
water effect on the territory of the urban-type set- 
tlement of Nova Maiachka, Tsiurupynsk Raion, 
Kherson oblast // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 79-82.

Aim. Development and theoretical substantiation 
of engineering measures to control harmful effect of 
water on the territory of the settlement. Methods. Meth- 
odological basis of the scientific research includes mod- 
ern methods of analysis, induction and deduction, histor- 
ical method, and methods of systemic approach and 

analysis as well. The research methodology includes the 
analysis of hydrogeological conditions of the territory in 
terms of ground water levels and their dynamics under 
the influence of a long-term operation of artificial water 
facilities; the analysis of the area’s geological conditions 
and their change under the influence of hydro- 
engineering reclamation; the analysis of vertical drain- 
age wells for a long-term period. Results. To reduce 
harmful water effect on the territory of the settlement the 
following possible engineering measures with the corre- 
sponding theoretical substantiation are developed: with- 
drawal of surface runoff from the territory, construction of 
vertical drainage, horizontal drainage, horizontal drain- 
age with vertical self-flowing wells-boosters, horizontal 
drainage with pumps-absorbers. Conclusions. To pro- 
tect the settlement’s territory from harmful water effect it 
is necessary to maintain sanitary standards of drainage 
by applying permanent horizontal drainage with pumps- 
absorbers. 

Keywords: engineering measures, harmful effect 
of water, hydro-geological conditions, wells-boosters, 
horizontal drainage, pumps-absorbers. 

Malyarchuk N.P., Kotelnikov D.I., Nosenko Y.M The 
productivity of maize and the main content of the 
soil mineral nutrients, depending on the basic pro- 
cessing and fertilizers // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 83-84.

The aim of research was to determine the effect of 
different patterns of depth, the primary method of tillage 
and nitrogen fertilizer application rates on the perfor- 
mance of content in the soil mineral nutrients and maize 
yields. 

Material and methods. Use the results of three 
years of research, depending on the different ways of 
operating depth and norms of nitrogen fertilizers on the 
content of nutrients in the soil and corn yield. Used field, 
biometrics, laboratory and statistical methods. 

Results corn crop accounting for variations exper- 
iment with ways of the basic soil and doses of nitrogen 
fertilizers show that on average three years the highest 
yield in variants riznohlybynnyh formed and differentiat- 
ed systems of basic soil tillage to a depth of 20-22 cm 
and 28-30. significant difference in the level of productiv- 
ity is not revealed he was within 13,73-14,10 t/ha, that 
difference does not exceed 2,6% 2,8. 

Lower yields over years of research and different 
doses of nitrogen fertilizer formed by shallow cultivation 
chisel 12-14 cm long on the background of its use in 
crop rotation. In this embodiment, the highest yield an 
average of three years (11,31 t/ha) was at doses of 
nitrogen fertilizer N180, which is lower than the control by 
the same dose of fertilizer by 17,8% compared with 
plowing to 20-22 cm differentiated-1 system of cultiva- 
tion - by 19,8%. 

Increasing doses of nitrogen fertilizers from N120 to 
N150 on average by a factor ensures an increase in yield 
at 1,12 t/ha, and from N150 to N180 - to 0,97 t/ha. 

Conclusions. According to the research we can 
conclude that plowing at 20-22 cm in the system of 
differential-1 primary tillage system with one to a depth 
of 38-40 cm and for the rotation of nitrogen fertilizer 
dose N180 best satisfy the biological requirements of 
maize and contributes to the fullest implementation 
genetically determined levels of productivity. 

Keywords: corn, tillage, yield, mobile compounds 
of nitrogen, phosphorus moving. 
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Vozhegov S.G. Effect of flooding on soil density and 
fields weediness in rice rotation in Southern Ukraine 
// Irrigated agriculture: interdepartmental thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 85-88. 

Purpose. The aim was to study the effect of the 
methods and depth of primary tillage in rice and other 
agricultural crops crop rotation on the soil density. 

Methods. In conducting research using accepted 
methods of experimental work. 

Results. It was found that the density of the soil 
layer 0-20 cm at sowing and harvesting crops of rice 
crop rotation predecessor figure depending on basic soil 
cultivation varied slightly, but there was a tendency for 
growth of this indicator during cleaning. Regarding the 
study of cultures there is a large range of variation of soil 
density in the range of 1.18 g/cm

3
 (at sowing spring

barley on plowing) to 1.35 g/cm
3
 (post-harvest of spring

rape after disking). During growing rice in the flooding 
were recorded completely different trends shaping the 
densities of soil in the experimental plots, depending on 
the basic soil cultivation and predecessors. Analysis of 
variations set a low level of volatility of soil density, de- 
pending on the depth of the main methods and tillage - 
the coefficient of variation ranged from 1,3-3,8%. With 
agro-biological point of view, provided the minimum 
weed cultivation of winter wheat and spring barley with 
stubble planting millet. Statistical modeling shows supe- 
riority over plowing disking in terms of reducing contam- 
ination of rice crops in addition to use as a precursor of 
winter wheat. 

Conclusions. The density of the soil increases in- 
significantly from planting to harvesting crops of  rice 
crop rotation predecessor rice and weakly depends on 
the depth and method of cultivation of the soil. A con- 
tamination crop of rice crop rotation predecessor figure 
depends essentially on the method and the depth of 
tillage. Application plowing compared with disk tillage 
helps reduce contamination of crops. According to the 
obtained regression equation it is possible to model the 
contamination of rice crops depending on predecessors, 
depth and method of primary tillage. 

Keywords: rice, precursors, flooding, soil density, 
contamination, analysis of variance. 

Kozyrev V.V., Bidnina І.А., Tomnichikia A.V., Vlashik 
O.S. The productivity of soybean, depending on the 
extent of secondary alkalinity of the soil under irri- 
gation // Irrigated agriculture:  interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 88-91. 

The aim of research was to determine the basic 
physical and chemical properties of dark brown soil 
under different moisture conditions, soil tillage and tim- 
ing of phosphogypsum and study the effect of the 
measures for the improvement of soil fertility in re- 
source-saving technology of growing soybeans. 

Methods of research are field, analytical, computa- 
tional and comparative, mathematical statistics. 

The use of phosphogypsum dose of 3 ton/ha in the 
autumn and in the spring on frozen-thawed soil regard- 
less of the method of cultivation with the support of pre- 
irrigated soil moisture threshold at 70-70-70% and low- 
est moisture provide formation of soybean yield at the 
same level as in the generally accepted technology of its 
cultivation. That is on condition that the threshold pre- 
irrigation at least 70-80-70% moisture capacity holding 
plowing without making meliorant yield is 2,8 ton/ha 

against 2,81-2,91 ton/ha. It was found that the use of 
phosphogypsum dose of 3 t / ha of frozen-thawed in the 
spring when the soil preirrigation maintaining soil mois- 
ture threshold at 70-70-70% HB provides a degree of 
alkalinity of the secondary low-level that allows you to 
create soybean yields at the level of a recognized tech- 
nology of its cultivation. 

The conclusion is the following. In irrigated condi- 
tions of the South of Ukraine for the dark brown soil for 
sustainable harvests of soybeans, while maintaining soil 
fertility is an effective application of phosphogypsum in 
the spring on the surface of the frozen-thawed soil, 
maintaining pre-irrigation threshold soil moisture during 
the critical period of development of plants at the level of 
the lowest water capacity 70-70-70 % and carrying out 
plowing. 

Keywords: dark-chestnut soil, irrigation, salt, ionic- 
salt composition, the content of exchangeable cations. 

 
Semyashkina A. Productivity of oat varieties de- 
pending on application of biologically-active prepa- 
rations at different weather terms // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 91-95. 

Purpose. To study of oats varieties reaction on the 
application of biologically-active preparations of nitro- 
gen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria as a 
method of biologization of zonal technology of growing 
of culture in terms of zone of insufficient moisturizing of 
the Steppe of Ukraine. Methods. For research were 
used field, laboratory, statistical and synthesis method. 
The results. It is determined that high efficiency in dif- 
ferent terms of growing of oats characterized prepara- 
tions phosphoenteryn and stamme KЛ 9, which signifi- 
cantly increased the level of yield of varieties 
Synel'nykivs'ky 1321 and Skakun, especially in drought. 
Thus, for Synel'nykivs'ky 1321 phosphoenteryn in- 
creased yields in conditions of drought (2012-2013) on 
10,5 and 9,3% against 6,6% in 2011, and stamme KЛ 9 
– on 15,1 and 13,1% against 10,4% respectively to
years. For Skakun the relative yields also increased with
higher intensity in terms 2012-2013 years – on 10,2 and
10,5% against 7,9% in 2011. Under action of
phosphoenteryn and stamme КЛ on 13,4 and 12,4% vs.
8.0%, respectively. Increased stimulating effect of prepa- 
rations stipulated improve drought resistance of varieties
Synel'nykivs'ky 1321 and Skakun. For oat variety
Kubansky the action of preparations was almost equiva- 
lent in all terms of growing, relative indexes in realization
of this variety yield potential were stable but compared
to other lower grades. Conclusions. The application of
biologically-active preparations can be an alternative to
chemical fertilizers ensuring receiping of oats environ- 
mentally friendly products while reducing anthropogenic
impact on the environment. Therefore, biologization of
yield by bioactive preparations are effective
agrotechnical method by growing of oats and can be
recommended for use in zonal resources-saving tech- 
nologies for farms in zone ot insufficient and unstable
moisturizing of northern Steppe of Ukraine.

Keywords: microbiological preparations, 
diazofit, phosphoenteryn, stamme КЛ 9, oat, yield. 

 
Drozd O. Сonceptual approach to the management 
of solonetzic soils fertility in Ukraine // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 96-99. 

The purpose is - to develop a reasonable and 
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adapted to modern socio-economic conditions to the 
management of solonetzic soils fertility in Ukraine 

Methods. Field, modeling, analysis, statistics, syn- 
thesis. 

Results. It is proposed systemic comprehensive 
management challenges fertility of solonetzic soils. 
Necessity of taking into account the landscape and 
geochemical formation conditions and dissemination of 
solonetzic soils and adaptive use of traditional and new 
types of energy-saving reclamation to improve their 
fertility. 

Conclusions. Application of the proposed 
reclamation activities, differentiated according to the 
peculiarities of the different types and kinds of solonetzic 
soils, to reduce the area of chemical amelioration of 
solonetzic soils up to 1.0-1.1 million hectares compared 
to 2.0 million hectares in the previous years and 
economic benefits at the expense to improve crop yields 
and improve product quality. 

Keywords: alkaline soils, area, properties, land 
reclamation, fertility. 

Bulygin D.A., Сuzdal O.S. The optimization of tech- 
nology of growing new varieties of soy in the south 
steppe of Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 99-103.

On the basis of experimental research works on 
the medium loamy darkly-chestnut soils of south steppe 
of Ukraine scientifically-methodical principles of optimi- 
zation of technology of growing of new varieties of soy 
Danaya and Аratta are developed. Optimization of the 
system of moistening of soil and density of standing of 
plants came true by means of supervisions on the in- 
dexes of total water consumption, average daily water 
consumption, indexes of accumulation of dry and raw 
substance, integrated indexes of efficiency of photosyn- 
thesis. The parameters of the optimal mode of irrigation, 
that provides the receipt of the assured harvests of soy, 
are set. 

The offered technology provides: harvest of mid- 
season sorts of soy of 3,1-3,5 t/ha, content of albumen 
is a 34-35%, content of fat - 21-22 %, production costs 1 
tones of grain of soy are folded by 1762-1794 hrv, at an 
irrigatory norm a 2700-3000 m³/ha, amount of watering 
6-8. 

Keywords: soy, humidity of soil, mode of irriga- 
tion, standing density, harvest. 

Vasylenko R.M., Fundyrat K.S., Getman N.Y. Forage 
productivity in winter mixtures of triticale in the 
conditions of Sonth Steppe // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 103-105.

The authors of the article the importance of 
providing fodder as their share in livestock production 
reaches 55-60%. When forage crops grown in the south 
of Ukraine paid attention to crops that use fall-winter 
stocks of productive moisture. 

The aim was to identify the dependence washed 
by the formation of forage productivity winter mixtures 
based triticale with annual winter cabbage and bean 
components. 

It is established that the creation of winter fodder 
mixtures involving triticale, canola and vetch provides 
not only obtain high yields of forage mass, and complete 
feeds, including the release of feed units and digestible 
protein per 1 hectare. 

Тhe average for the years 2014-2015, the 
collection of absolutely dry matter in winter triticale mix- 

tures exceeded its sowing publishes one components 
crops on 11-38%. The highest yield of feed units 11,1- 

11,9 t / ha obtained by mixtures ratio of 50/75% with 
normal fertilizer N90P60. The highest yield of digestible 

protein provided mixtures triticale with vetch - 1,12 t / ha. 
Keywords: feed, winter mixtures, winter triticale, 

feed unit, productivity. 

Vasyuta V.V. Optimization of irrigation norm of toma- 
to based on the model "crop yield - moisture provi- 
sion" at various ways of irrigation in the southern 
region of Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 105-109.

Purpose. Optimizing magnitude of irrigation norm 
of tomato under different irrigation methods in the 
southern region of Ukraine based on the model: "crop 
yield-moisture provision" with the spline - functions. 
Methods. Research spline - functions of the model: 
"crop yield - moisture provision" of tomato based on a 
mathematical, logical-abstract method and system anal- 
ysis processes tomato cultivation under irrigation in the 
southern region of Ukraine. Results. Modeling of the net 
profit, taking into account magnitude of irrigation norm in 
the area of optimal decision-making shows that sprin- 
kling irrigation norm 2900-3570 m

3
 / ha is losing money

at the rate of water 0,82-0,85 UAH / m
3
. Transformation

of the net profit under drip irrigation at the levels studied 
irrigation rates revealed that the maximum irrigation rate 
2090 m3 / ha provides a profit even when the water tariff 
of 1,2 UAH / m

3
. Conclusions. Identification of the

model: "yield-moisture content" for tomato-based spline 
functions for drip irrigation and sprinkling revealed that 
drip irrigation on water use efficiency exceeds irrigation 
at all studied levels of moisture. The area of optimal 
solutions for the determination of rules of irrigated under 
drip irrigation at a rate corresponding to the water mois- 
ture factor k = 0,84-0,86, that depending on the availa- 
bility of the growing season precipitation corresponds to 
the irrigation rate of 1300-2090 m

3
 / ha.

Keywords: optimization, irrigated norm, irrigation 
methods, spline functions, the net profit. 

Verdysh M.V., Bulayenko L.M., Dymov O.M. Analysis 
of water distribution in the Kakhovka irrigation sys- 
tem // Irrigated agriculture: interdepartmental thematic 
scientific collection. – 2015. – Issue 64. – P 109-113. 

Purpose. Analysis of water distribution in the area 
of the Kakhovka irrigation system, to determine the 
effect on it of weather and other factors. Methods of 
research. Statistical, computational and comparative. 
Results. Article show the results of the analysis of water 
distribution in the area of the Kakhovka irrigation system 
for the period 2010-2014. The studies found that coeffi- 
cients of water availability and uniformity of water distri- 
bution in the majority of water management in the period 
under review remained fragile and prone to fluctuations. 
Determined correlation between indicators of water 
distribution and the amount of precipitation in the region. 
Analysis of correlation showed an inverse relation be- 
tween the implementation of the plan of water supply 
and the annual rainfall in the area of Kakhovka irrigation 
system. On the implementation of the plan of irrigation 
affects the state farm irrigation network and water users' 
ability to pay for services of water supply for irrigation. 
Conclusions. The water plants where the actual per- 
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formance of water supply exceed the planned values, 
there is a uniform distribution of water among water 
users. Low rates of water availability in some DWM`s 
indicate poor water use planning in them. Byblyogr.: 9 
names. 

Keywords: irrigation, irrigation system, water en- 
terprises, indicators, water utilities, the correlation coeffi- 
cient. 

Tymoshenko G.Z., Kovalenko А.М., Novohzhiy N.V. 
Influence different methods basic till soil is on the 
productivity barley furious // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 114-116.

Researches are conducted in Institute the irrigated 
agriculture on darkly-chestnut soils during 2011-2013 
years. 

Purpose. Search ways increase the productivity 
barley furious during мінімалізації the systems till soil. 

Task. Determination efficiency application microbal 
preparations is in the droughty terms South Steppe 
Ukraine at the different systems basic till soil. 

Method. Field method - for determination features 
height and productivity, and laboratory - determination 
supplies  productive moisture  and amount 
microorganisms in soil . 

Result. In the article results over researches are 
brought on application of the systems basic till soil under 
a barley furious. On the average for three years supplies 
productive moisture in a meter layer in a time sowing in 
sowing barley furious were higher at  without  a dump 
tills soil. About that for period vegetation expense 
moisture for ploughings were on a 21,1-21,4 mm less 
than, than at without a dump tills. The field transpiration 
coefficient in sowing of barley grew from 823 m

3
/t on a

variant with ploughing of to 999 m
3
/t on a variant with

shallow without a dump till and vice versa, diminished 
with the increase the productivity barley furious. A 
general quantity microorganisms in soil on the control 
variant sowing barley furious was higher in the first half 
of vegetation, and then went down gradually. Thus, both 
at the beginning and at the end of their a quantity was 
on 2,1-17,3% more subzero at the terms realization 
chizeljnogo deep till soil comparatively with other 
variants the system till soil. The greatest productivity 
1,87 t/ha was in a variant where ploughing was used a 
plough (18-20 cm), and the least - 1,42 t/ha in a variant 
from without by a dump by shallow till soil (12-14 cm). 

Conclusion. In the droughty terms South Steppe 
Ukraine it is necessary to apply for the improvement the 
aquatic and nourishing mode soil and increase the 
productivity barley furious, during basic till soil, dump 
ploughing on depth 18-20 cm. 

Keywords: dump till of soil (ploughing), without a 
dump till (chizelyvannj), without dump till (diskovannie), 
ground microorganisms, productivity. 

Tishchenko A. Nitrogen fixation of different varieties 
of alfalfa in the year of sowing depending on 
agrotechnological receptions in South Steppe of 
Ukraine // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 116-118. 

Purpose. The aim of the study is to develop a sci- 
entific basis and technological methods to increase root 
mass accumulation in the soil, nitrogen fixation of alfalfa 
in the year of sowing. 

Methods. The studies were conducted at the Insti- 

tute of Irrigated Agriculture NAAS (2011-2013 years) in 
three-factor experiment with varieties of alfalfa Unitro 
and Zoriana under different moisture conditions and the 
use of growth regulator Plantafol 30.10.10. 

Results. The results of studies on the effect of 
growth conditions on root mass and accumulation of 
biological nitrogen varieties of alfalfa Unitro and Zoriana 
in the first year of life. It was found that the largest num- 
ber of air-dry root weight at variety Unitro 2.42-2.53 t/ha 
and variety Zoriana 2.45-2.52 t/ha, and the highest 
nitrogen fixation in variety Unitro 151.2-158.0 kg/ha and 
variety Zoriana 153.2-159.5 kg/ha were variants with 
growth regulator Plantafol 30.10.10 under drip irrigation. 

Conclusions. The accumulation of organic matter 
in the form of root residues and intensive process of 
nitrogen fixation occurs with the use of drip irrigation and 
Plantafol 30.10.10. 

Keywords: alfalfa, varieties, root mass, nitrogen 
fixation, drip irrigation, natural moisturizing, growth 
regulator. 

Limar V.A. Differentiation zones moisture for grow- 
ing vegetable and melon crops in Southern Ukraine, 
depending on irrigation methods // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 119-122. 

Goal. The purpose of research - to define an opti- 
mal humidification of vegetable and melon crops using 
different irrigation methods. 

Methods. In field experiments using conventional 
techniques of experimental work for the industry irrigat- 
ed agriculture and agricultural land reclamation. 

Results. When growing tomatoes found that the 
root system of plants in the period of ripening is concen- 
trated in the soil layer of 0-30 cm, and the main root - to 
a depth of 1 meter. Following the observations of the 
development and spread of the root system of onion 
proved that under drip irrigation bulk of the roots in the 
area of the tape is under irrigation piping in 4-30 cm soil 
layer, and between the strips, where there was irrigation 
pipeline in soil 8-24 cm, some single roots extend to a 
depth of 55 cm. 

With drip irrigation depth of root penetration similar 
to their penetration and at sprinkling microirrigation. In 
the 0-10 cm soil layer was located 49.7% of roots, 10-20 
cm - 32.8 20-30 - 16.5, 30 cm deep - 1.0%, but the width 
of the arrangement of lateral roots was determined by 
the width of the zone soil moisture. 

In experiments with watermelon shown that mulch- 
ing film leads to a significant increase in the moisture 
content of the soil, due to a significant reduction of un- 
productive losses on physical evaporation of water from 
the soil. Sprinkling and microirrigation almost equally 
irrigate the soil depth of wetting and distribution of water 
on the surface. 

Conclusions. The width of the zone of soil mois- 
ture under drip irrigation depends on its mechanical 
structure and on sandy soils is 40 cm, depth of soil 
soaking depends on irrigation norm. When soaking the 
sandy soil to 75-80% FC at a depth of 40-45 cm water 
application rate is 57 m

3
/ha. For the majority of vegeta- 

ble and melon crops to plant flowering phase is crucial 
hydration layer of soil to a depth of 20 cm, in the future - 
to a depth of 40 cm. 

Keywords: vegetables, melons, methods of irriga- 
tion, irrigation mode, the root system, the depth distribu- 
tion of water consumption 
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Naydenova O.E. Transformation of biological prop- 
erties of southern chernozem under the influence of 
long-term irrigation with saline water // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 122-125. 

The purpose of the work was to identify changes 
in the composition and functioning of microbial cenosis 
of southern chernozem under long-term irrigation with 
saline water. Research carried out by conventional 
methods in soil microbiology. We identified the number 
of microorganisms belonging to main ecological and 
functional groups, according to their ratio also we identi- 
fied calculated indices, which characterizing the state of 
microbial cenoses, the direction and intensity of the 
occurrence of microbiological processes in the soil. We 
conduct a comparative assessment of biological indica- 
tors of long-term irrigated and non-irrigated southern 
chernozems. Results. Assessment the level of biologi- 
cal degradation of irrigated chernozem southern carried 
out using a complex biological indicators allowed to 
establish a strong degree of degradation of the southern 
chernozem as a result of the irrigation during more than 
30 years with saline water. Conclusions. The biological 
indicators, which we used, adequately reflect the nega- 
tive changes in the long-term irrigated with saline water 
soil. It is recommended to include in the system of indi- 
cators for ecological and reclamation monitoring of 
irrigated soil, as well as use in eco-agromeliorative sur- 
vey of irrigated soils and adjacent non-irrigated soils 
following biological indices: the number of microorgan- 
isms belonging to basic ecological and trophic groups; 
oligotrophicity and mineralization indices; the summary 
biological index and biological degradation index. For a 
more complete and accurate assessment to the listed 
indices can be added the biochemical indicators, such 
as activity of soil enzymes (dehydrogenase, invertase, 
polyphenol oxidase), cellulolytic capacity of soil and 
phytotoxic activity of soil. 

Keywords: biological indicators of soil, soil micro- 
bial community, irrigation, southern chernozem, saline 
water. 

Nesterechuk V.V. Efficiency of hybrids of sunflower 
depending on plant population and fertilizer for 
growing in Southern Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 125-127.

Goal. The aim of research was to determine the 
effect on the yield of sunflower hybrid composition, plant 
density and complex fertilizers. 

Methods. The study used the conventional meth- 
ods of experimental work in plant breeding and agricul- 
ture. To determine the least significant difference  and 
the power of influence of the factors used analysis of 
variance. 

Results. Plant productivity depended on hydro- 
thermal conditions in the years of research, the role of 
dressings grew with a decrease in rainfall, air tempera- 
ture rise, reduction of relative humidity. The meteorolog- 
ical factors favorable for the 2013 positive action dress- 
ings compared with control plots was 7,3-19,6%. In 
2014-2015, this figure increased to 17,2-24,6%. On 
average, during the years of research noted the ad- 
vantage of growing hybrid Megasan that generated an 
average seed yield of 24.1 c/ha with a maximum in- 
crease to 28,1-29,9 kg/ha in the plant population of 40- 
50 thousand/ha and processing Wuxal planting drugs 
and Master. Plant density has caused significant fluctua- 

tions in plant productivity. On average, a factor in grow- 
ing hybrids Megasan and Jason was the optimum densi- 
ty of 50 thousand/ha, in which the yield was respectively 
26.9 and 23.2 t/ha. The use of complex fertilizers 
Ristconcentrate, Wuxal and Master in feeding positively 
displayed on the productivity of all hybrids. 

Conclusions. For the results of field studies found 
that when growing sunflower on dark chestnut soils in 
rainfed conditions of southern Ukraine the greatest yield 
at the level of 25-30 kg / ha seed produces hybrid 
Megasan. When growing culture study plant density 
should be adjusted depending on the genetic potential 
of hybrids. Thus, for hybrids Megasan and Jason opti- 
mal plant density is 50 thousand/ha, and for hybrid 
Darius – 40 thousand/ha. Processing of sunflower com- 
plex fertilizers ensure increase in productivity by 10- 
19%, improves the quality of seeds, and the greatest 
efficiency is characterized by complex fertilizer Master. 

Keywords: sunflower, hybrid, plant population, fer- 
tilizer, productivity, yield, power of influence factors. 

Novokhizhniy N.V. Use of microfertilizer of «Ekolist 
– U» on sowing to the wheat of a hard spring in the
conditions of the natural moistening Sonth Steppe
of Ukraine // Irrigated agriculture: interdepartmental
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –
P 128-129-.

In the article the resulted results of production veri- 
fication of the completed experimental experience are 
from the study of action and co-operation of doses of 
fertilizers, microfertilizers and systems of chemical de- 
fence of sowing which most substantially influence on 
the productivity of wheat hard furious in the conditions of 
the natural moistening of Sonth Steppe of Ukraine. By 
the results of production tests during 2013-2014 the 
well-proven efficiency of application of microfertilizer of 
Ekolist Universal (mikro) on the wheat of spring. 

Keywords: Wheat hard springs, fertilizers, 
microfertilizers, productivity, net income, profitability. 

Kovalenko V.P. Justification of agrobiological tech- 
nologies of growing alfalfa in Ukrainian Right-Bank 
Steppe // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 130-132. 

Purpose. The aim of research was agrobiological 
justification and develops modern technology of cultiva- 
tion of alfalfa sown under steppes of Ukraine with the 
establishment of optimal parameters for seeding without 
cover. 

Methods. In conducting research use methods of 
research works that accepted in fodder crop and crop 
production. 

Results. The questions of preparation of seeds for 
sowing, terms and methods of sowing and the effect of 
different seeding alfalfa crop performance in Right-bank 
Forest-steppe of Ukraine. 

Conclusions. In the area of Right-Bank Forest- 
Steppe Ukraine optimum seeding rate is 8-10 million 
alfalfa seeds like 1 ha or 16-20 kg/ha at 100% economic 
life. When sowing alfalfa under cover crop seeding rate 
should be reduced by 20%: early spring cover crops 
should be sown with the normal sowing (million/ha via- 
ble seed): barley, oats - 2.0, corn for green feed – 0.15- 
0.25; Sudan grass - 1.0 million/ha seed. 

According to the research proved that in any way 
necessary to create herbage sowing, the density of 
which in the first year of use was in the forest-steppe 
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200 plants/m
2
. Small-seeded crops, which include alfal- 

fa, have low field germination, most of the plants die in 
winter period and cover period. Thus, to determine 
seeding rate should be taken into consideration similari- 
ties field performance and liquefaction in cover period. 
That is, in order to obtain 200 plants/m

2
, need to sow:

the forest-steppe 15-16 in barley, corn at 14 kg/ha seed 
alfalfa. 

Seeding without covering and sowing seeds quali- 
ty preparation and soil within 10-12 kg/ha. 

In pure spring sowing, alfalfa field’s 
agrophytocenoses first year are fragile ecosystems with 
low competitiveness towards weeds that requires con- 

stant monitoring and regulating their relationships farm- 
ing techniques, which involved the destruction of weeds. 

Keywords: alfalfa, agrobiological justification, 
preparation of seeds, sowing, methods of sowing. 

Ptashnik O.P. Processing methods  growing  peas 
on the basis of adaptive potential of variety in the 
south steppes of Ukraine // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 132-135.

The paper summarizes and presents the main re- 
sults of the final studies of adaptive traits in pea varieties 
conditions of southern steppe of Ukraine - Crimea and 
steppe elements agrotechnics Sweet varieties. The 
studies give grounds to recommend to grow in the area 
of the southern steppe of Ukraine - steppe Crimea fol- 
lowing varieties of peas: Chekbek, Otaman, Oplot, 
Carevich, Odorus and Deviz, which provide the level of 
grain yield 1,26-1,34 t / ha. 

Research has established the effectiveness of the 
use of biological agents for pre-treatment of seeds. 
Productivity pea plants with increased from 10,5 to 
42,1%. Over the years, the study revealed a most effec- 
tive biological product based on autotrophic cyanobacte- 
ria Nostoclinckia - TSRK3 that provided yields of pea 
varieties Sweet 1,39 t / ha. Seeding rates had an impact 
on the safety of pea plants, plant structure and produc- 
tivity. The highest productivity of pea plants in the condi- 
tions of steppe Crimea provided the seed rate 
1,4mln.sht.ga. 

Keywords: peas, variety, yield,technological 
measures, mustache morphotypes 

Morozov A.V., Kozyrev V.V., Bidnina І.А. Current 
state of irrigation in the steppes of Ukraine (on the 
example of the Kherson region) // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 135-138. 

The purpose of research - to determine the 
current state and prospects of development of 
irrigation in the Kherson region. Research methods – 
statistical, systemic and economic analysis. The 
results of research. A comparison of the dynamics of 
the common areas and irrigation areas drip irrigation 
through an array of Kherson region gives grounds to 
assert that there is a constant tendency to increase 
the area of land under drip irrigation, increase of the 
land (a percentage) under drip irrigation for watering 
areas. Significantly broadens the scope of application 
of drip irrigation in the Kherson region, not only for 
vegetable crops, orchards and vineyards, and to 
irrigate corn, soybean, sunflower, rice. Using drip 
irrigation, especially in irrigation water is not 
satisfactory, require the use of a set of special 
measures aimed at minimizing the negative impact on 

soil degradation processes and development. 
Conclusions. Sprinkling in the Kherson region, in the 
short term will maintain the position of the most 
common method of irrigation. Part of the land that is 
watered by this method reaches 75-80% (non-drip 
irrigation and surface irrigation methods (flooding 
rice). At the same time will increase the area of drip 
irrigation, which is determined by the presence of a 
sustained trend to the continued expansion of 
irrigation areas, while expanding the list of agricultural 
cultures. 

Keywords: irrigation, irrigation techniques, 
sprinklers, drip irrigation. 

 
Usik L.A., Bazaliy G.G., Kolesnikova N.D. Innovative 
soft winter wheat variety selection NAAS Institute of 
irrigated agriculture irrigation conditions for South 
Ukraine // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 139-142. 

The Aim. In tasks breeders remains relevant prob- 
lem solving create innovative adaptive varieties  with 
high potential for irrigation in southern steppe. Establish- 
ing a system of seed of new varieties of intensive type, 
replacement of imported seeds for Ukrainian domestic 
market seed varieties adapted to natural soil and climat- 
ic conditions of southern Ukraine. Methods. The meth- 
odological basis of scientific research is research meth- 
ods, field, laboratory and statistical. The Results. Farms 
of all forms of property that grain farmers will receive 
theoretical foundation and the practical implementation 
of the new program of breeding winter soft wheat uni- 
versal type for sustainable and sufficiently high yields of 
quality products. This will greatly assist in the reform and 
development of agriculture in the southern regions of 
Ukraine, as well as the introduction of new, particularly 
high-quality, technology of cultivation and seed crops in 
production. Conclusions. The main result of innovative 
design and its implementation is to solve a number of 
complex problems of universal seed varieties for winter 
wheat irrigation in southern steppe. In particular, estab- 
lishing new competitive system of seed varieties of 
intensive type, replacement of imported seeds for 
Ukrainian domestic market seed varieties adapted to 
natural soil and climatic conditions of southern Ukraine. 
This will increase the yield of crops and steadily in- 
crease gross grain harvest and material facilities to 
ensure food and energy security of Ukraine and pro- 
mote recovery position domestic producers to seed the 
market. 

Keywords: variety, soft winter wheat, innovation, 
seed yield, quality, irrigation, breeding, seed production. 

Lavrinenko Yu.O., Marchenko T.Yu., Hozh O.A., Sova 
R.S., Nuzhna M.V. Morpho-physiological model of 
corn hybrids of different maturity groups under 
irrigated conditions // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 143-147.

The purpose of research. Develop a morpho- 
physiological model and create on its basis corn hybrids 
FAO 190-500 for the under irrigation conditions of the 
south of Ukraine with grain yield 11-14 t / ha. 

Material and methods. The results of many years 
of research the creation of morpho-physiological models 
corn hybrids of different maturity groups under irrigation 
Institute, which is in the southern steppe of Ukraine, the 
soil is dark chestnut weakly solonetsous medium loamy. 
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We used general scientific, special and cash- 
comparative research methods. The results of the 
research. The main parameters of models of maize 
hybrids of different FAO groups. According to the re- 
search developed corn hybrids of different maturity 
groups for irrigation conditions grain yield 11,0-14,0 t / 
ha. The parameters of heterosis models and set up lines 
with high combining ability, who are attracted to the 
pedigree to create a hybrid early-ripening, early ripe 
medium group, mid-ripening, middle-late and late ma- 
turity groups. The characteristic of the new promising 
hybrids for irrigation conditions. The conclusions of the 
research. On the basis of the developed morphological 
and physiological models of hybrid maize variety 
Transferred to the State Variety testing 6 innovative new 
hybrids of different maturity groups that have complex 
agronomic characters that can generate high yields 
under irrigation (10,5-15,5 t / ha of grain), while efficient 
use of irrigation water, mineral macro- and 
microfertilizers, have a quick water yielding grain when 
ripe, have a high resistance to major diseases and 
pests, it is in their genetic potential. 

Keywords: corn, morpho-physiological model, hy- 
brid, irrigation, group maturity, yield. 

Luta Y., Kobilіna N. The results of the study different 
genetic origin of tomato samples in the South of 
Ukraine // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 147-150. 

Purpose. Study collection samples of tomato, to 
carry out targeted selection of the starting material with 
high adaptive and productive potential, fruit quality for 
further breeding work. Methods. Used methods a field 
experiment type variety trials and laboratory tests. The 
results. According to the results of the study tomato 
samples of different geographical and genetic origin 
selected the best with high adaptive and productive 
potential: grades: Aleks (4,25 kg), Supergol (3,28), 
Chizhik (3,15 kg), Anakonda (3,45 kg), Lotos (3,60 kg) 
and hybrids: Semalus F1 (3,42 kg), Semaprim F1 (3,64 
kg), Red Skai` F1 (3,94 kg), Classik F1 (3,63 kg), 
Briksol F1 (3,45 kg), Sandra F1 (3,82 kg), Stella Red F1 
(4,36  kg),  LS 2730 F1 (4,47  kg),  Littano  F1(3,59  kg), 
Torros F1 (4,14 kg), H 1281 F1 (4,19 kg), Srednerannii` 
4102  F2 (4,00  kg),  NPT F1 (3,76  kg),  00191 F1 (4,10 
kg), Delfo F1 (3,77 kg) at the friendliness maturation of 
78-98 % and marketability of the fruits of 87-100 %. 
Biochemical parameters of the fruit the best among the 
varieties were: Transnovinka (5,8 % soluble dry matter, 
3,39 % sugar, 23,16 mg% ascorbic acid); Chizhik (5.9% 
of dry matter, 3,15 % of sugar, 20,87 mg% ascorbic 
acid); among F1 hybrids stood out: 123 (5.8% of dry 
matter, 3,38 % of sugar, 19,92 mg% ascorbic acid); 125 
(6.1% of dry matter, 3,45 % of sugar, 22,44 mg% 
ascorbic acid); Sandra F1 (5.8% of dry matter, 3,15 % 
sugar, 19,78 mg% ascorbic acid); Littano F1 (5.8% of 
dry matter, 3.17 per cent of sugar, to 19.52 mg% 
ascorbic acid); Torros F1 (5.9% of dry matter, 3.26 per 
cent, of sugar, 21,62 mg% ascorbic acid). Conclusions. 
According to the results of research to selections work 
can be recommended tomato varieties: Aleks, Supergol, 
Chizhik,  Anakonda,   Lotos  i  gibridy`   F1:  Semalus F1 
,Semaprim  F1   ,Red Skai`  F1, Classik  F1 , Briksol F1 
,Sandra F1 ,Stella Red F1, LS 2730 F1, Littano F1, 
Torros F1, H 1281 F1, Srednerannii` 4102 F2, NPT F1, 
00191 F1, Delfo F1. 

Keywords: tomato, cultivar, hybrid, productivity, 

vegetation period, quality. 

Nosenko Y.M. Monitoring of breeding innovations: 
soybean // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific  collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 150-155. 

The analysis of the dynamics of soybean varieties 
and their entry in the State Register of varieties suitable 
for dissemination in Ukraine for the period 2001-2014 
years. The changes in the structure of the Register 
during the period (the share of domestic and foreign 
varieties breeding in general and individual institutions / 
firms in general Register structure). Analysis of varieties 
of soybean maturity groups and their value for the appli- 
cants. 

Designated agencies applicants whose grades 
share the largest in the Register. Established relation- 
ship between different varieties of foreign firms by the 
number of varieties suitable for dissemination in Ukraine 
and between varieties of different maturity groups insti- 
tutions applicants. 

Keywords: soybean, Register, local varieties, for- 
eign varieties, the dynamics. 

Lyuta Yu.O., Kosenko N.P. Economic efficiency of 
growing of beet seeds depending on the conditions 
of a drip irrigation of South of Ukraine // Irrigated 
agriculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 155-157. 

Economic efficiency of cultivation of beet seeds 
depending on the planting schemes, estimated doses of 
fertilizers and density of standing of seeds plants in the 
conditions of a drip irrigation of South of Ukraine is de- 
fined. 

It is established that the maximum conditional net 
profit of 99,47 thous.UAH./ha, the profitability level of 
137,1 % and a low cost of seed 33,7 thous.UAH./t 
obtained at planting scheme 50+90 cm, making the 
estimated doses of fertilizers and plant density of 42,6 
thous./ha. The application of estimated doses of 
fertilizers increases the net profit by 61,6% in 
comparison with a variant without fertilizers. The level of 
profitability of production increased by 42,7 %, while 
reducing the cost of 1 ton of seeds by 24,6%. The 
increase of plant density testes from 28 to 42 thous./ha 
increases the net profit per hectare to 12,97 thous.UAH. 
(21,5 %), the level of profitability - by 14,2 %. 

Keywords: beet, planting scheme, doses of 
fertilizers, density of standing of plants, profitability level, 
net profit, the cost of seeds. 

Borovik V.A., Klubuk V.V., Osiniy M.L., Luzhanskiy 
I.J., Kuzmich V.I. The classification of new samples 
of soy on the morpho-biological and economic 
characteristics // Irrigated agriculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 158-161.

The purpose: the study of new models and their 
classification on the morpho-biological and economic 
characteristics, the selection of donors and the sources 
of genetic basic biological and agronomic characters for 
use in the selection process, the formation of feature, 
genetic, education and other. collections. 

Methods: the laboratory, field, statistical 
Results. The results of scientific research on the 

new 57 samples of soy produced by the Institute for the 
study of irrigated agriculture on irrigation with scientific 
institutions in other regions. 
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The testing results of 2011-2015. 8 sources 
allocated on six criteria: the length of the growing 
season, the height of the attachment of the lower bean 
above ground level, productivity, krupnosemyannosti  
and complex traits - suitability for mechanized 
harvesting, high yield and earliness. 

Thus, during the reporting period has been 
extended the genetic diversity of soy sources of high 
yield, early maturity and suitability for mechanized 
harvesting. 

Conclusions. It is necessary to continue to 
explore new models in order to identify sources and 
donors of valuable traits for use in breeding process to 
create high soybean varieties with good grain quality 
indicators adapted to irrigated conditions of South 
Steppe of Ukraine and forming oznakovyh, genetic, 
education and other. Collections. 

Keywords: soybeans, collection, the growing 
season, earliness, sources of valuable traits, the gene 
pool. 

Tselinko N. The effectiveness of the use of the facto- 
rial sign "Masa main panicles" of high-yield rice 
varieties // Irrigated agriculture: interdepartmental 
thematic scientific collection.  –  2015.  –  Issue  64.  –  
P 161-165. 

The purpose of research - to determine the 
effectiveness of using the selection of factorial sign 
"main panicle weight" at different intensity of selection, 
genetic origin of the raw material of various sizes and 
power plants. 

Methods of research. The hybrid populations F2 
and F3 grown in two schemes the area of plant nutrition: 
15x15 cm and 2x15 cm. The area of the power formed 
manually after germination. Seeding drill held CCK-6 in 
the third decade of April, seeding rate 4.0 and 8.0 mln. 
Germinating seeds per hectare. In the future, the plants 
were grown on conventional technology developed at 
the Institute of rice NAAS of Ukraine [7]. For the analysis 
was used on the 100-120 plants of each population. 
Elite factorial plant-specific basis (marker) traveled with 
varying intensity in the three gradations of 5, 10 and 
15%. For each gradation selection using respectively 
separate subset of hybrid. Efficiency of selection was 
determined by the number of offspring that a 
manifestation of signs exceeds the standard in this 
case, 96-grade Ukraine, or have the same level of onset 
as in the standard. Such progeny selection (family lines) 
were identified as promising. 

The results of research. Studies have shown that 
individual selections by weight panicles with different 
intensity lead to significant positive selection and genetic 
shifts. As can be seen from the results, the largest share 
of the promising numbers among the progeny of 
selections found in the first embodiment, the intensity of 
selection: by weight of grain per panicle, it amounted to 
56,7-64,0% on productivity - 33,3-40,0%. Reducing the 
intensity of selection led to a general decrease in the 
proportion of the best lines - both prduktivnosti panicles, 
and the yield. In most cases a large area of the power 
plant output has contributed to improve the efficiency of 
selection. 

Conclusion. To summarize, it should be noted that, 
the greatest number of the best selection of rooms that 
productivity exceeded the standard or were on the level 
with him, identified on the basis of the weight of the main 
panicle at the intensity of sampling of 5% and feeding 
area of 15×15 cm up to 50% decrease in the area pow- 

er fraction looking numbers decreased by 10%. 
Keywords: authentication, rice, efficiency, selec- 

tion, selection, productivity, sign 
 

Brytik O.A. Breeding value of collection samples of 
watermelon table  // Irrigated  agrculture: 
interdepartmental thematic scientific collection. – 2015. 
– Issue 64. – P 166-168.

The aim. The study of genetic diversity of 
watermelon on morfo- biological and economic 
characteristics. Bold sources of selection for adaptive 
traits in southern Ukraine. 

Methods. Selection - intsuht, individual selection. 
Field - morphological and biological evaluation of 
collection samples of watermelon. Measurement and 
weight - to determine fetal weight, performance. 
Laboratory - determination of soluble dry matter content, 
heat resistance, holodostiykosti. Mathematical and 
statistical - for anolizu cluster. 

The results. Presented three-year study of 52 
samples of watermelon collection table on the basis of: 
productivity, average fruit weight, soluble dry matter 
content, the number of days from germination to the 
early ripening of fruits, cold resistance and heat 
resistance. 

Samples were distributed into three groups of 
maturity: early (58-70 days) - 19 medium (71-80 days) - 
29 pcs., middle - (81-90 days) - 4. 

High in soluble dry matter (10,1-10,3 %) samples 
were distinguished: Crimson sweet, Tselnolystny 
Alliance, Producer. 

As the degree of heat resistance samples were 
distributed into groups: resistant (> 61 %) - 6 samples 
(Crimson sweet, carmine, Kakhovsky, the sun a present, 
a present cold, Sicheslav), medium-resistant (31-60 %) - 
21 samples with low heat resistance (<30 %) - 25 
standard. With high cold resistance (81-100 %)  
identified - 2 samples (Tauride, Sicheslav.) Above- 
average (61-80 %) - 2 samples (Spassky, Sunrise), 
samples serednostiyki to cold (41-60 %) - 4 design, cold 
below average (21-40 %) - 16 samples, not cold- 
resistant (0-20 %) - 28. 

A comprehensive assessment of these samples 
watermelon for six signs and three rozprydileno cluster. 

Conclusions. As a result of 52 research collection 
samples watermelon table is divided into groups of 
ripeness, received the starting material with elevated 
holodostiykosti and heat resistance, selected genotypes 
with high productivity and quality of fruit. This strategy is 
part of the breeding necessary for creating high- 
performance varieties of watermelon table with regard to 
the adaptability of the southern zone of cultivation. 

Keywords: collection samples, watermelon, 
features, performance, cold resistance, heat resistance, 
maturity group. 

 
Nargan T.P. The dynamics of growth of internodes 
and agronomy-valuable features at different on 
earliness varieties of bread winter wheat // Irrigated 
agrculture: interdepartmental thematic scientific 
collection. – 2015. – Issue 64. – P 168-172. 

Aim. To establish the regularities in the height of 
the straw and the formation of valuable agronomic 
traits under the sorter structure. To analyze the 
dynamics of growth and development at the inter- 
nodes of varieties with different of vegetation peri- 
od.The connection between the formation of above- 
ground mass, yield and quality of grain is establish. 
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Methods of research. The investigations during 
2009-2013 were carried out on experimental fields Plant 
Breeding and Genetics Institute, which is located in 
South Black Sea steppe zone of Ukraine in Odesa. The 
varieties with differentces by heights of the stem and the 
crop earhiness are included in the investigations. 
Seeding rate of 4.5 mils germinating seeds per hectare. 
Optimum planting dates for the zone. The results of 
research. It was found that each stage of breeding was 
accompanied by an increasing of productivity and 
reducing of the length of the vegetative period and the 
height of straw. Reducing the overall height of the 
varieties was due to the reduction of value of all 
intersnodes. The first and second internodes 
significantly changed length has decreased by 50%. 
Prior earing (fifth) internode changed slightly - 12%. 
Some genotypes demonstraitid the simultaneous rapid 
growth of the third, fourth and fifth internodes. Stems 
from these genotypes were aligned. The difference 
between the weight of 1,000 grains formed by different 
stems was small (main spike - 32,4, second spike - 32,3 
third spike - 32,0g. The tendency of formation of 
dependence between the aboveground mass and 
sedimentation of the grain of the main stem (r = 0,42). 
The genotypes that were more intensively accumulate 
biomass, at the initial stages of growth, were more 
stable grain quality indicators at from the of different 
stems (V = 15-18%). Correlation between the 
accumulation of biomass and grain quality has been 
positive and high. Do not depend on the time of 
formation of the stalk and increase the varieties with 
more intensive accumulation of aboveground biomass (r 
= 0,57). Conclusions. In the process wheat breed- ing 
dynamics and formation of stems are change; the 
intensity of the thet is courses of forming of above- 
ground mass and agromic and economic properties of 
varieties. Genotypes with intensity spring formation of 
stem form the yield wint high quality independently of 
ranking of stems. Reducing of height of straw is oc- curs 
to the reduction of all inters. The prior-earling internode 
sustains of the least changes. The drought 
environments of the south of Ukraine it is advisable to 
select genotypes in which intensive development and 
the rapid growth in the spring will be accompanied by a 
high rate of accumulation of dry substances. 

Keywords: wheat, internode, growth, develop- 
ment, cultivar, shaping to productivity 

Podust Yu.I., Lyfenko S.Ph. Winter wheat: influ- 
ence of seed receiving conditions on the charac- ter 
of germination // Irrigated agrculture: interdepartmental 
thematic scientific collection. – 2015. 

– Issue 64. – P 172-175.
Goal. To investigate the nature of the intensity of

the seed germination of winter wheat genotypes under 
different soil moisture, depending on growing condi- 
tions (receipt) of seeds. Methods of research. Field 
and laboratory experiments were conducted during 
2007-2010 for the Plant Breeding and Genetics Insti- 
tute – National center of seed and cultivar investiga- 
tion. The experiments included varieties that have 
different ability to germinate when soil moisture deficit: 
Nikoniy, Рoshana - high, Selyanka, Kuyalnik - inter- 
mediate, Suputnitsa - low capacity. Germination was 
carried out at a moisture deficiency (13-14%) and under 
optimum conditions of soil moisture (22%). To determine 
the effect of a period of rest at the rate of germination at 
different background soil moisture, the seeds were 
treated with 1% hydrogen peroxide solu- tion. Cleaning 
is carried out in 3 phases of ripeness. Research 
results. Seed dormancy of main part of varieties can be 
saved till autumn sowing, as was demonstrated. Seed 
dormancy retains germination under moisture deficit in 
soil and partly retains it under optimal moisture 
conditions; seed treatment by 1% hydrogen peroxide 

solution makes the period shorter and stimulates seed 
germination under moisture defi- cit in soil. Seed harvest 
on early maturation phases doesn’t improve intensity of 
its germination independ- ent of soil moistening 
conditions and variety genotype. Conditions of plants 
growth responsible for protein storage in the seed don’t 
influence on the character of following germination 
under moisture deficit in soil. Protein content in seed 
increase on 3% had de- creased germination intensity 
under soil moisture (22%) caused powerful development 
of spouts and roods. Conclusions. Conditions for 
obtaining wheat seeds can affect germination of the 
character, but the reaction of varieties to soil moisture 
during the germi- nation of seeds always saved, 
regardless of the im- pact of premature germination of 
his standing, the protein content and timing of 
harvesting. Genetically determined sign of the intensity 
of seed germination is related to the duration of the 
period of dormancy, but the degree of its manifestation 
is influenced by other physiological factors. 

Keywords: winter bread wheat, seed, germina- 
tion intensity, moisture deficit. 

Balashova Н.S., Boіarkina L.V. Seed 
productivity of a medium-ripening grade of Yavir at 
reproduction of elite of a potato in the conditions of 
irrigation in the South of Ukraine.  

Field studies were performed on irrigated lands of 
the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS in the area 
of the Ingulets irrigation system. Freshly harvested 
tubers from spring planting the elite of the mid-season 
Yavir variety were treated with a solution of stimulants to 
interrupt the dormancy period and planted in the soil in 
the third decade of June. The scheme of the experiment 
provided for moistening of 0.3 m and 0.6 m of soil layer 
during the entire growing season; moistening of the 
differential layer of soil 0.2 m before emergence, 0.4 m 
before budding and 0.6 m before harvesting. The 
moisture content of the calculated soil layer was 
maintained at least 80% HB. Against the background of 
irrigation regimes used disinfectants Fundazol, Tirana 
and Maxim 025 FS. Agricultural techniques in the 
experiment, in addition to the studied factors, are 
generally accepted for irrigated lands of southern 
Ukraine. Repeat three times. Research results. The 
average indicator of the multiplication factor (in terms of 
number) of the elite of the mid-season variety Yavir, 
according to experience, was 4.8, which is 1.1 less than 
the indicator of the number of conditioned seed tubers 
from one bush. The experiment average value of the 
multiplication factor by mass differed and was greater 
than the previous one by 0.1. Different moisture 
conditions provoke differences in the response of freshly 
harvested seed tubers to the action of drugs when they 
are additionally processed before planting and, as a 
result, different seed productivity. Conclusions. The 
highest value of the reproduction coefficient (by 
quantity) (6.0) the elite of the mid-season Yavir variety 
was recorded while maintaining soil moisture of 80% HB 
in a layer of 0.6 m throughout the growing season and 
treatment of freshly harvested seed tubers with Tirana, 
which exceeded the control by 1.4 (23%). The maximum 
value of the reproduction coefficient (by weight) (5.4) 
was determined on the variant with the use of moisture 
of the differentiated soil layer of 0.2–0.4–0.6 m and 
treatment of seed material with the drug Maxim 025 FS, 
which is 0.7 (18 , 5%) is higher compared to the 
untreated option for these humidification conditions. 

Key words: reproduction coefficient, calculated 
soil layer, conditioned seed potatoes, seed treatment, 
yield. 
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Vozhehova R. A., Maliarchuk A. S., Kotelnikov 
D. I. Influence of different methods and depth of soil
basic tillage and systems of fertilizer on the
productivity of corn in the conditions of irrigation of
south of Ukraine

In the article the results of researches are 
represented for the studies of influence of different 
methods and depth of soil basic tillage in a crop rotation 
and  fertilizer on the indexes of impurit and further 
influence of variable factors on  the productivity of corn 
in a grain-row crop rotation on irrigation of south of 
Ukraine. Researches were conducted during 2009-2014 
on the experienced fields of Аscanian state agricultural 
research station of the Institute of irrigated agriculture of 
NAAS of Ukraine which is located in the area of action 
of the Кahovska irrigatory system in a 4-field of grain-
row crop rotation with next alternation of cultures: corn 
on grain, barley winter, soybean, wheat winter.  

Key words: winter wheat, productivity,  tillage of 
soil, system of fertilizer, impurit. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 
Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Зрошуване землеробство" є фаховим науко- 

вим виданням. Видається за рішенням Президії Української Академії аграрних наук від 27 січня 
2000 року, протокол №2. У 2004 році 27 вересня збірник отримав свідоцтво про державну ре- 
єстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 9176. Збірник включено до пере- 
ліку наукових фахових видань розділ "Сільськогосподарські науки" згідно Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021. 

Журнал публікує теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі та науково-методичні 
статті з актуальних питань ведення сільського господарства на меліорованих землях. 

Основні фахові напрями: землеробство, сільськогосподарські меліорації, агрохімія, селек- 
ція, насінництво, агроекологія. 

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами. Періодичність ви- 
дання – 2 випуски на рік. 

До публікації у "Збірнику" приймаються статті обсягом 6-8 сторінок, набрані в редакторі 
Microsoft Word (шрифт Arial, розмір 14, через 1 інтервал, без переносів, сторінка А-4, з полями: 
ліве – 3см., праве, нижнє, верхнє – 2см., сторінки без нумерації) і віддруковані на принтері з 
додатком її на компакт-дисках CD-R, CD-RW. 

Дотримуйтесь такої структури подачі матеріалу. 

УДК……………….(звичайний шрифт). 

НАЗВА СТАТТІ (заголовок великими, виділеними літерами по середині рядка). 
ІНІЦІАЛИ, ПРІЗВИЩЕ (великими, виділеними літерами); вчений ступінь, вчене звання ав- 

тора (ів) (звичайним шрифтом). 
З наступного рядка "Назва установи" (звичайним шрифтом). 

Подані статті повинні мати таку структуру: Постановка проблеми; Стан вивчення про- 
блеми; Завдання і методика досліджень; Результати досліджень; Висновки та пропози- 
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Слово таблиця, номер після тире назва таблиці писати виділеним шрифтом. 
Рисунки та графіки подавати у чорно-білому вигляді в тексті. Назва рисунку пишеться ку- 

рсивом та виділеними літерами по середині рядка. 
Посилання на літературні джерела у тексті здійснювати за допомогою їх порядкових но- 

мерів у квадратних дужках, згідно зі СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 
У цей список подають лише ті літературні джерела, на які посилаються автори при напи- 

санні статті. 
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відповідає за достовірність перекладу. 
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