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В бінарних травосумішках пирій середній + лю-
церна розмір фіксації атмосферного азоту, в формі 
аміачної селітри (Naa), незалежно від позакореневого 
підживлення регулятором росту Плантафол 30.10.10, 
складав 73-84 кг/га, відповідно пирій середній + 
еспарцет піщаний – 87-96 кг/га. При цьому накопи-
чення симбіотичного азоту, еквівалентного обмінній 
енергії, для пирійно-люцернових агрофітоценозів, 
незалежно від застосування Плантафолу 30.10.10, 
досягало 6,3-7,3 ГДж/га і пирійно-еспарцетових тра-
восумішок – 7,5-8,3 ГДж/га. Розмір фіксації симбіотич-
ного азоту моновидовими посівами бобовими бага-
торічними травами, як і пирійно-люцерновими та 
пирійно-еспарцетовими бінарними травосумішками 
на другому й третьому роках використання траво-
стоїв також істотно залежав від участі у видовому 
ботанічному складі люцерни та еспарцету піщаного. 

Висновки і пропозиції. Наукові дослідження по 
вивченню сучасного стану трансформованих агро-
ландшафтів свідчать, що вирощування сільськогос-
подарських культур у підзоні Південного Степу 
України за примітивної системи землеробства приз-
водить до істотного зниження родючості ґрунтів та в 
цілому втрати земельних ресурсів, на яких інтенсивно 
починають формуватися деградовані ландшафти.  

Отримання в умовах природного зволоження 
(без зрошення) продуктивності багаторічних трав у 
межах 2,49-3,81 т/га абсолютно сухої речовини; 1,99-
2,76 корм. од. і 0,31-0,64 т/га перетравного протеїну 
при залуженні деградованих земель, вилучених із 
обробітку, досягається використанням для сівби по-
сухостійких видів багаторічних трав, які найбільшою 
мірою адаптовані до природно-кліматичних умов 
регіону: пирій середній (сорт Вітас), люцерна (сорт 
Унітро) і еспарцет піщаний (сорт Інгульський) та їх 
бінарних і полівидових травосумішок. 

Тому основним напрямом, який забезпечувати-
ме зменшення прояву фізичної та хімічної деградації 
ґрунтів, є створення високопродуктивних агрофітоце-
нозів багаторічних бобових трав та бінарних і поліви-
дових бобово-злакових травосумішок, стійких до 
екстремальних погодних умов, які спостерігаються в 
останні роки в підзоні Південного Степу. Збільшення 
посівної площі люцерни та люцерно-злакових траво-
сумішок уже в найближчі роки дозволить усунути 
катастрофічне зниження родючості ґрунтів та їх де-
градацію, знизити екологічне навантаження на 
сільськогосподарські угіддя, мати кращі попередники 
для зернових, овочевих і технічних культур, ліквідува-
ти дефіцит перетравного протеїну в кормах та зба-

лансувати раціони всіх видів тварин за перетравним 
протеїном, особливо в зимовий період годівлі худоби.  
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Постановка проблеми. З розвитком ринкових 

відносин зросла кількість господарств, що мають 
невеликі площі землекористування і вузьку 
спеціалізацію. У зв'язку з цим виникла потреба у 
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розробці оптимальних форм організації землекори-
стування і запровадження сівозмін короткої ротації, 
в яких науково обґрунтоване чергування культур 
повинно сприяти високій і сталій їх продуктивності. 
Підбір сприятливих попередників для вирощування 
сільськогосподарських культур та оптимальне наси-
чення сівозмін одновидовими культурами враховує 
допустиму періодичність вирощування їх на полях 
сівозміни. 

Кукурудза – високоврожайна культура. Спо-
стерігається збільшення площі під посівами цієї 
культури та посилюються вимоги щодо її адаптив-
ності до біотичних і абіотичних чинників середо-
вища. Недобір урожаю зерна кукурудзи в окремі 
роки пов'язаний, перш за все, з порушенням тех-
нології вирощування: не дотриманням оптималь-
ної густоти стояння рослин, регламентів внесення 
гербіцидів, мінеральних добрив та строків збиран-
ня врожаю.  

Одним із напрямків зниження витрат на вироб-
ництво сільськогосподарської продукції є мінімізація 
основного обробітку ґрунту за рахунок зменшення 
його глибини, кратності проходів агрегатів або заміни 
більш енергоємного обробітку з обертанням скиби, 
менш витратним – без обертання скиби та застосу-
вання сівби культур в попередньо не оброблений 
ґрунт. Запровадження таких способів мінімізації знач-
но скорочує енергетичні, трудові та матеріально-
грошові витрати на виробництво продукції в сівоз-
мінах на зрошуваних землях. На даний час в агро-
промисловому комплексі поширилось достатньо 
багато інформації щодо можливостей розширення 
площ мінімізованого обробітку і прямої сівби. В про-
тивагу цьому більшість науково-дослідних установ 
України наводять експериментальні дані, щодо ди-
ференційованого підходу до їх застосування. Така 
розрізненість поглядів на цю проблему вимагає де-
тального і глибокого експериментального вивчення 
впливу таких технологій не тільки на продуктивність 
сільськогосподарських культур, а й на ґрунтотворні 
процеси, фітосанітарний стан і екологічну стабіль-
ність функціонування агроекосистем в зоні дії зрошу-
вальних систем. 

Для отримання високих і сталих врожаїв куку-
рудзи особливого значення набувають дози внесення 
мінеральних добрив. За рахунок оптимізації доз вне-
сення підвищується економічна ефективність їх вико-
ристання та зменшується забруднення навколишньо-
го середовища. 

У зв’язку з цим актуальність досліджуваного 
питання полягає в необхідності наукового обґрун-
тування можливості застосування сівби в попе-
редньо необроблений ґрунт та мілкого і глибокого 
безполицевого розпушування у комплексі з опти-
мальними режимами зрошення, дозами внесення 
мінеральних добрив та захистом рослин. Не менш 
важливим є виявлення їх впливу на основні показ-
ники родючості темно-каштанового ґрунту, фітоса-
нітарного стану посівів та продуктивності кукуруд-
зи в сівозміні на зрошенні в зоні дії Каховської 
зрошувальної системи. 

Стан вивчення питання. На сьогодні в Україні 
ідея широкого впровадження мінімізованих систем і 
способів основного обробітку ґрунту пов’язана з 
підвищенням посушливості клімату, розвитком дегра-
даційних процесів і поглибленням енергетичної і еко-
номічної кризи. В сучасних умовах обробіток ґрунту із 

застосуванням оранки займає до 10% витрат від 
загального їх обсягу на вирощування кукурудзи на 
зерно [1]. 

Тому застосування глибокого і мілкого безполи-
цевого обробітку та сівба в попередньо необробле-
ний ґрунт є дієвими агротехнічними заходами зни-
ження енергоємності технологій вирощування і охо-
рони навколишнього середовища. 

Перші кроки наукового обґрунтування мілкого 
обробітку ґрунту в Україні зробив І. Є Овсінський 
(1899). Узагальнивши результати власних до-
сліджень, проведених на Чернігівщині, Поділлі і Бес-
сарабії, він дійшов висновку, що обробляти ґрунт 
потрібно не більше як на 5-7,5 см. На його думку, за 
поверхневого обробітку краще зберігаються добрі 
природні фізико-хімічні властивості ґрунту, які спри-
яють накопиченню вологи і поживних речовин, необ-
хідних для одержання високих урожаїв [2]. 

На доцільність зменшення глибини основного 
обробітку ґрунтув в зоні Степу України під посіви 
озимих культур, з метою збереження вологи, вказував 
і О.О. Ізмаїльський [3]. 

 Численні комплексні дослідження з вивчення 
різних систем основного обробітку ґрунту проводили-
ся в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України прак-
тично всіма науково-дослідними установами та нав-
чальними закладами. 

Результати багаторічних експериментальних 
досліджень і виробничий досвід свідчать, що за-
стосування традиційної системи обробітку ґрунту з 
обертанням скиби не завжди виправдане. В умо-
вах зростання посушливості клімату все більшого 
значення набувають мінімізовані вологозберігаючі 
системи обробітку ґрунту, в тому числі і сівба куль-
тур в попередньо необроблений ґрунт на фоні 
органо-мінеральних систем удобрення [4, 5, 6, 7].  

У зв'язку з цим дослідження різних способів і 
систем обробітку ґрунту є актуальними. Існує необ-
хідність більш детально дослідити і встановити 
причини впливу безполицевого і «нульового» 
обробітку на умови росту, розвитку і формування 
врожаю культур. 

Завдання і методика досліджень. Метою до-
сліджень було: розробити оптимальний спосіб і гли-
бину основного обробітку ґрунту, виявити можливість 
і ефективність сівби в попередньо необроблений 
ґрунт та експериментально встановити їх вплив на 
агрофізичні властивості і водний режим темно-
каштанового ґрунту за різних доз внесення мінераль-
них добрив під кукурудзу при вирощуванні в сівозміні 
на зрошенні. 

Дослідження проводились протягом 2015-
2016 років на зрошувальних землях Асканійської 
державної сільськогосподарської дослідної станції 
Інституту зрошуваного землеробства (АДСДС ІЗЗ 
НААН) в зоні дії Каховської зрошувальної системи. 
Ґрунт дослідного поля темно-каштановий, важко-
суглинковий, солонцюватий з вмістом гумусу – 
2,3%, щільність складення орного шару 1,3 г/см², 
вологість в’янення 9,8%, найменша вологоємність 
22,4%. 

Проведення польового досліду супроводжува-
лися комплексом супутніх досліджень – обліків, 
вимірювань, спостережень за ростом і розвитком 
рослин, аналітичних досліджень зразків ґрунту, веге-
тативної та репродуктивної маси культури і бур’янів. 
При відборі зразків ґрунту і рослинного матеріалу та 
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їх аналітичному дослідженні були використані за-
гальновизнані в Україні методики та методичні реко-
мендації [ 8, 9, 10]. 

В досліді висівали гібрид кукурудзи СОВ 
389СВ, селекції Інституту зернових культур НААН. 
Густота стояння рослин 75-80 тис. шт на гектар. 
Сівба проводилась сівалкою Gaspardo, ширина 
міжряддя – 70 см. Повторність досліду 3-ри разова, 
посівна площа ділянки 900 м², площа облікової 
ділянки – 50 м². Вологість ґрунту в шарі 0-100см 
протягом вегетації культури підтримувалася на рівні 
75% НВ. Агротехніка вирощування, крім факторів, 
що вивчалися, загальновизнана для зрошуваних 
земель Півдня України. 

Кукурудза на зерно висівалася після пшениці 
озимої. Вивчали три варіанти способів основного 
обробітку ґрунту і сівбу в попередньо необроблений 
ґрунт, на фоні трьох доз внесення мінеральних до-
брив з використанням на добриво всієї побічної про-

дукції і післяжнивного посіву гірчиці на сидерат 
(табл. 1). 

Поливи проводились дощувальною машиною 
«Zimmatiс». Обприскування посівів хімічними препа-
ратами проводились за допомогою самохідних штан-
гових оприскувачів. 

Результати досліджень. Найбільш сприятливі 
умови для вирощування кукурудзи на зерно форму-
ються за щільності складення орного шару чорно-
земів південних і темно-каштанових грунтів на рівні – 
1,1-1,25 г/см3 [11].  

Завдяки такій щільності створюються умови для 
максимального накопичення вологи, розвитку коре-
невої системи та вегетативної маси рослин. 

У досліді найбільш близькими до оптимальних 
показники щільності складення були на початку веге-
тації за оранки і складали 1,16 г/см3, а найвищими – 
1,29 г/см3 за сівби в попередньо необроблений ґрунт 
(табл. 2). 

Таблиця 1. – Схема досліду з вивчення впливу способів основного обробітку ґрунту, доз внесення 
мінеральних добрив та сівби в попередньо необроблений ґрунт на продуктивність  
кукурудзи в сівозміні на зрошенні Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН  

Система основного  
обробітку ґрунту 

Спосіб і глибина 
обробітку (А) 

Доза добрив (В) 
N60P40 N120P40 N180P40 

Диференційована 28-30 (о) 1 2 3 
Безполицева мілка 12-14 (д) 4 5 6 

Безполицева різноглибинна 28-30 (ч) 7 8 9 
No-till No-till 10 11 12 

Примітка: О – оранка, Д – дисковий обробіток, Ч – чизельне розпушування, 
No-till – сівба в попередньо необроблений грунт. 

Таблиця 2 – Щільність складення ґрунту в шарі 0-40см за різних способів і глибини основного  
обробітку під кукурудзу в сівозміні на зрошенні, г/см³  

Система основного обробітку ґрунту Спосіб і глибина  
обробітку, см Початок вегетації Кінець вегетації 

Диференційована 28-30 (о) 1,16 1,35 
Безполицева мілка 12-14 (д) 1,27 1,36 

Безполицева різноглибинна 28-30 (ч) 1,25 1,30 
No-till No-till 1,29 1,36 

 
Перед збиранням врожаю найменшою щільність 

складення була за чизельного обробітку на глибину 
28-30 см з показником 1,30 г/см3, а найвищою – 
1,36 г/см3 за сівби в попередньо необроблений ґрунт. 
Протягом вегетаційного періоду щільність складення 
ґрунту підвищується в усіх варіантах основного 
обробітку: за оранки на 16,4%, за мілкого чизельно-
го – на 7,1%, за глибокого чизельного – на 4,0%, за 
системи No-till на 5,4% 

Зміна показників щільності складення ґрунту су-
проводжувалась зміною його пористості. Найбільш 
сприятливі умови для росту рослин кукурудзи, ство-
рювалися при загальній пористості 50-60%. Істотному 

підвищенню пористості сприяло проведення глибоко-
го (28-30 см) чизельного обробітку ґрунту, де вона 
перед збиранням врожаю становив 50,4%. 
У варіантах з мілким безполицевим обробітком спо-
стерігалось зменшення загальної пористості до 48,1%, 
а при сівбі в необроблений ґрунт до 47,9% (табл. 3). 

Швидкість вбирання і фільтрації води в умовах 
зрошення має дуже важливе агрономічне значення, 
забезпечуючи вбирання, фільтрацію і накопичення 
вологи в орному і кореневмісному шарі. 

Найбільш високою водопроникність ґрунту за 
три години безперервних визначень була за оранки 
на глибину 28-30 см (табл. 4). 

Таблиця 3. – Пористість ґрунту в шарі 0-40см за різних способів і глибини основного обробітку  
під кукурудзу в сівозміні на зрошенні, %  

Система основного обробітку 
ґрунту 

Спосіб і глибина обробітку, 
см (А) 

Початок  
вегетації Кінець вегетації 

Диференційована 28-30 (о) 55,7 48,5 
Безполицева мілка 12-14 (д) 51,5 48,1 

Безполицева різноглибинна 28-30 (ч) 52,2 50,4 
No-till No-till 50,5 47,9 

  

 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 67   
 

50 

Таблиця 4. – Водопроникність ґрунту за різних способів і глибини основного обробітку  
під кукурудзу в сівозміні на зрошенні, мм/хв 

Система основного обробітку 
ґрунту 

Спосіб і глибина обробітку, 
см (А) 

Початок  
вегетації Кінець вегетації 

Диференційована 28-30 (о) 6,31 3,63 
Безполицева мілка 12-14 (д) 4,76 3,61 

Безполицева різноглибинна 28-30 (ч) 5,34 3,08 
No-till No-till 2,94 1,46 

  
На початку вегетації у варіанті оранки водопро-

никність була вищою ніж за чизельного обробітку 
ґрунту, з такою самою глибиною розпушування, на 
0,97 мм/хв. У варіанті мілкого дискового розпушуван-
ня на глибину 12-14 см вона знизилася на 1,55 мм/хв. 
Або на 24,6 %.  

Найменшою швидкість вбирання і фільтрації во-
ди була при проведенні сівби в попередньо необроб-
лений ґрунт і становила 2,94 мм/хв, або знизилася 
більш ніж у два рази. Аналогічна закономірність від-
значалася і перед збиранням врожаю кукурудзи. 

У результаті визначення сумарного водоспо-
живання кукурудзи встановлено, що найменше 
води на формування врожаю витрачено за оран-
ки – 5392,2 м3/га. За глибокого чизельного 
обробітку грунту сумарне водоспоживання збіль-
шилось на 105,8 м3/га. Застосування мілкого дис-
кового розпушування на глибину 12-14 см призве-
ло до зростання сумарного водоспоживання куку-
рудзи на 309,7 м3/га порівняно з контролем (оран-
кою), а за сівби в попередньо необроблений грунт 
– на 175,4 м3/га (табл. 5). 

Таблиця 5. – Сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання за різних способів основного 
обробітку ґрунту під кукурудзу в сівозміні на зрошенні  

Спосіб і глибина 
обробітку, см (А) 

Запаси продуктив-
ної вологи на поча-
тку вегетації, мм 

Запаси продуктив-
ної вологи на час 
збирання, мм 

Сумарне  
водоспоживання 

м3/га 

Коефіцієнт 
водоспоживання, 

м3/т 
28-30 (о) 202,8 153,61 5392,2 480,2 
12-14 (д) 235,1 154,87 5701,9 524,8 
28-30 (ч) 213,0 153,2 5498 471,1 

No-till 225,0 158,29 5567,6 637,8 
 
Коефіцієнт водоспоживання найменшим був за 

чизельного обробітку на глибину 28-30 см і становив 
471,1 м3/т, тобто знизився порівняно з оранкою на 
9,1 м3/т, або на 2,9%, в той час як за мілкого дисково-
го розпушування і сівби в попередньо необроблений 
ґрунт він навпаки зростав відповідно на 9,3 та 32,8%.  

Урожайність кукурудзи у варіанті оранки на 
глибину 28-30 см (контроль) при внесенні дози 
добрив N60 становила 9,2 т/га. Приріст врожаю 
кукурудзи 1,4 т/га порівняно з контролем отримано 

лише у варіанті чизельного розпушування на 28-
30 см. Проведення дискового обробітку на 12- 
14 см призвело до зниження зернової продуктив-
ності кукурудзи на 1,3%.  

Сівба кукурудзи в попередньо необроблений 
ґрунт на фоні тривалого застосування No-till техно-
логії в сівозміні призвело до істотного зниження уро-
жайності зерна ( на 1,2 т/га порівняно з контролем), 
що вказує на неефективність цього способу при ви-
рощуванні кукурудзи в умовах зрошення (табл 6).  

Таблиця 6. – Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку, доз внесення  
добрив та сівби в попередньо необроблений ґрунт в сівозміні на зрошенні  

Спосіб і глиби-
на основного 
обробітку, см 

Доза  
добрив 

Висота 
рос-

лин, см 

Кількість, шт. Довжина 
качана, 
см 

Урожай 
ність, 
т/га 

+,- до контролю качанів 
на 

10м2 
зерен у 
качані (А) (В) 

28-30 (о) 
N60P40 235 74 456 14,7 9,2 - - 
N120P40 238 75 439 16,2 10,2 - 1,0 
N180P40 243 70 577 17,2 10,4 - 1,2 

12-14 (д) 
N60P40 217 72 391 12,2 9,1 -0,1 - 
N120P40 233 73 488 15,8 9,2 -1,0 0,1 
N180P40 235 73 596 16,9 10,4 0,0 1,3 

28-30 (ч) 
N60P40 230 75 500 15,5 10,7 1,5 - 
N120P40 235 75 530 16,1 11,3 1,1 0,6 
N180P40 245 77 595 17,7 11,8 1,4 1,1 

Nо-till 
N60P40 234 60 398 14,1 8,0 -1,2 - 
N120P40 227 63 431 15,3 8,5 -1,7 0,5 
N180P40 244 60 506 16,1 8,7 -1,7 0,7 

      НІР05 0,52 0,38 
 
Збільшення дози внесення мінеральних добрив 

позитивно вплинуло на рівень урожайності кукурудзи 
за всіх способів обробітку і сівби в попередньо необ-
роблений ґрунт. Приріст врожаю при збільшенні дози 
добрив з N60P40 до N180P40 за оранки становив 1,2 т/га, 

за мілкого дискового обробітку – 1,3 т/га, за глибокого 
чизельного – 1,1 т/га, при застосуванні Nо-till техно-
логії – 0,7 т/га.  

З підвищенням дози внесення добрив з 
N60P40 до N180P40 покращувались показники струк-
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тури врожаю. Така закономірність спостерігалась 
за всіх способів основного обробітку і сівби в по-
передньо необроблений ґрунт. Найкращими ці 
показники були при підвищенні дози внесення 
добрив до N180P40 та проведені глибокого (28-
30 см) чизельного обробітку ґрунту де висота рос-
лин кукурудзи становила 245 см, довжина ка-
чанів – 17,7 см з кількістю зерен – 595 шт. 

Висновок. При вирощуванні кукурудзи в сіво-
змінах на зрошуваних землях Півдня України в 
зоні дії Каховської зрошувальної системи на тем-
но-каштанових ґрунтах доцільно застосовувати 
чизельний обробіток на глибину 28-30 см, в систе-
мі різноглибинного безполицевого розпушування 
протягом ротації сівозміни, вносити мінеральні 
добрива дозою N180P40, на фоні органо-
мінеральної системи удобрення з використанням 
на добриво всієї побічної продукції сільськогоспо-
дарських культур та використання на сидерат 
післяжнивних посівів гірчиці, що забезпечує фор-
мування врожаю зерна кукурудзи гібриду СОВ 
389 СВ на рівні 11,5–12,0 т/га. 
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Постановка проблеми. На зрошуваних землях 

півдня України соя є однією з найбільш поширених і 
рентабельних культур. Проте для формування висо-
кого врожаю вона потребує великої кількості води. 
Сумарне водоспоживання сої при зрошенні становить 
4,5-5,5 тис. м3/га [1, 2, 3 ]. Для оптимального водоза-
безпечення її посівів вимагається проводити 4-6 по-
ливів нормою 400-500 м3/га [1, 3], що значно збільшує 
витрати на її вирощування. З огляду на це, велике 
значення має оптимізація режиму зрошення та ефек-
тивне використання води. Проте для наукового 
обґрунтування і розробки оптимального режиму зро-
шення культури та експлуатаційного його регулюван-
ня необхідно знати такі важливі біологічні показники, 
як водоспоживання сорту за весь період його вегета-
ції та окремі періоди, критичні періоди по відношенню 
до води, частку ґрунту, опадів і поливів у водоспожи-
ванні та витрати води на формування одиниці вро-

жаю. Вивчення цих питань є досить важливим для 
формування високопродуктивних посівів сої. 

Стан вивчення проблеми. Водоспоживання сої 
вивчало багато вчених, визначено споживання води 
за всю вегетацію й окремі періоди, а також витрати 
води на 1 т насіння [3, 4, 5]. Встановлено, що кількість 
води яка витрачається посівом за вегетацію та витра-
ти її на одиницю врожаю значно залежить від погод-
них умов, водозабезпеченості рослин, сорту, фону 
живлення та інших чинників [4, 5, 6 ]. Ряд вчених за-
значають, що пізньостигліші сорти сої на одиницю 
врожаю витрачають вологи на 11,9-31,8% менше, ніж 
ранньостиглі. Інокуляція насіння покращує умови 
азотного живлення рослин і зменшує на 7,6-18,7% 
витрати води на формування 1 т насіння [4]. Отже, 
сорти сої мають різне сумарне і середньодобове 
водоспоживання та витрачають різну кількість води 
на формування одиниці врожаю. Тому важливо вив-
чати особливості водоспоживання кожного сорту, що 


