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Постановка проблеми. Нижньодніпровські піс-

ки, найбільша в Європі пустиня, простягаються 
вздовж лівого берега нижньої течії Дніпра на 
150 км − від Каховки до Чорного моря. Утворені 
піски відкладеннями вод стародавнього Дніпра і 
зосереджені на його другій терасі. Площа пісків 
включає сім великих піщаних арен (Каховської, 
Козаче-Лагерськоï, Чолбаської, Олешківськоï, 
Збур’євської, Іванівськоï та Прогнойської), площа 
яких коливається від 10 до 65 тис. га. Арени розді-
лені між собою рівнинними масивами супіщаних 
земель. Загальна площа арен становить 
160,9 тис. га, а разом із міжаренними супіщаними 
землями – 209,4 тис. га. Міжаренні масиви, що 
займають до 19,1% загальноï площі Нижньодніп-
ровських пісків, − рівнинні, арени (49,3% площі) 
мають бугристий рельєф [3]. 

Клімат регіону посушливий, що доповнюється 
сильними вітрами переважно східного або північно-
східного напрямів, значними коливаннями темпера-
тури як взимку, так і в літній період. Середньорічна 

температура повітря в районі Нижньодніпровських 
пісків становить 10,8°С, а сума активних температур 
(вище 10°С) – 3590°С, чого цілком достатньо для 
достигання майже всіх сортів винограду. На відміну 
від теплового режиму літнього періоду, зима в регі-
оні порівняно холодна, малосніжна, зі значними 
коливаннями температури повітря, що зумовлює 
часті морозні пошкодження кущів винограду, іноді 
дуже важкі. 

Вологозабезпеченість рослин, включно з виног-
радом, у регіоні недостатня, бо втрати вологи на 
випаровування перевищують кількість опадів за 
вегетацію понад удвічі. Не сприяють задовільному 
волого забезпеченню рослин під час ïх вегетації і 
водно-фізичні властивості ґрунтів, найменша воло-
гоємність (НВ) яких коливається від 5–7% на пісках 
до 12−14% на супіщаних чорноземах. Найбільші 
загальні вологозапаси ґрунту формуються після 
осінньо-зимового періоду і досягають 1000–
1800 м

3
/га, які з підвищенням температури швидко 

втрачаються на фізичне випаровування та транспі-



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 73  

 

124 

рацію. Низька вологоутримуюча здатність зумовле-
на механічним складом на основі дрібних часток 
кварцу розміром 0,25−0,05 мм, вміст яких колива-
ється від 85 до 94%. Механічному складу відповідає 
і низька природна родючість, яка визначається 
вмістом органічноï речовини в межах 0,08–0,4%, 
валового азоту − 0,025%, фосфору − 0,034% і 
калію − 0,02%. Найбільш освоєні та включені до 
сільськогосподарського використання міжаренні 
масиви з супіщаними чорноземами та окремі ділян-
ки з похованими чорноземами на коре недоступній 
глибині. На ділянках однофазних пісків із різною 
глибиною залягання ґрунтових вод вирощується 
акація біла та сосна кримська. Поряд з освоєнням 
піщаних масивів під лісові та плодові насадження 
велику перспективу має і виноград, насадження 
якого в недалекому минулому займали близько 
15 тис. га. Особливо зростає значення виноградар-
ства у зв’язку з прогресивним розвитком процесів 
опустинювання території, зумовленого зміною тем-
ператури та умов зволоження регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Спроби культивування виноградників на пісках 
здійснювалися неодноразово, в різні часи, у зв’язку 
з високою якістю свіжих ягід винограду та вина [5]. 
Про спроби освоєння пісків під культуру винограду 
свідчить «Геопоніка» – один із сільськогосподарсь-
ких трактатів Візантіï. Про прискорене дозрівання 
винограду на пісках, високу, оригінальну якість ягід 
писав і Вергілій, роботи якого належать до 30–37 р. 
до н.е. Такі самі свідчення можна знайти і в роботах 
інших авторів, що жили і писали в більш пізні часи. 
Поряд із низкою позитивних рис, культивування 
винограду на пісках та піщаних землях пов’язане зі 
значними труднощами, вимагає застосування не-
традиційних, оригінальних технологічних прийомів, 
а оскільки продуктивність насаджень значною мірою 
залежить від умов вологозабезпечення території, в 
першу чергу штучного регулювання режиму волого-
сті активного шару ґрунту в процесі вегетації рос-
лин. Враховуючи всі складності виноградарства на 
пісках, в європейських країнах закладання виногра-
дників проводили переважно на схилах різної орієн-
тації із суглинистими ґрунтами. Така практика ви-
правдовувала себе до початку імпорту садивного 
матеріалу окремих сортів американських видів 
винограду (в 60-х рр. ХІХ ст.) із північних сполуче-
них штатів (США), а разом із ним і філоксери, зліс-
ного шкідника винограду. Освоївшись у новому 
регіоні, філоксера швидко розмножилася і за порів-
няно короткий час (1870−1910 рр.) знищила в краї-
нах Європи біля 6 млн га виноградників. У процесі 
пошуків захисту виноградників від пошкоджень 
філоксерою було виявлено, що їï поширення та 
шкодочинність обмежується на виноградниках, які 
культивувалися на піщаних землях та пісках. На такі 
особливості пісків та піщаних земель звернули 
увагу виноградарі і цим землям стали віддавати 
перевагу, створюючи нові виноградники. Своєю 
чергою, підвищений інтерес до освоєння піщаних 
земель під насадження винограду зумовив зростан-
ня цін на ділянки з піщаними ґрунтами, а тому бага-
то підприємців стали шукати такі землі на території 
інших держав, включаючи і сучасну Україну.  

Мета статті. Метою статті є встановлення най-

більш ефективного використання екологічних умов 

та вдосконалення технології культивування наса-
джень промислового винограду в районі Нижньод-
ніпровського піщаного масиву. 

Результати досліджень. На першому етапі 

масове створення виноградників розпочалося на 
Шабських пісках, а згодом (з кінця 70-х рр. ХІХ ст.) 
розпочалося освоєння і Нижньодніпровських піс-
ків [5]. Перші насадження винограду в районі Ниж-
ньодніпров’я були закладені в селі Великі Копані 
Олешківського району Херсонської області. Для 
цього були виділені найкращі ділянки супіщаних 
чорноземів, що знаходилися між піщаними арена-
ми. Згодом, наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. з удоскона-
ленням технології закладання та догляду за куща-
ми виноградарство стало розвиватися в інших 
населених пунктах, при цьому освоювалися не 
тільки ділянки супіщаних чорноземів міжаренних 
площ, але і безпосередньо піски арен.  

Наступний розвиток виноградарства в районі 
Нижньодніпровського піщаного масиву, вдоскона-
лення технології культивування насаджень виног-
раду пов’язані зі швейцарськими переселенцями-
німцями, французами, які переїхали у 1889 р. із с. 
Шабо на Дністрі. Придбавши більше 1000 га піща-
них земель у районі Каховської арени, вони засну-
вали селище Основу і в 1890 р. почали закладання 
перших виноградників. Трохи пізніше (в 1891 р.) 
іншими переселенцями з Одеси була куплена 
сусідня ділянка в 563 га, на якій теж було закладе-
но 55 га винограду [4; 8]. Цей приклад зацікавив і 
населення сусідніх сел, які також почали створю-
вати насадження винограду, як на ділянках супі-
щаних чорноземів міжаренних масивів, так і безпо-
середньо на піщаних аренах. За короткий час було 
зайнято новими насадженнями винограду 
466 ділянок, загальною площею 3885 га, розташо-
ваних біля Козачих Лагерів, Олешок, Кардашинки, 
Чулаківки, Голоï пристані та Збур’ївки. Розвитку 
виноградарства в регіоні сприяв і заснований в 
1897 р. у м. Олешки дезінфекційний розсадник, де 
були створені маточники вільних від філоксери 
виноградних лоз для забезпечення ними місцевих 
виноградарів. Крім цього, розсадник мав бути 
показовим господарством та центром із розробки 
та вдосконалення технології культивування виног-
раду в регіоні [3]. Завдяки підтримці держави, 
ініціативі місцевого населення, захоплення культу-
рою загальна площа виноградників у регіоні за 
короткі строки досягла 4104 га, різних за розвит-
ком, продуктивністю, якістю урожаю. Проте дуже 
швидко прийшло і розчарування від результатів 
освоєння різних за якістю піщаних земель під на-
садження винограду. В основі негативного резуль-
тату впровадження культури на піщаних землях 
була технологія закладання та догляду за ними, 
яку майже без суттєвих змін перенесли з тради-
ційних районів виноградарства в новий регіон із 
доволі складними ґрунтово-кліматичними умова-
ми. Про це свідчить хоча б той факт, що на порів-
няно невеликій площі нових виноградників лівобе-
режного Нижньодніпров’я вирощувалося більше 
100 сортів, включно з екзотичними Анжі, Блек, 
Педро-Хіменес, Красильщик, Ак-лік, Отело, Терас, 
Гайяр, Зейбель та деякі інші [5]. Тобто перші наса-
дження винограду в районі Нижньодніпровських 
пісків нагадували величезну дослідну ділянку з 
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вивчення різного сортименту, часто взагалі малоп-
ридатного для вирощування в регіоні. Поряд із 
малопридатним сортиментом, низька якість ство-
рюваних насаджень винограду зумовлена і вико-
ристанням чубуків як садивного матеріалу. До 
переліку причин негативного результату варто 
також зарахувати неякісну підготовку ґрунту, недо-
статню кількість добрив, що вносилися локально 
під час закладання виноградників. Особливо небе-
зпечними для молодих виноградників виявилися 
самі піски, які після знищення природної рослинно-
сті внаслідок підготовки ґрунту починали рухатися 
під дією вітру і «засікали» пагони винограду, листя, 
суцвіття. Для попередження руху пісків і захисту 
рослин від видування та пошкоджень у міжряддях 
насаджень стали зберігати бур’яни, застосовувати 
покриття поверхні міжрядь соломою або гноєм, 
встановлювати через кожні 4−5 м вертикальні 
паркани з очерету, що суттєво збільшувало витра-
ти на догляд. Велику небезпеку для молодих вино-
градників на пісках становив і мраморний хрущ 
(Polyphylla fullo), личинки якого живуть у піщаних 
ґрунтах і харчуються коренями рослин, віддаючи 
перевагу винограду. Небезпеку для молодих наса-
джень винограду становить наявність на 1 м

2
 

4−5 личинок різного віку. Для захисту висаджених 
чубуків, саджанців винограду від пошкоджень 
хрущами останніх збирали в процесі обробітку 
ґрунту,часто по обидві сторони ряду молодих 
насаджень встановлювали «блокаду» з кількох 
тисяч відрізків здерев’янілих пагонів плодових 
порід, шелюги, тощо. В окремі роки, навіть за ная-
вності такої штучної «блокади» хрущі знищували 
до 90−95% молодих рослин винограду [1]. 
Не визначеними для нового регіону виноградарст-
ва були і схеми садіння рослин та ïх формування, 
навантаження кущів пагонами і урожаєм тощо. Ці 
 та інші обставини і привели до швидкого скоро-
чення площі насаджень з 4104 га в 1914 р. до 
1250 га в 1921 р. Насадження, що збереглися, 
згодом стали основою для створення кількох са-
мостійних кооперативних товариств виноградарів 
та виноробів, серед яких найбільшим було Брита-
но-Основське з площею насаджень у 532 га [5]. 

Після закінчення громадянської війни освоєння 
малопродуктивних земель під насадження виног-
раду продовжилися, але, на жаль, і цього разу не 
був врахований в повному обсязі досвід минулого, 
а тому незважаючи на деяке зростання площі 
насаджень винограду, його продуктивність зали-
шалась доволі низькою і нестійкою.  

Друга світова війна, що прокотилася через ре-
гіон, завдала виноградарству величезних збитків. 
Зокрема, перепис виноградників 1946 р. показав, 
що більше 35% площі насаджень загинули, а ті, що 
залишилися, були сильно зріджені, забур’янені, 
пригнічені в рості та розвитку, не забезпечували 
навіть мінімальної врожайності. 

Новий етап розвитку виноградарства на пісках 
розпочався з 1957 р., і за наступні 6 років (1963 р.) 
площа насаджень на пісках та супіщаних землях 
досягла 12,7 тис. га, зосереджених у спеціалізова-
них господарствах. Проте прискорене зростання 
площ насаджень на пісках дуже часто проходило з 
порушенням технології закладання насаджень, що 
і зумовило швидку загибель близько 8 тис. га вино-

градників, внаслідок помилок, допущених у процесі 
визначення найбільш придатних ділянок і сортів, 
використання випадкового садивного матеріалу, 
інших агротехнічних порушень. Допущені помилки 
та наступна загибель великої площі насаджень не 
зупинили процес освоєння малопродуктивних 
земель, внаслідок чого уже на початку 1970 р. 
загальна площа виноградників на пісках досягла 
7,8 тис. га, а за наступні 15 років зросла до 
13 тис. га, при цьому були застосовані більш дос-
коналі технологічні прийоми підготовки ґрунту, а 
закладання нових насаджень проводилося пере-
важно якісним садивним матеріалом найбільш 
перспективних для регіону сортів. Одночасно з 
удосконаленням технології закладання насаджень 
зростання урожайності до 6,3−7,5 т/га зумовлено і 
впровадженням штамбового формування кущів. 
Як наслідок, розширення площі виноградників у 
регіоні дало змогу включити великі площі малоп-
родуктивних земель у сільськогосподарський обіг, 
створити значну кількість робочих місць, забезпе-
чити вирощування високоякісної продукції, попе-
редити рух пісків та засипання ними сусідніх діля-
нок [6; 7]. 

Однією з проблем виноградарства в районі лі-
вобережного Нижньодніпров’я є пошкодження 
кущів винограду за несприятливих умов зимівлі. 
Від початку освоєння піщаних масивів під  
насадження винограду спостерігалося кілька 
таких випадків, серед яких найбільш тяжкими за 
останні десятиліття були зимою 1972 р. та 1985 р. 
Загальною ознакою цих несприятливих для вино-
граду років були малосніжна та довготермінова 
зима з морозами до -23−25°С, значний дефіцит 
вологи активного шару ґрунту, що зумовило гли-
боке його промерзання. Внаслідок несприятливих 
умов, що склалися зимою в ці роки, сильних пош-
коджень зазнали надземні утворення та коренева 
система винограду, що і привело до масової 
загибелі насаджень. Детальний аналіз причин 
пошкоджень надземної частини та коренів виног-
раду, наступної його загибелі показав, що голов-
ними обставинами цього були порушення техно-
логії створення насаджень, догляду в процесі 
вегетації кущів, довготерміновий дефіцит волого-
го забезпечення рослин. Такі пошкодження трап-
лялися в минулому з періодичністю один випадок 
на 10−12 років. Починаючи з 2000 р., випадки 
морозних пошкоджень виноградників стали більш 
частими і спостерігаються з періодичністю у 
2,5−3 роки (2004, 2006, 2010, 2012, 2015, 2017), 
що зумовлено змінами кліматичних умов регіону, 
зменшенням кількості опадів, зміною режиму їх 
випадання, збереженням традиційної технології 
догляду за насадженнями та дуже частими пору-
шеннями в процесі виконання технологічних при-
йомів створення і наступного продуктивного куль-
тивування виноградників. 

Зміна гідротермічних умов середовища і, як на-
слідок, інтенсивний розвиток процесів опустиню-
вання в регіоні не тільки ускладнює культивування 
багаторічних насаджень, але і суттєво зменшує 
перспективи богарного землеробства, ставить під 
сумнів доцільність вирощування в регіоні тради-
ційних зернових і технічних культур без штучного 
регулювання режиму вологості ґрунту, можливості 
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якого доволі обмежені. І в цьому сенсі виноградар-
ство має певні переваги і перспективи, зумовлені 
розвитком кореневої системи кущів у 30−90 см 
горизонту ґрунту, що дає змогу ефективно акуму-
лювати в ньому вологу опадів осінньо-зимового 
періоду, ощадливе використання якої забезпечує 
оптимальний режим вологості впродовж найбільш 
відповідальних фаз росту та розвитку рослин. 
Про такі можливості свідчить багаторічний моніто-
ринг вологозапасів ґрунту на виноградниках регіо-
ну та динаміка витрат вологи за різних технологій 
утримання й обробітку ґрунту.  

Перспективи розвитку виноградарства регіону 
полягають і в частковій зміні пріоритетів в органі-
заційній структурі та напрямах спрямованого куль-
тивування винограду, зумовлених новими органі-
заційно-правовими формами господарювання 
ринкової спрямованості, що побудовані на приват-
ній власності на землю. Проте, незважаючи на 
появу нових господарських формувань, нині осно-
вні площі насаджень винограду на піщаних маси-
вах лівобережного Нижньодніпров’я зосереджені у 
великих агропромислових формуваннях, в яких 
урожай ягід вирощується і переробляється з випу-
ском готової продукції. В асортименті насаджень 
винограду цих господарств переважають найбільш 
цінні технічні сорти. Культивування технічних сор-
тів винограду у фермерських та інших малих гос-
подарських формуваннях нині перспектив не має у 
зв’язку зі складністю технології переробки виног-
раду, відсутністю відповідних умов зберігання 
кінцевого продукту, недостатньою професійною 
підготовкою, високою вартістю ліцензії на переро-
бку сировини, великими витратами на створення 
промислових насаджень технічних сортів та дов-
гими термінами обігу фінансових ресурсів. То-
му найбільшу перспективу для селянських та фе-
рмерських господарств регіону у галузі виногра-
дарства представляє культивування сортів виног-
раду для споживання у свіжому вигляді. Пріорите-
тний розвиток виноградарства для споживання у 
свіжому вигляді, ефективне культивування таких 
насаджень вимагає застосування сучасних техно-
логічних рішень у процесі створення виноградників 
та догляду за рослинами, використання якісного 
садивного матеріалу найбільш перспективних 
сортів, удосконалення системи захисту насаджень 
від хвороб та шкідників тощо. 

У зв’язку з тим, що майже всі столові сорти ви-
нограду більш чутливі до дії несприятливих умов 
зимівлі, гарантією зменшення числа та ступеня 
пошкоджень рослин є вибір ділянки для створення 
насаджень, ретельна кількісна оцінка екологічних 
ресурсів для розміщення насаджень в оптималь-
них або близьких до них умовах. Найбільш прида-
тні для створення виноградників площі з похова-
ними супіщаними чорноземами на коре недоступ-
ній глибині, південної або південно-західної експо-
зиції. Своєю чергою, вибір ділянки має проводити-
ся під конкретний сорт винограду з урахуванням 
його адаптаційних можливостей. У цьому сенсі 
варто зазначити, що в практиці промислового 
виноградарства багатьох країн світу культивується 
обмежена кількість сортів, для яких розроблена і 
постійно вдосконалюється специфічна технологія 
догляду за кущами, орієнтована на високу продук-

тивність при максимально ефективному викорис-
танні природних енергетичних ресурсів. На жаль, у 
сучасній практиці створення насаджень винограду 
малими господарськими формуваннями регіону 
перевага часто віддається столовим сортам вино-
граду нової селекції, біолого-екологічна та госпо-
дарська характеристики яких мало вивчені, а їх 
переваги формуються переважно під впливом 
засобів реклами, «сарафанного радіо» і здебіль-
шого не відповідають дійсності. Як наслідок, ново-
створені виноградники дуже часто не відповідають 
ґрунтово-екологічним умовам місцевості, а тому не 
забезпечують очікуваної продуктивності та якості 
ягід, часто пошкоджуються взимку, збільшують 
витрати на ремонт та відновлення формування 
кущів. До речі, нині в реєстр винограду України 
включено 128 сортів, з яких 25–30 займають 75–
80% загальної площі насаджень, у тому числі 
значна кількість високоякісних столових, добре 
перевірених у різних умовах культивування. 

Важливим чинником, що органічно пов’язаний 
з умовами території і вимагає надзвичайної уваги 
при створенні повноцінних насаджень винограду 
на малопродуктивних землях, є садивний матері-
ал. У недалекому минулому в практиці створення 
насаджень винограду був врахований досвід 
перших виноградарів на пісках, а тому використо-
вувалися тільки високоякісні саджанці районова-
них сортів. Нині для створення нових виноградни-
ків використовують різноманітний садивний мате-
ріал, інколи сумнівного походження. Найбільш 
часто для закладання виноградників використо-
вують нестандартні саджанці, вирощені з укоро-
чених чубуків, із погано розвинутою кореневою 
системою та незадовільним визріванням одноріч-
ного приросту всупереч тому, що в складних 
ґрунтово-кліматичних умовах піщаного масиву 
доцільна довжина коренештамбу має становити 
55−65 см, що суттєво зменшує ризики морозних 
пошкоджень коренів взимку та подальшої загибе-
лі кущів винограду. Не вирішує проблеми імпорт 
садивного матеріалу, що іноді практикується. 
Основна причина невдач полягає в тому, що 
саджанці певних клонів, які ввозяться з-за кордо-
ну, виділялися, перш за все, для умов країн-
оригінаторів, в Україні ніколи не вивчалися, часто 
зовсім не відповідають ґрунтово-кліматичним 
умовам регіону, а тому не можуть реалізувати 
свій потенціал. Це ж стосується і різноманітного 
садивного матеріалу сортів винограду, виведених 
«народними» селекціонерами. 

У процесі насадження винограду на малопроду-
ктивних землях дуже важливо в перші роки життя 
молодих рослин створити необхідні умови для 
розвитку кореневої системи в найбільш глибоких 
горизонтах ґрунту. Від цього залежать приживлюва-
ність та сила росту рослин, стійкість їх до несприят-
ливих умов середовища, строки вступу в плодоно-
шення і урожайність насаджень. Такі результати 
досягаються регулярним та своєчасним проведен-
ням катаровки − видаленням коренів в шарі ґрунту 
25−30 см. Прийом трудомісткий і витратний, а тому 
він часто не виконується зовсім або виконується 
несвоєчасно і неякісно, що негативно впливає на 
стан майбутніх виноградників, терміни їх культиву-
вання та потенційну урожайність. 
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Насадження столових сортів винограду на ма-
лопродуктивних землях лівобережного Нижньодні-
пров’я у фермерських господарствах нині створю-
ються з обов’язковою перспективою штучного 
регулювання режиму вологості ґрунту, застосову-
ючи для цього переважно краплинне зрошення. 
За беззаперечної доцільності такого прийому 
практика застосування зрошення виноградників 
свідчить про низку технологічних порушень, які 
зумовлюють зовсім інші результати. Проектуючи 
зрошення молодих насаджень винограду, поливну 
норму необхідно розраховувати на зволоження 
12−15% проектного обсягу ґрунту, для забезпе-
чення оптимальних умов розвитку 60−65% коренів 
кущів. Фактична ж поливна норма, що подається 
при кожному поливі, забезпечує зволоження 3−5% 
проектного обсягу і підвищує вологість переважно 
верхнього 0−20 см шару ґрунту, де і спостерігаєть-
ся розвиток основної маси коренів. Своєю чергою, 
локалізація розвитку кореневої системи в межах 
осі ряду кущів та захисної смуги порушує і пожив-
ний режим рослин, бо існуючі машини для внесен-
ня мінеральних добрив розміщують їх за межами 
зволожуваного контуру [6]. Внесення ж мінераль-
них добрив із поливною водою (фертигація) не 
може забезпечити повноцінного поживного режиму 
рослин у зв’язку з поглинанням елементів живлен-
ня (Р2О5; К2О) ґрунтом і незначною відстанню 
пересування. Істотно зменшує ефективність зро-
шення насаджень винограду і практика діагностики 
режиму зрошення, внаслідок чого спостерігаються 
значні коливання вологості активного шару ґрунту, 
зумовлюючи стрес рослин, при зупинку росту та 
розвитку, зменшення урожайності, якості ягід, 
стійкість кущів до несприятливих умов середови-
ща. Усунути зазначені недоліки цілком можна 
шляхом застосування моніторингу вологозапасів 
ґрунту за допомогою добре перевіреного ТВ-
методу, тензіометрії або відомих розрахункових 
методів діагностики. 

Висновки. Отже, в технології вирощування ви-

нограду дуже важливим етапом, який визначає 
строки продуктивного культивування насаджень, 
урожайність та якість продукції, є конструкція кро-
ни кущів, послідовність прийомів її створення, 
відповідність вибраної конструкції крони екологіч-
ним умовам території і біологічним характеристи-
кам сорту. З часу створення перших виноградників 
на малопродуктивних землях Нижньодніпров’я і до 
кінця 60-х рр. минулого століття в конструкції крони 
кущів переважало без штамбове віяло, яке давало 
змогу вкривати рослини валом ґрунту, з метою 
попередження пошкодження бруньок за несприят-
ливих умов зимівлі. Зміна температурного режиму, 
що розпочалася з початком 70-х рр., дала змогу 
відмовитися від безштамбових формувань і впро-
вадити штамбову конструкцію крони кущів, яка 
одержала найбільше розповсюдження [7]. Такі 
формування дають змогу розширити застосування 
технічних засобів, скоротити витрати ручної праці, 
підвищити ефективність галузі. Проте таке уніфі-
коване формування не дає змоги враховувати 
біологію сортів, родючість ґрунту, теплові ресурси 
регіону. Вирішення цієї проблеми деякі фермерські 
господарства вбачають у створені формувань із 
великими обсягами багаторічної деревини. Інші 

пропонують вдосконалити технологію ведення 
зеленого приросту пагонів тощо. За безсумнівної 
необхідності пошуків такі пропозиції не враховують 
енергетичні ресурси піщаних ґрунтів, їх вологоза-
безпеченості, великих фінансових витрат у разі 
необхідності відновлення складної конструкції 
крони внаслідок морозних пошкоджень. Не має 
перспектив і вдосконалення технології ведення 
приросту пагонів у зв’язку з необхідністю зміни 
конструкції шпалери, а відповідно, і збільшення її 
вартості. Вирішення проблеми вдосконалення 
конструкції крони кущів, ускладнюється і недостат-
ньою професійною підготовкою робітників фер-
мерських господарств. Із великої кількості техноло-
гій вирощування винограду, які застосовують фер-
мери у своїй практиці, оптимальною для району 
пісків може бути тільки одна з погляду технологіч-
ності. З цією метою в країнах розвинутого виног-
радарства розробляють і впроваджують не тільки 
стандарти на кінцевий продукт, але і на технологію 
вирощування з урахуванням енерго- і ресурсозбе-
рігання, мінімальним впливом на навколишнє 
середовище і людину. В Україні розробка нових 
технологічних прийомів для виноградарства, адап-
тація наявних технологій до умов конкретного 
фермерського господарства ведуться в ННЦ «Ін-
ститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таї-
рова» та ЗВО «Херсонський державний аграрно-
економічний університет», співробітники яких ве-
дуть і супровід впровадження нових технологічних 
прийомів, адаптованих технологій. Активне співро-
бітництво малих господарських формувань у галузі 
виноградарства – гарантія створення сучасних 
насаджень та високої їх продуктивності. 
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Постановка проблеми. Одним з основних фа-

кторів отриманих високих і стабільних урожаїв у 
системі землеробства є зрошення. Воно склада-
ється зі строку, норми та кількості поливів тієї чи 
іншої культури за цих погодних умов. Мета зро-
шення – оптимізація вологості розрахункового 
шару ґрунту протягом вегетації рослин, а також 
сприяння ефективного використання земельних і 
водних ресурсів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ві-

домо, що сумарна потреба у воді для формування 
високого врожаю зумовлюється ступенем розвитку 
вегетативної маси, кліматичними, метеорологічни-
ми умовами та тривалістю періоду вегетації рос-
лин цього виду або сорту. При цьому найбільш 
несприятливо впливає на рослину низька вологість 
ґрунту в поєднанні з високою температурою повіт-
ря. Цибуля ріпчаста більш за все витрачає води в 
червні-липні: в період інтенсивного росту вегета-
тивної маси, коли спостерігається висока темпера-
тура повітря. Витрати води на 1 т урожаю цибулі 
ріпчастої становить біля 50−70 м

3 
[2−4]. 

Основою режиму зрошення є сумарне водос-
поживання культури, тобто кількість вологи, яка 
витрачається рослинами на транспірацію за період 
їх вегетації і випаровування вологи безпосередньо 
із ґрунту [5]. Значною мірою цей показник залежить 

від кліматичних умов зони, погодних умов періоду 
вегетації культури, її біологічних особливостей, 
сорту, забезпеченості рослин вологою та елемен-
тами мінерального живлення тощо [6; 7]. 

За вирощування цибулі ріпчастої в посушли-
вих умовах Півдня України велике значення має 
подолання дефіциту природної водозабезпечено-
сті за рахунок зрошення. Отримання програмова-
ного врожаю сільськогосподарських культур мож-
ливе лише завдяки штучному зволоженню, яке 
забезпечує економічно обґрунтовані його валові 
прирости [8; 9]. 

Порушення водного режиму рослин унаслідок по-
сухи негативно впливає на комплекс фізіологічного 
балансу рослин, знижує врожай культур. Ось чому 
забезпечення рослин доступною вологою є важли-
вим фактором для продукційних процесів рослин та 
формування високих і якісних урожаїв [10; 11]. 

Мета статті − визначити вплив фосфогіпсу як 

меліоранту та мінеральних добрив на водоспожи-
вання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення 
на темно-каштановому ґрунті півдня України. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-

дження проводили на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН у короткостро-
ковому польовому досліді, розміщеному в зоні дії 
Інгулецької зрошувальної системи. 




