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АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-КАШТАНОВОГО ҐРУНТУ  
ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ  

ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОГО ВДОБРЕННЯ  
В ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
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Постановка проблеми. Кукурудза є основною 
фуражною культурою у світі. Упродовж останніх 
десяти років обсяги її виробництва постійно зрос-
тали, що зробило її найголовнішою галуззю рослин-
ництва, тому нарощування обсягів та врожайності 
цієї культури є ключовим завданням розвитку сіль-
ського господарства України.

Кукурудза належить до найбільш цінних культур, 
але її врожайність залишається низькою і нестійкою 
за роками. Враховуючи те, що у ринкових умовах 
кінцевим результатом є отримання високого при-
бутку, складники систем землеробства на зрошу-
ваних землях повинні будуватися на оптимізації 
матеріальних і енергетичних витрат та отриманні 
найбільш високого рівня рентабельності вирощу-
вання культури. Одним із напрямів зниження витрат 
на виробництво сільськогосподарської продукції є 
мінімізація основного обробітку ґрунту за рахунок 
зменшення його глибини, кратності проходів агре-

гатів або заміни більш енергоємного обробітку з 
обертанням скиби менш витратним – без обертання 
скиби. Запровадження таких способів мінімізації 
значно скорочує енергетичні, трудові та матері-
ально-грошові витрати на виробництво продукції у 
сівозмінах на зрошуваних землях. З огляду на це, 
наукове обґрунтування можливості застосування 
поверхневого або нульового основного обробітку 
ґрунту в комплексі зі зрошенням і системами вдо-
брення є актуальним питанням агровиробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гли-
бокий обробіток ґрунту має істотну перевагу перед 
мілким для культур не тільки ранніх, а й пізніх стро-
ків сівби. Перевага цього обробітку (порівняно з 
мілким) досить велика у разі підвищеної засміче-
ності ґрунту, особливо багаторічними бур’янами, і 
на важких ґрунтах [1]. Під час глибокого полицевого 
обробітку, окрім надмірно зволожених, краще нагро-
маджується і зберігається в ґрунті волога атмос-
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ферних опадів, а також весняних талих вод [2; 3], 
проте оранка на глибину 28–30 см створює більш 
оптимальні агрофізичні властивості, забезпечуючи 
сприятливі умови для мікробіологічної діяльності у 
ґрунті. Ефективніше ведеться боротьба з бур’янами 
(особливо багаторічними), шкідниками і збудниками 
хвороб сільськогосподарських культур, забезпе-
чується оптимальний фітосанітарний стан ґрунту і 
посівів [4].

Глибоке розпушування розглядають як ефек-
тивний захід усунення ущільнених шарів ґрунту 
в межах орного і підорного горизонтів, утворених 
під час мілкого (8–16 см ) та поверхневого (6–8 см) 
обробітку ґрунту знаряддями з робочими органами 
дискового типу. Висока ґрунтозахисна ефектив-
ність за умов глибокого чизельного розпушування 
забезпечується завдяки збереженню на поверхні 
основної маси післяжнивних решток, які зменшу-
ють втрати вологи через випаровування, призупи-
няючи дію суховіїв і поверхневого стікання талих і 
дощових вод. Глибоке розпушування ефективне 
і як спосіб накопичення вологи, особливо за умов 
вологого осіннього і зимового періодів. Після такого 
обробітку з осені суцільного замерзання ґрунту не 
відбувається, що забезпечує сприятливі умови для 
поглинання атмосферних опадів і зменшення їх сті-
кання, якщо його виконують у більш пізні передзи-
мові терміни [5; 6].

Дисковий обробіток ґрунту належить до без-
полицевих способів. Його здійснюють дисковими 
знаряддями на глибину 6–20 см, що забезпечує 
розкришення, часткове перемішування ґрунту і 
знищення бур’янів. Доцільніше дисковий обробіток 
ґрунту застосовувати після стерньових попере-
дників, а інколи і після просапних культур, найчас-
тіше в господарствах застосовують важкі дискові 
борони [7; 8].

Метою статті є встановлення впливу різних сис-
тем основного обробітку та вдобрення на показники 
щільності складення, водопроникність, сумарне 
водоспоживання та коефіцієнт, а також виявлення 
подальшого впливу агрофізичних та водних власти-
востей темно-каштанового ґрунту на продуктивність 
культури в зрошуваних сівозмінах Півдня України.

Матеріали та методи дослідження. Дослі-
дження проводились протягом 2016–2019 рр. на 
дослідних полях Асканійської державної сільсько-
господарської дослідної станції Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН України, яка розташо-
вана в зоні дії Каховської зрошувальної системи в 
чотирипільній зерно-просапній сівозміні з подаль-
шим чергуванням культур (кукурудзи на зерно, 
ячмінь озимий, сою, пшеницю озиму) та відповідно 
до вимог загальновизнаних методик і методичних 
рекомендацій проведення досліджень.

Фактор А (система основного обробітку ґрунту):
1. Оранка на 28–30 см у системі диференційо-

ваного основного обробітку ґрунту (контроль).
2. Дисковий обробіток на 12–14 см у системі 

безполицевого мілкого одноглибинного обробітку 
ґрунту.

3. Чизельний обробіток на 28–30 см у системі 
безполицевого різноглибинного обробітку.

4. Нульова система основного обробітку із сів-
бою спеціальними сівалками в попередньо необро-
блений ґрунт.

Дослідження проводились на тлі органо-міне-
ральних систем удобрення з різними дозами вне-
сення мінеральних добрив (Фактор В):

1. Органо-мінеральна система вдобрення з уне-
сенням N120P40 + післяжнивні рештки та використан-
ням сидеральної культури.

2. Органо-мінеральна система вдобрення з уне-
сенням N150P40 + післяжнивні рештки та використан-
ням сидеральної культури.

3. Органо-мінеральна система вдобрення з 
уесенням N180P40+ післяжнивні рештки та викорис-
танням сидеральної культури.

4. Органо-мінеральна система вдобрення з уне-
сенням N180P40+ післяжнивні рештки.

Ґрунт дослідного поля темно-каштановий серед-
ньо-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% НВ у шарі ґрунту 
0–50 см.

Під час експерименту використовували польо-
вий, кількісно-ваговий, візуальний, лабораторний, 
розрахунково-порівняльний, математично-статис-
тичний методи та загальновизнані в Україні мето-
дики і методичні рекомендації [9].

Результати досліджень впливу різних систем 
основного обробітку та сидерації на показники 
щільності складення темно-каштанового ґрунту в 
середньому за 2016–2019 рр. дають змогу ствер-
джувати, що на початку вегетації у варіантах, де 
використовували сидеральну культуру, наймен-
ший рівень щільності (1,18 г/см3) спостерігався за 
чизельного обробітку на 28–30 см у системі різно-
глибинного безполицевого розпушування, що було 
на рівні диференційованої системи основного обро-
бітку (контроль) (1,19 г/см3). Застосування дискового 
обробітку на 12–14 см у системі мілкого одноглибин-
ного розпушування збільшило щільність складення 
до 1,25 г/см3, що вище на 5,1%. Водночас найбільша 
щільність складення 1,31 г/см3 була отримана за 
нульового обробітку, що вище контролю на 10,1%.

На варіантах без сидерату найменша щіль-
ність складення виявилась за оранки на 28–30 см 
у системі диференційованого обробітку – 1,14 г/см3. 
Заміна оранки чизельним обробітком на 28–30 см 
у системі різноглибинного безполицевого розпу-
шування збільшила щільність до 1,26 г/см3, тобто 
більше на 10,5% порівняно з контролем. Такий же 
рівень щільності було отримано за дискового обро-
бітку на 12–14 см у системі мілкого одноглибинного 
обробітку, а найбільша щільність (1,28 г/см3) була 
отримана за нульового обробітку ґрунту, що вище 
за контроль на 12,3% (табл. 1).

Також слід зазначити, що використання сиде-
ральної культури в технології вирощування своє-
рідно вплинуло на показники щільності складення. 
Так, за диференційованого обробітку було отримано 
збільшення щільності з 1,14 до 1,19 г/см3. Викорис-
тання сидерації на фоні мілкого одноглибинного 
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Таблиця 1 – Щільність складення шару ґрунту 0–40 см кукурудзи за різних систем 
основного обробітку та сидерації (середнє за 2016–2019 рр.), г/см3

Система основного 
обробітку ґрунту (А) Шар ґрунту см Початок вегетації Кінець вегетації

сидерація без сидерату сидерація без сидерату
Диференційована
28–30 см (о)

0–10 0,98 1,00 1,19 1,29
10–20 1,24 1,15 1,20 1,33
20–30 1,26 1,18 1,41 1,35
30–40 1,30 1,25 1,38 1,43
0–40 1,19 1,14 1,29 1,35

Мілка одноглибинна
12–14 см (д)

0–10 1,06 1,09 1,19 1,27
10–20 1,36 1,34 1,44 1,47
20–30 1,30 1,33 1,39 1,41
30–40 1,30 1,29 1,41 1,39
0–40 1,25 1,26 1,35 1,39

Різноглибинна безполицева 
28–30 см (ч)

0–10 1,05 1,18 1,18 1,33
10–20 1,17 1,30 1,30 1,46
20–30 1,20 1,27 1,27 1,41
30–40 1,30 1,30 1,30 1,33
0–40 1,18 1,26 1,26 1,39

Нульова 0–10 1,28 1,26 1,26 1,28
10–20 1,33 1,31 1,31 1,46
20–30 1,31 1,25 1,25 1,42
30–40 1,31 1,30 1,30 1,33
0–40 1,31 1,28 1,28 1,38

Примітка: о-оранка, д-дисковий обробіток, ч-чизельне розпушування

обробітку не змінило щільність у шарі 0–40 см. Най-
більше зменшення щільності (на 6,8%) отримано за 
чизельного обробітку на 28–30 см у системі різно-
глибинного безполицевого розпушування з 1,26 до 
1,18 г/см3, а за нульового обробітку залишило щіль-
ність майже незмінним – із 1,28 до 1,31 г/см3.

На кінець вегетації кукурудзи щільність збіль-
шилась порівняно з початковими зразками в 
середньому на 4,9% у варіантах із сидерацією та 
на 11,3%, де сидеральна культура не використо-
вувалась, проте загальна тенденція збереглася. 
Найменші показники щільності з використанням 
сидерату 1,26 г/см3 було отримано за чизельного 
розпушування на 28–30 см у системі різноглибин-
ного безполицевого розпушування, що було на 
рівні контролю – 1,29 г/см3. Використання дискового 
обробітку на 12–14 см у системі мілкого одноглибин-
ного розпушування збільшило показники щільності 
до 1,35 г/см3, або на 7,1% (порівняно з контролем). 
У варіантах із використанням сидерації максимальна 
щільність складення (1,38–1,39 г/см3) була отримана 
за мілкої одноглибинної, різноглибинної безполице-
вої та нульової систем основного обробітку з мак-
симальними показниками за дискового обробітку на 
12–14 см та найменшими – за нульового.

На кінець вегетації використання сидерації змен-
шувало щільність складення в шарі 0–40 см на 4,7% 
на фоні оранки на 28–30 см у системі диференційо-
ваного обробітку, на 2,9% за дискового обробітку на 
12–14 см у системі мілкого одноглибинного розпу-
шування. Максимальне зниження на 10,3% з 1,39 до 
1,35 г/см3 за чизельного обробітку на 12–14 см у 
системі різноглибинного розпушування та на 7,8% з 
1,38 до 1,28 г/см3 на фоні нульового обробітку.

Залежно від щільності змінювались показники 
сумарного водоспоживання та його коефіцієнт. 
Так, слід зазначити, що максимальні показники 
сумарного водоспоживання 4766 без та 5029 м3/га 
з використанням сидерації отримано за чизельного 
обробітку на 28–30 см у системі різноглибинного 
безполицевого розпушування, що більше контр-
олю на 5%. Водночас отримано однаковий рівень із 
контролем за мілкого одноглибинного та нульового 
обробітку.

Також установлено, що використання сидераль-
ної культури в технології вирощування збільшує 
сумарне водоспоживання за дискового обробітку 
на 12–14 см у системі мілкого одноглибинного роз-
пушування з 4703 до 4901 м3/га, тобто на 4,2%, та 
чизельного обробітку на 28–30 см у системі безпо-
лицевого різноглибинного розпушування.

Найбільш ефективним використання ґрунто-
вої вологи 422 без та 440 м3/т було за чизельного 
обробітку на 28–30 см у системі різноглибинного 
безполицевого розпушування, що на 5,0% більше 
порівняно з контролем. Використання дискового 
обробітку на 12–14 см у системі мілкого одногли-
бинного розпушування збільшило об’єм вологи на 
формування тонни зерна кукурудзи до 435 без та 
456 м3/т з використанням сидерації, а максимальні 
показники коефіцієнта водоспоживання отримано 
за нульового обробітку 555 без та 605 м3/т з вико-
ристанням сидерації, що більше за контроль на 
30,6% та 30,9% відповідно (табл. 2).

Також слід указати на вплив сидеральної куль-
тури на показники ефективності використання 
вологи. Так, за диференційованого обробітку 
використання сидерації збільшує ефективність на 
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Таблиця 2 – Сумарне водоспоживання та коефіцієнт за різних систем обробітку ґрунту 
та сидерації (середнє за 2016–2019 роки)

Система обробітку ґрунту, (А) Удобрення (В)* Сумарне 
водоспоживання, м3/га

Коефіцієнт 
водоспоживання, м3/т

Диференційована
28–30 см (о)

сидерат 4789 425
без сидерату 4700 462

Мілка одноглибинна
12–14 см (д)

сидерат 4901 435
без сидерату 4703 456

Різноглибинна безполицева 
28-30 см (ч)

сидерат 5029 422
без сидерату 4766 440

Нульова сидерат 4851 555
без сидерату 4790 605

Примітка: о-оранка, д-дисковий обробіток, ч-чизельне розпушування

Таблиця 3 – Урожайність кукурудзи за різних систем основного обробітку ґрунту, сидерації  
та доз мінеральних добрив (середнє за 2016–2019 рр.), т/га

Система основного обробітку 
(А)

Доза добрив (В)
N120P40 

+сидерат
N150P40 

+сидерат
N180P40 

+сидерат N180P40 у середньому А

Диференційована 28–30 см (о) 9,81 10,45 11,05 10,34 10,41
Мілка одноглибинна 12–14 (д) 9,54 10,31 10,94 10,27 10,27
Різноглибинна безполицева 
28–30 (ч) 10,24 10,95 11,69 10,83 10,93

Нульова 8,42 8,82 9,05 8,55 8,71
У середньому за фактором В 9,50 10,13 10,68 10,00
НІР05 (А)=0,48 т/га НІР05 (В)=0,14 т/га

Примітка: о-оранка, д- дисковий обробіток, ч-чизельне розпушування

8,7%, за мілкої одноглибинної системи – на 4,8%, 
за чизельного обробітку – на 28–30 см у системі 
різноглибинного безполицевого розпушування на 
4,3% та на фоні нульового обробітку на 9,0% порів-
няно з варіантами без сидерації. Загалом, вико-
ристання сидерату зменшило коефіцієнт водоспо-
живання на 6,9%.

Аналіз результатів досліджень впливу різних сис-
тем основного обробітку ґрунту та вдобрення про-

тягом ротації сівозміни 2016–2019 рр. показав, що 
найбільший рівень продуктивності кукурудзи відзна-
чився за безполицевого різноглибинного обробітку, 
де показники в середньому за фактором А скла-
дали 10,93 т/га, що більше за контроль на 0,52 т/га, 
або 5,0%, а застосування нульового обробітку при-
звело до найменших показників у досліді 8,71 т/га, 
що менше (порівняно з контролем) у середньому на 
1,7 т/га, або 19,5% (табл. 3).

Водночас за системи вдобрення N120P40+сидерат 
показники продуктивності в середньому за факто-
ром В складали 9,50 т/га. Збільшення дози азот-
них добрив до 150 кг д.р./га на фоні застосування 
сидерації збільшило врожайність на 0,63 т/га, або 
6,6%. Найбільший рівень урожайності спостерігався 
за системи вдобрення N180P40+сидерат 10,68 т/га, 
де показники були вище на 1,18 т/га, або на 12,4% 
(порівняно з контролем). Також проводились дослі-
дження впливу післядії використання сидерату на 
врожайність зерна кукурудзи. У всіх варіантах, де 
використовували сидерат, урожайність була вищою 
за варіанти мінерального вдобрення незалежно 
від системи основного обробітку ґрунту. За варі-
анта вдобрення N120P40 рівень урожайності складав 
10,0 т/га, а під час використання сидеральної куль-
тури на фоні однакового живлення – 10,68 т/га, що 
більше на 6,8%.

Висновки. Результати досліджень дають змогу 
стверджувати, що використання чизельного обро-
бітку на 28–30 см у системі різноглибинного без-

полицевого розпушування призвело до найменшої 
щільності в досліді 1,18 г/см3, що було майже на рівні 
контролю. Заміна чизельного розпушування диско-
вим обробітком на 12–14 см збільшило щільність 
складення до 1,25 г/см3, або на 5,1%, а максимальні 
показники (1,31 г/см3) були отримані за нульового 
обробітку, що вище на 10,1% порівняно з контролем.

Також установлено, що найменшим коефіцієнт 
водоспоживання 422 без та 440 м3/т з використан-
ням сидерації було отримано за чизельного обро-
бітку на 28–30 см, що на 5,0% більше порівняно з 
контролем. Використання дискового обробітку на 
12–14 см у системі мілкого одноглибинного роз-
пушування збільшило коефіцієнт до 435 без та 
456 м3/т з використанням сидерації, а максимальні 
показники коефіцієнта водоспоживання отримано 
за нульового обробітку 555 та 605 м3/т із викорис-
танням сидерації, що більше за контроль на 30,6% 
та 30,9% відповідно.

Найбільший рівень продуктивності кукурудзи 
відзначився за безполицевого різноглибинного 
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обробітку 10,93 т/га, що більше за контроль на 
0,52 т/га, або 5,0%, а застосування нульового 
обробітку призвело до найменших показників 
у досліді 8,71 т/га, що менше на 19,5% порів-
няно з контролем. Використання N120P40+сидерат 
сформувало показники продуктивності 9,50 т/га, 
а максимальний рівень продуктивності отримано 
за системи вдобрення N180P40+сидерат 10,68 т/га, 
що вище на 1,18 т/га, або на 12,4% (порівняно з 
контролем). Водночас використання сидерації 
збільшує врожайність у середньому за фактором 
В на 6,8%.
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