
Меліорація, землеробство, рослинництво 
 

63 

Застосування препарату Поліміксобактерин 
практично не вплинуло на чисельність нітрифіку-
вальних мікроорганізмів протягом всієї вегетації. Ли-
ше на її початку можна відзначити їх збільшення за 
умов оранки на 13,1%. 

При досліджені поживного стану ґрунту визна-
чали вміст нітратного азоту, рухомого фосфору та 
його нітрифікаційну здатність.  

Застосування препарату Діазофіт сприяло 
підвищенню вмісту нітратного азоту в ґрунті вже на 
початку вегетації соняшнику на 8,8-16,1% порівняно з 
контролем. Найбільше підвищення спостерігалось на 
фоні глибоких обробітків ґрунту. Підвищився також на 
9,4-26,8% і вміст рухомого фосфору.  

Така закономірність спостерігалась практично 
протягом всього періоду вегетації соняшнику. 

Висновки. Для покращення поживного режиму 
ґрунту та підвищення врожайності соняшнику насіння 
при сівбі необхідно обробляти мікробним препаратом 
Діазофіт за умов проведення глибокої оранки, або 
мілкого безполицевого обробітку, а препарат 
Поліміксобактерин рекомендується застосовувати 
лише за умов проведення оранки під соняшник.  
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Постановка проблеми. Потужним фактором 

антропогенного впливу на ґрунт є зрошення, яке 
спричиняє трансформацію спочатку водного та 
газового режимів ґрунту, а потім призводить до 
суттєвих змін у складі ввібраних катіонів ґрунтово-
го вбирного комплексу та у низці фізичних пара-
метрів. Інтенсивність трансформації ґрунтів особ-
ливо зростає за використання поливних вод обме-
жено придатних та непридатних за агрономічними 
й екологічними критеріями [1]. 

У зв’язку з використанням поливних вод з 
підвищеною їх мінералізацією практично на всіх 
зрошуваних масивах південного регіону 
відмічається вилуговування кальцію з верхнього 
метрового шару ґрунту, що призводить до зрос-
тання вмісту увібраного натрію у ґрунтово-
поглинальному комплексі та розвитку вторинного 
осолонцювання [2]. 

Стан вивчення проблеми. Агромеліоратив-
ним моніторингом виявлено, що в зрошуваних ґрун-
тах проходять зворотні та незворотні процеси (вто-
ринне засолення, осолонцювання, підтоплення, 
руйнація макро- і мікроструктури, винос х процесів 
залежать від багатьох факторів: тривалості зро-

шення, способу поливу, якості зрошувальної води, 
систем основного обробітку ґрунту [3-5]. 

Результати багаторічних досліджень щодо 
останнього фактору свідчать, що застосування 
традиційної системи обробітку ґрунту з обертанням 
скиби не завжди виправдане. Вона не забезпечує 
надійного захисту ґрунтів від дефляції та іригаційної 
ерозії, може призводити до переущільнення  
ґрунту [6]. 

В умовах зрошення водами підвищеної міне-
ралізації за існуючої агротехніки вирощування сільсь-
когосподарських культур актуальним є питання щодо 
пролонгації дії факторів шляхом комплексної 
взаємодії сівозміни, обробітку ґрунту та доз міне-
ральних добрив [7]. Важливе значення має більш 
детальна характеристика цих складових, порівняння 
їх впливу на показники ґрунтової родючості та уро-
жайність сільськогосподарських культур. 

Завдання і методика досліджень. Метою до-
сліджень було визначення вплив способу основного 
обробітку темно-каштанового зрошуваного ґрунту на 
ступінь вторинної солонцюватості. 

Дослідження проводяться на дослідних полях 
ІЗЗ НААН в зоні дії Інгулецької зрошуваної системи. 
Ґрунт дослідного поля – темно-каштановий середнь-
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осуглинковий слабо солонцюватий, типовий для 
Південного Степу. 

Закладено дослід з вивчення систем основного 
обробітку ґрунту в зрошуваній плодозмінній сівозміні 
з наступними культурами: кукурудза на зерно, сорго, 
пшениця озима, соя.  

Поливи проводили дощувальним агрегатом 
ДДА-100МА. Соя висівається в сівозміні після ячменю 
озимого. Сорт Даная. 

Агротехніка в досліді загальновизнана для умов 
зрошення півдня України за виключенням елементів 
технології, які вивчалися. 

Досліджувались п’ять варіантів способів і глиби-
ни основного обробітку ґрунту: 

1. Оранка на глибину 25-27 см у системі трива-
лого застосування різноглибинного полицевого 
обробітку ґрунту в сівозміні; 

2. Чизельний обробіток на глибину 25-27 см у 
системі тривалого застосування різноглибинного 
безполицевого обробітку ґрунту в сівозміні; 

3. Дисковий обробіток на глибину 10-12 см у 
системі мілкого одноглибинного безполицевого 
обробітку ґрунту в сівозміні; 

4. Дисковий обробіток на глибину 14-16 см, до-
повнений щілюванням до 40 см у системі диферен-
ційованого обробітку ґрунту в сівозміні з одним щілю-

ванням за ротацію; 
5. Дисковий обробіток на глибину 14-16 см у 

системі диференційованого обробітку ґрунту в сівоз-
міні. 

Доза азотних добрив: 1. Без добрив; 2. N30Р60;  
3. N60Р60. 

Для закладки досліду використовували 
знаряддя: ПЛН-5-35, ПЧ-2,5, АКШ-3,6, БДВ-6,3. Пло-
ща під дослідом 2 га, площа посівної ділянки 218 м2, 
облікової – 36 м2. Вологість розрахункового шару 
ґрунту 0-50 см протягом поливного періоду буде 
підтримуватися на рівні 70% НВ. 

Закладка польових дослідів та їх виконання 
проводились відповідно до загальних методик по-
льового досліду [8], а також різних Державних стан-
дартів. Аналіз іонно-сольового складу водної ви-
тяжки ґрунту визначали за методом Гедройця 
(ГОСТ 26424-85); обмінний натрій – у витяжці 1% 
оцтово-кислого амонію, полум'яно-фотометрично 
ГОСТ 2685086; обмінні кальцій та магній – за ДСТУ 
26487-85. 

Результати досліджень. При проведенні до-
сліджень протягом вегетації рослин проводили 
спостереження за хімічним складом води.  
Відбір проб зразків води проводили під час  
зрошення. 

 

 
 

Іонно-сольовий склад поливної води протягом 
поливного періоду був стабільним. У середньому за 
2015-2016 рр. мінералізація поливної води колива-
лась в межах 1,444-1,813 г/дм3. Мінералізація зрошу-
ваної води за рік в середньому становила 1,596 г/дм3 
(табл. 1).  

За хімічним складом вода відносилась за аніон-
ним складом до хлоридно-сульфатного, а за катіон-
нім складом до магнієво-натрієвого (табл. 2). 

У середньому за досліджувані роки вміст неток-
сичних солей у зрошувальній воді складав  
0,314 г/дм3, а вміст токсичних – 1,282 г/дм3. 

Вміст токсичних солей в еквівалентах хлору, 
що характеризує якість води за загрозою вторинно-
го засолення ґрунту, становить в середньому за 
досліджуваний рік 15,46 мекв/дм3 та відноситься до 
II класу (обмежено придатна для зрошення). За 
небезпекою підлуження ґрунту, осолонцювання та 
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токсичного впливу на рослини поливна вода також 
відноситься до цього ж класу якості. Величина рН 
води змінювалася в межах від 7,5 до 8,7. В окремі 
літні періоди відбору проб зразків води за наявність 
СО3

2-
 та високої рН 8,6-8,7 вода у басейні відноси-

лась за підлуження та токсичного впливу на росли-
ни до ІІІ класу. Важливим критерієм іригаційної 
оцінки води є відношення вмісту кальцію до натрію. 
У зрошувальній воді, що використовувалася у 
наших дослідах, це відношення становило 0,33, що 
вказує на активність катіонів натрію. Отже, за чин-

ним стандартом зрошувальна вода відноситься до 
II класу і є обмежено придатною для зрошення за 
загрозою вторинного засолення, осолонцювання, 
підлуження та токсичного впливу на рослини. 

Наші експериментальні дані показують, що 
фізико-хімічні властивості досліджуваного темно-
каштанового ґрунту, зрошуваного водами ІЗС у деякій 
мірі залежать від агротехніки вирощування сої. У цих 
умовах процес осолонцювання протікає не залежно 
від способів обробітку ґрунту та доз мінеральних 
добрив (табл. 3). 

Таблиця 3 – Динаміка обмінних катіонів у темно-каштановому ґрунті при різних способах основного 
обробітку (середнє за 2015-2016 рр.) 

Варіант 
Шар 

ґрунту, 
см 

Вміст обмінних катіонів, 
мекв/100 г ґрунту 

Сума обмінних 
катіонів, 
мекв/100 г  
ґрунту 

% від суми катіонів 

Ca2+ Mg2+ Na+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

Всходи 
Полицева 0-30 14,2 5,4 0,8 20,4 69,7 26,5 3,8 

Безполицева-1 0-30 13,9 5,9 0,8 20,6 67,4 28,5 4,1 
Безполицева-2 0-30 13,7 6,0 0,9 20,5 66,6 29,2 4,2 

Диферен-ційована-1 0-30 14,2 5,5 0,8 20,5 69,4 26,7 3,9 
Диферен-ційована-2 0-30 14,0 5,5 0,8 20,3 69,1 27,0 4,0 

Збирання 
Полицева 0-30 14,2 5,5 0,8 20,6 69,3 26,9 3,8 

Безполицева-1 0-30 13,9 5,9 0,9 20,6 67,4 28,4 4,2 
Безполицева-2 0-30 13,3 6,1 1,0 20,5 65,1 29,9 5,0 

Диферен-ційована-1 0-30 14,2 5,5 0,8 20,5 69,2 27,0 3,8 
Диферен-ційована-2 0-30 14,0 5,6 0,8 20,4 68,6 27,4 4,0 

 
На початку вегетації вміст обмінних катіонів 0-

40 см шару ґрунту по системам обробітку ґрунту 
суттєво не різнився, але найбільші показники Ca2+ 

отримано у варіантах 1 та 3 – 14,2 мекв/100 г ґрун-
ту. Вміст Na+ у всіх варіантах обробітку ґрунту скла-
дав 0,8 мекв/100 г ґрунту і лише у варіанті 3 (безпо-
лицевого мілкого одноглибинного) 0,9 мекв/100 г 
ґрунту. Аналізуючи матеріали щодо вмісту обмінних 
катіонів у 0-40 см шарі ґрунту наприкінці вегетації 
можна зробити висновок про те, що найменший 
процес осолонцювання відбувається при різногли-
бинному полицевому обробітку ґрунту та диферен-
ційованому-1 (вар. 3). 

При цьому кількість обмінного натрію в шарі 
ґрунту 0-40 см від суми катіонів у поглинальному 
комплексі зростала за рахунок поглинутого кальцію, 
вміст якого зменшувався відносно варіанту з оранкою 
при безполицевих способах обробітку на 2,67-3,48 %, 
а при диференційованих – на 0,42-2,97 %. Сума об-
мінних катіонів у ґрунті при полицевому обробітку в 
шарі ґрунту 0-40 см становила 20,6 мекв/100 г, при 
безполицевому – зменшувалась до 20,5 мекв/100 г, а 
диференційованому – 20,4-20,5 мекв/100 г. Найбіль-
ший вміст обмінного кальцію від суми катіонів був 
відмічений при оранці – 69,3 % та диференційованій 
системі обробітку 1 – 69,2 % від суми катіонів. Тоді як 
вміст магнію – при мілкому безполицевому 
обробітку – 29,9 %, та найбільший вміст натрію – 
5,0 % від суми катіонів також при мілкому безполице-
вому, що свідчить про незначне збільшення вторин-
ного осолонцювання при безполицевих способах.  

Під впливом зрошення в першу чергу змінюєть-
ся іонно-сольовий склад водної витяжки ґрунту 
(табл. 4). 

В іонно-сольовому складі ґрунтового розчину 
при полицевому рiзноглибинному основному 
обробітку ґрунту під сою (вар. 1) в шарі 0-40 см із 
заглибленням у нижнi шари ґрунту спостерігається 
поступове зменшення співвідношення Са:Na . Якщо 
різниця між шарами ґрунту 0-10 і 10-20 см не істотна 
зменшується на 21 %, то вже між шарами 0-10 і 20-
30 см навпаки різниця досить суттєва і складає 45 %, 
а між поверхневим шаром і на глибині 30-40 см різ-
ниця у цьому варіанті досліду зменшується до 34 %. 

За диференційованих систем обробітку ґрунту 
різниця по шарах була несуттєва з тенденцією змен-
шення на глибині 30-40 см на 8 % у варіанті 4 та 15 % 
у варіанті 5 порівняно з поверхневим шаром. При 
безполицевих обробітках в ґрунтовому розчині спів-
відношення Са:Na також суттєво не відрізнялось але 
з тенденцією збільшення вниз по профілю ґрунту. 
Найменше співвідношення Са:Na у досліді зафіксо-
вано за безполицевого мілкого одноглибинного 
обробітку ґрунту в поверхневому 0-10 см шаром 
ґрунту – 0,42.  

Відношення катіонів кальцію до натрію ґрунтово-
го розчину в шарі 0-40 см коливається у межах від 
0,67 до 0,47 одиниць, що вказує на розвиток активно-
го процесу вторинного осолонцювання. 

Тип засолення ґрунтового розчину у шарі ґрунту 
0-10 см за іонним складом хлоридно-сульфатний 
кальцієво-натрієвий. З глибиною хімізм засолення не 
змінювався. В шарі ґрунту 0-40 см усіх варіантів він 
залишався хлоридно-сульфатним кальцієво-
натрієвим. Реакція ґрунтового розчину шару ґрунту  
0-40 в нашому досліді знаходилась у межах 7.1-
7,4 одиниць (слаболужна) і суттєво не залежала від 
основного обробітку ґрунту.  



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 67   
 

66 

 
 
Висновки. Дослідженнями встановлено, що 

наприкінці вегетації кількість обмінного натрію від 
суми катіонів в 0-40 см шарі ґрунту зростала за 
рахунок поглинутого кальцію, вміст якого зменшу-
вався відносно варіанту з оранкою при безполице-
вих способах обробітку на 2,67-3,48 %, а при ди-
ференційованих – на 0,42-2,97 %. Відношення 
катіонів кальцію до натрію ґрунтового розчину в 
шарі 0-40 см коливається у межах від 0,67 до 0,47 
одиниць, що вказує на розвиток активного процесу 
вторинного осолонцювання. При полицевому та 
диференційованому обробітках, де протягом ро-
тації сівозміни оранка чергується з мілким безпо-
лицевим розпушуванням під культури сівозміни, із 
застосуванням азотних добрив відмічається не-
значне зниження процес іригаційного осо-
лонцювання. 
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