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Постановка проблеми.Одним з пріоритетних 

напрямів розвитку сільського господарства України є 
стабільне виробництво продовольчого і фуражного 
зерна. Кукурудза за потенційною продуктивністю 
займає провідне місце в групі фуражних культур. 
Проте, більшість посівів зернової кукурудзи в країні 
розміщена в районах недостатнього і нестійкого зво-
ложення, в яких основним лімітуючим фактором 
щодо формування високих врожаїв є недостатня 
кількість опадів [1,5]. 

Стан вивчення питання. Створення оптималь-
ного рівня зволоження та підбір способу основного 
обробітку ґрунту для росту і розвитку рослин кукуруд-
зи є однією з основних умов поєднання високої про-
дуктивності та ресурсозбереження. 

За умов наростаючого дефіциту водних та енер-
гетичних ресурсів постає питання підвищення окуп-
ності поливної води, мінеральних добрив зниження 
витрат паливно-мастильних матеріалів де обробіток 
ґрунту має першочергове значення для отримання 
високих врожаїв при економічній окупності вироб-
ництва [2,4,6].  

Завдання і методика досліджень. Метою до-
сліджень було встановлення впливу різних режимів 
зрошення та способів основного обробітку ґрунту на 
формування оптимальної щільності складання та 
продуктивність кукурудзи. Кукурудза в досліді висіва-
лася після пшениці озимої, було закладено 3 режими 
зрошення на фоні трьох варіантів способів і глибини 
основного обробітку ґрунту: 

Фактор А (режим зрошення): 
1. Поливи за РПВГ 70-70-70% НВ в 0,5-ти м. 

шарі ґрунту (загальновизнаний); 
2. РПВГ 60-70-60% НВ в 0,5-ти м. шарі ґрунту*) 

(водозберігаючий); 
3. РПВГ 60-80-60% НВ в 0,5-ти м. шарі ґрунту*) 

(ґрунтозахисний). 
*) – Періоди: І сходи – 9-10 листків; ІІ 9-10 лист-

ків – формування зерна; ІІІ формуванні зерна – вос-
кова стиглість зерна. 

Фактор В (обробіток ґрунту): 
1. Оранка на глибину 28-30 см (полицевий); 
2. Чизельний обробіток ґрунту на глибину 20-

22 см (безполицевий); 
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3. Лущіння на глибину 12-14 см (поверхневий). 
Площа посівної ділянки першого порядку – 

900 м2, другого – 440 м2, облікової – 42 м2.  
Результати досліджень. Результати спосте-

режень в середньому за 2012-2015 роки показали, 
що на початок вегетації при вирощуванні кукурудзи 
найбільш оптимальні показники щільності скла-
дення у шарі ґрунту 0-40 см виявились за оранки 
на 28-30 см при полицевій системі основного 

обробітку ґрунту. Застосування чизельного 
обробітку на 20-22 см призвело до не суттєвого 
збільшення показників щільності до 1,32 г/см3. 
Найвищі показники, а саме 1,35 г/см3 виявились за 
варіанту лущення на 12-14 см в системі поверхне-
вого обробітку ґрунту. Тобто, заміна глибокої оран-
ки на поверхневим обробітком призводить до 
збільшення щільності складення в середньому на 
4% (табл. 1). 

Таблиця 1 – Щільність складення за різних режимів зрошення та основного обробітку ґрунту  
на початку вегетації за 2012-2015 рр., г/см3 

№ 
вар. 

Система основного  
обробітку ґрунту 

Спосіб і глибина  
обробітку, см 

Шар ґрунту, см 
0-10 10-20 20-30 30-40 0-40 

1. Полицева 28-30 (о) 1,26 1,29 1,32 1,33 1,30 
2. Безполицева 20-22 (ч) 1,28 1,31 1,33 1,34 1,32 
3. Поверхнева 12-14 (л) 1,32 1,34 1,37 1,38 1,35 
 НІР05, г/см3      0,02 
 
На кінець вегетації спостерігались тенденції 

до збільшення щільності по всіх варіантах досліду. 
Так, в середньому за 2012-2015 рр. щільність за 
оранки продовжувала бути найменшою в досліді і 
коливалася в межах 1,32-1,33 г/см3, заміна загаль-

новизнаної оранки чизельним розпушенням на 20-
22 см призвело до збільшення щільності 1,34-
1,35 г/см3. І найбільш ущільненим ґрунт 1,37-1,38 
спостерігався за поверхневого обробітку на 12-
14 см (табл. 2). 

Таблиця 2 – Щільність складення ґрунту залежно від різних режимів зрошення та основного  
обробітку ґрунту перед збиранням врожаю за 2012-2015 рр., г/см3 

№ 
вар. 

Режим 
зрошення 

Система  
основного обро-

бітку 

Спосіб і 
глибина 
обробітку, 

Шар ґрунту, см 
0-
10 10-20 20-30 30-40 0-40 

1. Загальновизнаний 
РПВГ 70-70-70% НВ 

полицева 28-30 (о) 1,29 1,32 1,34 1,36 1,33 
безполицева 20-22 (ч) 1,31 1,34 1,36 1,39 1,35 
поверхнева 12-14 (л) 1,33 1,36 1,39 1,42 1,38 

2. Водозберігаючий 
РПВГ 60-70-60% НВ 

полицева 28-30 (о) 1,28 1,32 1,34 1,35 1,32 
безполицева 20-22 (ч) 1,30 1,33 1,35 1,36 1,34 
поверхнева 12-14 (л) 1,33 1,36 1,38 1,39 1,37 

3. Ґрунтозахисний РПВГ 
60-80-60% НВ 

полицева 28-30 (о) 1,28 1,32 1,33 1,35 1,32 
безполицева 20-22 (ч) 1,30 1,33 1,35 1,37 1,34 
поверхнева 12-14 (л) 1,33 1,36 1,39 1,40 1,37 

 НІР05, г/см3       0,02 
 
Режим зрошення також впливає на показники 

щільності. Так, у шарі ґрунту 0-40 см водозберігаючий 
та ґрунтозахисний режими показали приблизно одна-
ковий вплив, де коливання знаходились в межах 
1,32-1,37 г/см3. За загальновизнаного режиму зро-
шення спостерігалось збільшення досліджуваного 
показнику до 1,33-1,38 г/см3. 

В середньому за 2012-2015 роки спостереження 
за показниками врожайних даних показали, що мак-
симальну продуктивність рослини кукурудзи показали 
в середньому по фактору обробітку ґрунту за глибо-
кої полицевої оранки на 28-30 см на рівні 13,15 т/га. 

Заміна полицевого обробітку чизельним 
розпушенням на глибину 20-22 см призвело до 
втрат врожайності на рівні 0,45 т/га, або в відсот-
ковому співвідношенні 3,4%. Застосування по-
верхневого обробітку до 12-14 см призвело до 
подальшого зниження врожаю на 2,67 т/га або на 
20,2%. 

Також виявлено вплив різних режимів зрошення 
на показники продуктивності кукурудзи. Так, за за-
гальновизнаного режиму зрошення показники вро-
жайності були максимальні на рівні 12,70 т/га 
(табл. 3).  

Таблиця 3 – Урожайність зерна кукурудзи за різних режимів зрошення та обробітку ґрунту  
в середньому за 2012-2015 рр., т/га 

Режими зрошення 
(фактор А) 

Система основного обробітку ґрунту (фактор В) Середнє по 
фактору А Полицева 

28-30 (о) 

Безполицева 
20-22 (ч) 

Поверхнева 12-14 
(л) 

Загальновизнаний 
РПВГ 70-70-70% НВ 13,79 13,17 11,15 12,70 
Водозберігаючий 

РПВГ 60-70-60 % НВ 12,45 12,10 9,71 11,42 
Ґрунтозахисний 

РПВГ 60-80-60 % НВ 13,20 12,83 10,58 12,20 
Середнє по фактору В 13,15 12,70 10,48  
НіР05- по фактору А – 0,3; по фактору В – 0,4 
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За ґрунтозахисного режиму зрошення про-
дуктивність зменшилась на 0,5 т/га, або на 3,9%. 
До того ж застосування водозберігаючого режиму 
зрошення призвело до найменших показників 
врожайності у досліді на рівні 11,42 т/га в середнь-
ому по фактору А, що було менше за загально-
визнаний режим зрошення на 1,28 т/га або на 
10,1%.  

Висновки та пропозиції. В результаті спо-
стережень за показниками формування щільності 
ґрунту та врожайності кукурудзи можна зробити 
висновок що оранка на 28-30 см разом з загально-
визнаним режимом зрошення по схемі 70% НВ 
забезпечують найбільш оптимальні показники 
щільності ґрунту та сприяють формуванню 
найбільшого рівня врожайності у досліді на рівні 
13,79 т/га.  
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Постановка проблеми. В південному регіоні 

набувають досить великого розповсюдження новітні 
технології поливу, зокрема краплинне зрошення. Ця 
технологія дозволяє не тільки подавати зрошувальну 
воду майже безпосередньо до кореневої системи 
рослини, але й сумісно з вологою постачати добрива 
та засоби захисту рослин. Проте деякі прийоми тех-
нології вирощування картоплі за такого способу по-
ливу потребують додаткового вивчення та уточнення. 
Тому в плані удосконалення технології вирощування 
насіннєвої та продовольчої картоплі на краплинному 
зрошенні, базуючись на одержаних результатах до-
сліджень попередніх років, потребують визначення 
питання оптимізації процесу живлення рослин в 
період вегетації, ефективності застосування стимуля-
торів та мікроелементів в різних умовах зволоження 
та живлення. 

Стан вивчення проблеми. Стале та ефективне 
виробництво картоплі на півдні України можливе 
лише за умови зрошення [1,2]. Нестача вологи у кри-
тичні для культури періоди призводить до різкого 
зниження врожайності бульб [3]. Багаточисленними 
дослідженнями встановлено високу ефективність 
макроелементів живлення в умовах оптимального 
або близького до оптимального зволоження  
ґрунту [4, 5, 6].  

Завдання і методика досліджень. Завдан-
ням досліджень було виявити закономірності про-
дукційних процесів ранньої картоплі залежно від 
умов зволоження та живлення при вирощуванні на 
краплинному зрошенні в умовах півдня України; 
встановити показники водоспоживання рослин 
картоплі залежно від умов зволоження та піджив-

лення макро- та мікроелементами; визначити вплив 
елементів технології краплинного зрошення та 
підживлення макро- та мікроелементами на ріст, 
розвиток рослин картоплі, формування врожаю 
бульб; встановити ефективність застосування різ-
них поливних норм та підживлення рослин картоплі 
до раннього збирання; обґрунтувати економічну 
ефективність елементів технологій поливу та жив-
лення рослин картоплі для отримання ранньої кар-
топлі. 

У двофакторному польовому досліді, що прове-
дений у 2014–2015 рр. в Інституті зрошуваного зем-
леробства НААН, вивчали три фони зволоження: без 
поливу, поповнення 200 м3/га та поповнення 100 м3/га 
дефіциту водоспоживання. Використовувались 
наступні препарати:  

Мочевин К – органо-мінеральне добриво, ро-
зробник та виробник ТОВ НВО "Агронауковець". Ком-
плекс обробки Мочевин К: обробка бульб перед 
садінням Мочевин К6, обробка по сходах Мочевин 
К1, обробка у фазу бутонізації Мочевин К2. 

Мочевин К6 – прискорює формування кореневої 
системи та появи сходів. Держреєстрація: серія А 
№ 02996 від 20.01.2012 р. Діюча речовина: N (0,8-
1,2%), P2O5 (0,1-0,3%), K2O (0,05-0,15%), мікроеле-
менти (1 г/л), бурштинова кислота (0,1%). Спосіб 
внесення – обробка насіннєвих бульб нормою 1 л/т.  

Мочевин К1 – стимулює розвиток кореневої 
системи, надземної маси, посилює імунну систему 
рослин. Держреєстрація: серія А № 02627 від 
6.05.2011 р. Діюча речовина: N (11-13%), P2O5 (0,1-
0,3%), K2O (0,05-0,15%), мікроелементи (0,1%), 
бурштинова кислота (0,1%). Спосіб внесення – 


