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Анотація 

Вожегова Р.А., Бєлов Я.В. Вплив густоти сто-
яння рослин та фону живлення на водоспожи-
вання та продуктивність гібридів кукурудзи в 
умовах зрошення півдня України. Зрошуване 
землеробство: міжвід. темат. наук. збірник. 
2019. Вип. 72. С. 4-7. 

Мета. Науково обґрунтувати елементи технології 
вирощування гібридів кукурудзи для оптимізації су-
марного водоспоживання та підвищення продуктив-
ності в Південному Степу України із застосуванням 
зрошення. 

Методи. Польові досліди проведено впродовж 
2016–2018 рр. на дослідному полі Миколаївського 
національного аграрного університету. Закладення та 
проведення дослідів проводилася згідно із загально-
визнаними методиками дослідної справи у рослин-
ництві та зрошуваному землеробстві. 

Результати. Сумарне водоспоживання посівів ку-
курудзи змінювалося залежно від усіх досліджуваних 
у досліді факторів. У середньому за три роки за фак-
тором А (гібрид) максимальне сумарне водоспожи-
вання – 4683 м3/га встановлено у гібрида ДКС 4795. 
За фактором В (густота стояння рослин) найвищим 
даний показник був за використання густоти стояння 
рослин 80 тис. шт./га і становив у середньому 
4517 м3/га. Доведено, що найкращі показники продук-
тивності гібриди ДКС 4764 та ДКС 4795 показали за 
густоти стояння рослин 70 тис. шт./га, відповідно 
15,5 та 15,4 т/га. Внесення мінеральних добрив за-
безпечило приріст урожайності зерна, в середньому 
на 1,8–4,7 т/га, порівняно з контролем. 

Висновки. У польових дослідах встановлено, що 
найбільше водоспоживання (4683 м3/га) відзначено у 
гібрида ДКС 4795, а у гібридів ДКС 4764 та ДКС 4795 
даний показник зменшився на 2,3–12,0%. Встановле-
но, що найменший коефіцієнт водоспоживання (239 
м3/т) був у варіанті з гібридом у гібрида ДКС 3730 за 
густоти стояння рослин 80 тис. шт./га та дози азотних 
добрив N120P120. У середньому по гібридному скла-
ду оптимальною з точки зору економії витрат води 
виявилася густота стояння рослин 70 тис. шт./га. Для 
отримання максимальної врожайності під час виро-
щування гібрида ДКС 3730 необхідно формувати 
густоту стояння рослин на рівні 80 тис. шт./га; ДКС 
4764 – 70 тис.; ДКС 4795 – 70–80 тис. шт./га. Опти-
мальною дозою добрив під час вирощування всіх 
досліджуваних гібридів є N90P90. 

Ключові слова: кукурудза, зрошення, гібрид, гу-
стота стояння рослин, удобрення, водоспоживання, 
врожайність. 

 
Вожегова Р.А., Біляєва І.М., Коковіхін С.В., 

 Пілярський В.Г., Пілярська О.О. Ефективне ве-
дення маркетингу та впровадження у виробницт-
во наукових розробок Інституту зрошуваного 
землеробства НААН. Зрошуване землеробство: 
міжвід. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 8-11. 

Мета. Аналіз впровадження у виробництво вітчи-
зняних інноваційних розробок, які спрямовані на 
водо- й ресурсозбереження, підвищення економічної, 
енергетичної та екологічної ефективності сільського 
господарства України. 

Методи. У маркетингу широко використовуються 
різні прийоми і методи дослідження, засновані як на 
теоретичних, так і практичних підходах розвитку і 
вдосконалення господарської діяльності суб’єктів 
ринку. 

Результати. Результатом діяльності вчених Ін-
ституту зрошуваного землеробства НААН є розроб-
лення та широке впровадження у виробництво новіт-
ніх, адаптованих до посушливих умов зони Південно-
го Степу України систем землеробства, раціонально-
го й екологічно безпечного природокористування, 
збереження родючості ґрунтів i навколишнього сере-
довища; відпрацювання нових генетичних і біотехно-
логічних методів селекції, за рахунок яких створено 
понад 70 сортів та гібридів пшениці, кукурудзи, сої, 
люцерни, багаторічних злакових трав, томата, бавов-
ника, які є конкурентоспроможними та адаптованими 
до умов південного регіону й зрошення. Значна час-
тина створених сортів є національними стандартами, 
які за продуктивністю на 15–30% перевищують ана-
логи. В Інституті та дослідних господарствах на висо-
кому рівні організована робота з ведення первинного 
та елітного насінництва з подальшою реалізацією 
насіння високих репродукцій сільгоспвиробникам із 
різних регіонів України та за кордон. 

Висновки. На сьогоднішній день значна частина 
різноманітних організацій та об’єднань виступають як 
споживачі, тому для збереження конкурентної позиції 
вчені Інституту зрошуваного землеробства НААН 
велику увагу приділяють маркетинговій діяльності. 

Ключові слова: маркетинг, інноваційні розробки, 
популяризація, виставки-ярмарки, соціальні медіа, 
реклама. 

 
Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Ру-

бцов Д.К. Залежність біохімічного складу насіння 
сої від різних доз азотних добрив та щільності 
посіву. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 
наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 11-15. 

Мета. Встановити оптимальну густоту стояння 
рослин на фоні азотного добрива з ціллю формуван-
ня максимальних показників якості насіння середньо-
стиглого сорту сої Святогор. 

Методи досліджень – польовий, лабораторний, 
статистичний. 

Результати. Застосування мінерального добрива 
підвищило вміст протеїну в насінні сої на 1,4–5,5% у 
порівнянні з неудобреними ділянками. Відсоток білка 
в насінні сої помітно підвищувався зі збільшенням 
густоти посіву, незалежно від фону живлення. Найбі-
льша кількість білка була накопичена рослинами в 
насінні у варіантах зі щільністю 1 млн рослин/га за 
внесення N30 (40,3%) та за густоти посіву 600 тис. 
шт./га –1 млн шт./га із застосуванням N60 (39,0–
39,4%). 

Збільшення щільності посіву до 1 млн шт./га 
сприяє зменшенню вмісту сирої олії в насінні сорту 
сої Святогор – від 22,8 до 22,0% на фоні N30 та за 
N60 – від 22,2 до 22,3%, у т.ч. й на неудобрених 
варіантах (від 22,2% до 20,8%). Максимальний вихід 
білку з гектару (1514,62 кг) та олії (864,94 кг) отрима-
но внаслідок внесення N60 та густоті стояння рослин 
600 тис. шт./га. Вихід протеїну та олії з гектару зрос-
тав за рахунок підвищення врожайності на 58% 
(1,62 т/га) у порівнянні з варіантом без застосування 
добрива. У середньому за роки проведення дослі-
джень спостерігалося зменшення вмісту олії в насінні 
сої від варіантів з меншою щільністю посіву 300 тис. 
шт./га до більшої 1 млн шт./га. Отже, за рахунок 
більшої врожайності як збір білка, так і олії було 
більшим з одиниці площі. Оптимізація досліджуваних 
факторів дозволяє формувати насіння сої високої 
якості. 
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Висновки. У середньому за три роки досліджень 
на фоні застосування азотного добрива максималь-
ний вміст білка в насінні сої становив 40,3%, олії – 
22,8%. Застосування мінерального добрива сприяло 
зростанню протеїну в насінні сої на 1,4_5,5% у порів-
нянні з неудобреними ділянками. Відсоток білка в 
насінні сої помітно підвищувався зі збільшенням 
густоти посіву, незалежно від фону живлення: за 
щільності 300 тис. шт./га він коливався в межах 36,2–
37,2%, за 1 млн шт./га – 37,5–40,3. Максимальна 
кількість білка була накопичена рослинами в насінні у 
варіантах зі щільністю 1 млн шт./га за внесення N30 
(40,3%) та за густоти посіву 600 тис. шт./га–1 млн 
шт./га із застосуванням N60 (39,0–39,4%). Найбіль-
ший вихід білка з гектару (1514,62 кг) та олії (864,94 
кг) отримано внаслідок внесення N60 та густоті сто-
яння рослин 600 тис. шт./га. Вихід протеїну та олії з 
гектару зростав за рахунок підвищення врожайності 
на 58% (1,62 т/га) у порівнянні з варіантом без засто-
сування добрива. Оптимізація щільності посіву та 
дози азотного добрива дозволяє формувати насіння 
сої високої якості. 

Ключові слова: соя, густота стояння рослин, до-
зи азотного добрива, вміст білка, вміст олії. 

 
Грановська Л.М. Наукове обґрунтування на-

прямів розв’язання конфліктів у зоні відновлення 
рисових зрошувальних систем на території 
Херсонської області. Зрошуване землеробство: 
міжвід. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 15-20. 

Мета. Розроблення наукового обґрунтування на-
прямів розв’язання конфліктів у зоні відновлення 
рисових зрошувальних систем на території Голопри-
станського району Херсонської області. 

Методи досліджень. Використання класичних та 
спеціальних методів наукового дослідження, а саме: 
аналізу, синтезу, історичного, польового та аналітич-
них методів. 

Результати. Науково обґрунтовані природні та 
штучні фактори, які негативно впливають на гідроге-
олого-меліоративну обстановку в зоні рисосіяння та 
на території села Новочорномор’я. Природні факто-
ри: складні геологічні, геоморфологічні та гідрогеоло-
гічні умови території Голопристанського району, що 
призводять до високого стояння рівня ґрунтових вод, 
особливо в прибережній зоні; низький технічний стан 
зрошувальних систем, які характеризуються низьким 
коефіцієнтом корисної дії, що сприяє утворенню 
потужного інфільтраційного потоку; розташування 
села по тальвегу балки на шляху природного розван-
таження поверхневих та підземних вод з водозбірної 
території. До штучних факторів відносяться: безстіч-
ність території села після її забудови; відсутність 
постійної роботи дренажних свердловин та централі-
зованої каналізаційної мережі на території населено-
го пункту. Всі ці фактори негативно впливають на 
гідрогеолого-меліоративні умови сільськогосподарсь-
ких земель і території населеного пункту с. Новочор-
номор’я. Для вирішення завдань щодо забезпечення 
населення регіону якісною вітчизняною рисовою 
крупою та з метою запобігання процесів вторинного 
засолення й осолонцювання на природно малородю-
чих засолених і осолонцьованих ґрунтах необхідно 
відновити роботу рисових зрошувальних систем 
шляхом їх модернізації та впровадження інновацій-
них ресурсозберігаючих технологій вирощування 
рису і супутніх культур, які не будуть погіршувати 
гідрогеолого-меліоративну ситуацію с. Новочорно-
мор’я, а також забезпечувати екологічно сприятливі 
умови в межах санітарної зони Чорноморського біо-
сферного заповідника. 

Висновки. У складних гідрогеологічних умовах 
Голопристанського району під час модернізації рисо-
вих зрошувальних систем рекомендуємо запрова-

джувати інноваційні інженерні рішення та інноваційні 
ресурсозберігаючі технології вирощування рису з 
урахуванням вимог охорони навколишнього середо-
вища. Для покращення гідрогеологічної ситуації на 
території села необхідно поглибити скидні канали, які 
проходять поблизу села Новочорномор’я, з боку 
першої та другої рисових сівозмін та впорядкувати 
поверхневий стік у межах села і з боку прилеглої 
водозбірної території. 

Ключові слова: рисові зрошувальні системи, ге-
ологічні та ґрунтові умови, конфлікти інтересів, рис, 
природоохоронні території, модернізація, ресурсо-
зберігаючі технології. 

 
Жуйков О.Г., Бурдюг О.О. Фенологічні та біо-

метричні особливості гібридів соняшнику за 
органічної технології вирощування в умовах 
Півдня України. Зрошуване землеробство: між-
від. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 20-24. 

У статті наведені результати аналізу комплексу 
базисних фенологічних (дата настання основних 
фенологічних фаз і тривалість міжфазних періодів, 
загального періоду вегетації) та формування най-
більш принципових біометричних показників (висота 
рослин, довжина міжвузлів, площа, товщина та фор-
ма листкових пластинок, їх пігментна наповненість, 
параметри асиміляційного апарату та диференціація 
кореневої системи культури за ґрунтовим профілем) 
за традиційної та органічної технології вирощування.  

Мету було реалізовано шляхом закладання  
2-факторного польового досліду, в якому фактор А 
(гібрид соняшнику) був представлений двома варіан-
тами: PR64F66 F1 і Tunсa F1, фактор В (технологія 
вирощування) п’ятьма варіантами: традиційна (інтен-
сивна) – контроль та чотирма модифікаціями органі-
чної технології. Спосіб закладання досліду – розщеп-
леними ділянками, повторність досліду – чотирира-
зова, всі спостереження та дослідження проводилися 
на двох несуміжних повтореннях згідно загальноп-
рийнятих методик.  

Встановлено, що органічна технологія порівняно 
із інтенсивною сприяла пролонгації тривалості осно-
вних фаз росту і розвитку і міжфазних періодів (від 
цвітіння до наливу насіння) на 4–5 діб за одночасного 
скорочення тривалості стартових етапів онтогенезу 
(сходи–формування кошика). Також зменшувався 
показник середньої висоти рослин за одночасного 
збільшення їх облистяності, лінійних розмірів і площі 
листкової пластинки, її товщини та пігментного напо-
внення, скорочується довжина міжвузлів і збільшу-
ється індекс облистяності агрофітоценозу.  

Органічна технологія сприяла більш активному 
розвиткові кореневої системи соняшника і диферен-
ціації її активної маси за ґрунтовим профілем. Органі-
зація захисту культури від бур’янів за допомогою 
агротехнічних заходів не зменшила показник вижи-
вання рослин соняшника: кількість рослин, що заги-
нули на одиниці посівної площі за вегетацію, була на 
рівні аналогічного контрольного показника за інтенси-
вної технології вирощування. 

Ключові слова: соняшник ранньостиглої групи, 
біологізація, тривалість міжфазних періодів, габітус, 
індекс листкової поверхні, коренева система, коефі-
цієнт виживання рослин. 

 
Колояніді Н.О. Водоспоживання і запаси про-

дуктивної вологи у посівах нуту залежно від 
прийомів вирощування. Зрошуване землеробс-
тво: міжвід. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. 
С. 25-28. 

Основною метою роботи було виявити серед сор-
тів нуту, що підлягали вивченню, ті з них, які здатні 
найбільш ефективно використовувати ґрунтову воло-
гу, а також дослідити особливості водоспоживання 
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нуту залежно від способів сівби та застосування 
гербіцидів. Польовий дослід проводили впродовж 
2008–2010 рр. у ФГ «Росена-Агро» Миколаївської 
області. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки предста-
влений чорноземом південним. Об’єктом досліджен-
ня слугували сорти нуту: Розанна, Пам’ять, Тріумф, 
Буджак.  

Схема досліду також включала різні способи сів-
би – рядковий (15 см) та широкорядний (45 см) та 
внесення гербіцидів: Пульсар (1 л/га); Базагран 
(2 л/га); бакова суміш Пульсара і Базаграна з поло-
винними дозами кожного препарату. Повторність 
триразова, посівна площа ділянки першого порядку 
75 м2, облікова – 50 м2. Технологія вирощування 
нуту відповідала рекомендованій для зони проведен-
ня досліджень. Норма висіву насіння: для суцільних 
посівів – 0,6 млн шт. схожих насінин на 1 га, для 
широкорядних – 0,4 млн шт. схожих насінин на 1 га.  

Основною причиною низьких нестабільних врожа-
їв нуту у Південному Степу України слід визнати 
недостатнє зволоження протягом року. При достатніх 
весняних запасах вологи в метровому шарі ґрунту та 
oпадами у квітні–травні, які підтримували ґрунт у 
дoстатньoму звoлoженні, створюються сприятливі 
умови для росту й розвитку цієї культури.  

Встановлено, що найбільше сумарне водоспожи-
вання посівів нуту було за широкорядної його сівби 
на фоні внесення бакової суміші Пульсар+Базагран у 
фазу 2–5 справжніх листків культури. За сівби з між-
ряддям 15 см нормою висіву насіння 0,6 млн шт./га 
коефіцієнт водоспоживання нуту складав 2277 м3/т, 
меншим цей показник формувався за відстані між 
рядками нуту 45 см з нормою висіву насіння 0,4 млн 
шт./га (від 2021 до 2358 м3/т залежно від сорту). 
Найменше води на утворення 1 т зерна витрачали 
так звані крупнозернові сорти Тріумф і Буджак – 
2055–2176 м3, а дрібнозернові сорти Розанна і 
Пам’ять – 2264–2428 м3/т. Мінімальні витрати зага-
льної кількості води на 1 т зерна відзначалися при 
вирощуванні сорту Буджак: за рядкової сівби – 2089 
м3/т, за широкорядної сівби – 2021 м3/т.  

Ключові слова: нут, сорт, спосіб сівби, водоспо-
живання, гербіцидний фон. 

 
Кулик М.І., Сиплива Н.О., Бабич О.В. Форму-

вання врожайності проса прутоподібного залеж-
но від ширини міжрядь і підживлення посівів. 
Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. 
збірник. 2019. Вип. 72. С. 28-34. 

Мета. Встановити вплив елементів технології ви-
рощування на формування врожайності проса пруто-
подібного для умов недостатнього зволоження Лісос-
тепу України. 

Методи. У польових та лабораторних умовах ви-
вчено особливості формування врожайності біомаси 
проса прутоподібного залежно від застосування 
підживлення посівів, оптимальні параметри кількісних 
показників та взаємозв’язок з регулюванням, оптимі-
зацією росту і розвитку рослин, забезпечення високої 
продуктивності сортів проса прутоподібного 

Результати. За результатами досліджень вста-
новлено, що водночас із погодними умовами, ком-
плексом агрозаходів, які спрямовані на встановлення 
оптимальних параметрів для росту і розвитку рослин 
при вирощуванні їх за різної ширини міжряддя, про-
ведення підживлення посівів мало суттєвий вплив на 
формування кількісних показників проса прутоподіб-
ного. За роки проведення експерименту відзначено 
чітку динаміку збільшення висоти рослин проса пру-
топодібного від третього до шостого року вегетації за 
усіма варіантами досліду від 155,4 до 240,5 см, у 
середньому за роки – від 173,4 до 235,2 см. Кількісні 
показники рослин проса прутоподібного водночас із 
факторами, що були поставлені на вивчення, певним 

чином зумовили врожайність культури за сухою 
біомасою, вона змінювалась у широких межах в 
розрізі років дослідження від 10,7 до 15,9 т/га (у се-
редньому за роки – від 11,7 до 15,5 т/га) і залежала 
як від ширини міжряддя, так і від норм внесення 
азоту у підживлення. Кращим варіантом виявилося 
вирощування культури з шириною міжряддя 45 см і 
застосуванням весняного підживлення рослин дозою 
азоту 30–45 кг/га. 

Висновки. У результаті проведених багаторічних 
досліджень було встановлено, що найбільшу вро-
жайність біомаси забезпечує просо прутоподібне при 
вирощуванні з шириною міжряддя 45 см і застосу-
ванні весняного азотного підживлення рослин дозою 
30–45 кг д.р./га. Внесення меншої та більшої доз 
азоту не призводило до суттєвого підвищення вро-
жайності або навіть зменшувало даний показник. 
Встановлена така закономірність за площею живлен-
ня рослин: як зменшення міжряддя до 15 см, так і 
збільшення до 60 см призводить до суттєвого зни-
ження врожайності. Це пов’язано із виляганням посі-
вів на звужених міжряддях на варіантах з високим 
агрофоном живлення. 

Ключові слова: біоенергетичні культури, біома-
са, врожайність, підживлення, ширина міжряддя. 

 
Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Опти-

мізація водного режиму ґрунту в інтенсивних 
насадженнях черешні за краплинного зрошення 
та мульчування. Зрошуване землеробство: між-
від. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 34-39. 

Мета. Встановити особливості формування гідро-
термічного режиму чорнозему південного у молодих 
інтенсивних насадженнях черешні під впливом крап-
линного зрошення за різних систем утримання ґрунту. 

Методи. Дослідження проведено на базі Меліто-
польської дослідної станції садівництва імені 
М.Ф. Сидоренка ІС НААН упродовж 2016–2018 рр. в 
молодих насадженнях черешні згідно з вимогами 
«Методики проведення польових досліджень з пло-
довими культурами». Ґрунт – чорнозем південний 
легкосуглинковий. Система утримання ґрунту – чор-
ний пар (контроль) і мульчування пристовбурних 
смуг: тирсою, соломою та чорним агроволокном. 
Полив саду здійснювали стаціонарною системою 
краплинного зрошення за підтримання вологості 
ґрунту 70% НВ. Вологість ґрунту визначали в динамі-
ці термостатно-ваговим методом. Температуру ґрун-
ту – ґрунтовим термометром на поверхні та на гли-
бині 10 см. 

Результати. Використання природних матеріалів 
для мульчування, а саме тирси та соломи зумовило 
збереження вологи опадів на 26% відносно парового 
утримання ґрунту у незрошуваних умовах. Крім того, 
залежно від особливостей погодних умов року тем-
пература за мульчування природними матеріалами 
порівняно до чорного пару була нижчою на 5,8–
24,7ºС. Чорне агроволокно таких властивостей не 
має: в окремі періоди температура під ним була 
навіть вищою за чорний пар на 3–5ºС. Мульчування у 
поєднанні зі зрошенням за рівня передполивної 
вологості ґрунту 70% НВ дозволило зменшити кіль-
кість поливів і збільшити міжполивний період, що 
забезпечило економію поливної води від 11 до 49%. 
Застосування для мульчування природних матеріалів 
зумовило економію поливної води за умови дотри-
мання РПВГ 70% НВ у середньому за три роки дослі-
джень понад 36%, чорного агроволокна – на 19,8%. 

Висновки. Мульчування пристовбурних смуг че-
решні соломою і тирсою за природного зволоження 
не може бути повною альтернативою зрошенню в 
посушливих умовах півдня України, проте дозволяє 
скоротити період гострої нестачі вологи у ґрунті. 
Мульчування у поєднанні зі зрошенням дозволяє 
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зменшити кількість поливів на 2–3, збільшити міжпо-
ливний період до 20 днів, що зумовлює зниження 
витрат поливної води. Найбільшу економію водних 
ресурсів (понад 36%) відзначено за використання як 
мульчі соломи та тирси. Застосування краплинного 
зрошення та мульчування природними матеріалами 
зумовлює зменшення максимальної температури 
ґрунту у спекотний період року щонайменше на 5,7ºС 
і зниження амплітуди добових коливань температури 
ґрунту. 

Ключові слова: насадження черешні, чорнозем 
легкосуглинковий, система утримання ґрунту, муль-
чування, краплинне зрошення, гідротермічний режим. 

 
Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук 

А.С., Ісакова Г.М., Мишукова Л.С. Вплив основно-
го обробітку на сольовий режим ґрунту і продук-
тивність сівозмін у зоні дії Інгулецької зрошува-
льної системи. Зрошуване землеробство: між-
від. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 39-43. 

Мета: встановлення напрямів змін меліоративно-
го стану темно-каштанового ґрунту під впливом різ-
них систем основного обробітку в просапній 4-пільній 
сівозміні на зрошенні в зоні дії Інгулецької зрошува-
льної системи. 

Методи: польовий, кількісно-ваговий, візуальний, 
лабораторний, розрахунково-порівняльний і матема-
тично-статистичний методи з використанням загаль-
новизнаних в Україні методик і методичних рекомен-
дацій. 

Результати. Встановлено, що тривале зрошення 
(понад 50 років) слабко мінералізованими водами 
Інгулецької зрошувальної системи на фоні систем 
основного обробітку, які досліджувалися, призвело 
до накопичення солей у метровому шарі ґрунту. 
Менша кількість солей накопичувалася у варіанті 
різноглибинної оранки, а у варіантах різноглибинного 
безполицевого та диференційованої-1 систем обро-
бітку їх, навпаки, накопичувалося більше. Найвищу 
урожайність культур сівозміни забезпечувало вне-
сення добрив дозою N120P60 на фонi різноглибинної 
полицевої та диференційованої-1 систем основного 
обробітку ґрунту, за яких урожайність кукурудзи на 
зерно відповідно складала 14,44 та 14,82 т/га, сої – 
4,31 та 4,34 т/га, пшениці озимої 6,81 та 6,90 т/га та 
сорго зернового – 7,09 та 7,70 т/га. Забезпечивши 
істотну економію витрат на виконання мілкої та різно-
глибинної безполицевих систем обробітку ґрунту в 
сівозміні, вони мало впливали на загальні витрати на 
технології вирощування сільськогосподарських куль-
тур загалом. 

Висновки. Застосування диференційованої-1 си-
стеми основного обробітку з одним щілюванням на 
глибину 38–40 см за ротацію 4-пільної просапної 
сівозміни на Інгулецькому зрошуваному масиві з 
використанням для поливу води, обмежено придат-
ної для зрошення, сприяє зниженню темпів накопи-
чення солей в орному горизонті, покращує фізико-
хімічні властивості ґрунту і фітосанітарний стан посі-
вів, забезпечуючи найвищий рівень прибутковості та 
рентабельності виробництва. 

Ключові слова: просапна сівозміна, темно-
каштановий ґрунт, вміст водорозчинних солей, іонно-
сольовий склад, урожайність. 

 
Онуфран Л.І. Строки сівби різних сортів ячме-

ню озимого в умовах зрошення півдня України. 
Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. 
збірник. 2019. Вип. 72. С. 43-47. 

Мета. Дослідити вплив строків сівби на продукти-
вність і якість зерна сучасних сортів ячменю озимого 
та визначити оптимальні терміни їх сівби в умовах 
зрошення півдня України. 

 

Методи: польовий, лабораторний, аналітичний. 
Результати досліджень. За сівби ячменю озимо-

го 20 вересня рослини всіх сортів восени встигали 
добре розкущитися, мали кущистість 3,5–5,2, за сівби 
1 жовтня кущистість становила 2,3–3,2, а за сівби 20 
жовтня рослини не встигали розкущитися, входили в 
зиму у фазі 2–3 листків. Рослини ячменю озимого 
для доброго розвитку восени повинні вегетувати 55–
60 днів, а сума температур до припинення вегетації 
має становити 500–550°С. Найвищу врожайність і 
якість зерна всі досліджувані сорти ячменю озимого 
формували за сівби в період з 20 вересня по 1 жовт-
ня. Врожайність сорту Академічний становила 6,88–
6,93 т/га, Дев’ятий вал – 6,95–6,98, Достойний – 5,85–
5,90 т/га. Перенесення сівби на пізніший термін (на 
20 жовтня) призводило до суттєвого зниження вро-
жайності сорту Академічний – на 0,61–0,66 т/га, сорту 
Дев’ятий вал – на 0,45–0,48, сорту Достойний – на 
0,44–0,49 т/га. За сівби 20 жовтня всі сорти все ж 
формували задовільну врожайність зерна – 5,41–6,50 
т/га, тому цей строк сівби можна вважати допусти-
мим. За всіх строків сівби найвищу врожайність і 
кормову якість зерна забезпечували сорти Академіч-
ний і Дев’ятий вал, а сорт Достойний поступався їм за 
продуктивністю майже на 1 т/га зерна. 

Висновки. На зрошуваних землях півдня України 
оптимальним строком сівби ячменю озимого сортів 
Академічний, Дев’ятий вал і Достойний є період із 
20 вересня по 1 жовтня. Допустимим строком їх сівби 
є 20 жовтня. За врожайністю і якістю зерна кращими 
сортами для умов зрошення є Академічний і Дев’ятий 
вал. 

Ключові слова: кущистість рослин, урожайність, 
якість зерна, вміст цукрів, елементи структури. 

 
Піньковський Г.В., Танчик С.П. Продуктивність 

та водоспоживання середньоранніх гібридів 
соняшника залежно від строків сівби й густоти 
стояння рослин у Правобережному Степу Украї-
ни. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. 
наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 47-52. 

Мета. Метою є підвищення продуктивності через 
удосконалення строків сівби та густоти стояння рос-
лин соняшника і їх впливу на водний режим ґрунту в 
умовах Правобережного Степу України.  

Методи. Дослідження проводилися протягом 
2016–2018 років на полях Кіровоградської державної 
сільськогосподарської дослідної станції (КДСГДС 
НААН), нині – Інститут сільського господарства Степу 
НААН, за методиками польових і лабораторних дос-
ліджень. 

Результати. У статті наведено результати науко-
вих досліджень з впливу строків сівби та густоти 
стояння рослин соняшника на водоспоживання сере-
дньоранніх гібридів та їх продуктивність в Правобе-
режному Степу України. Встановлено, що лімітуючим 
фактором при вирощуванні соняшника в Степу Укра-
їни є волога. В середньому за роки досліджень най-
більше доступної вологи в 0–10 см шарі ґрунту було 
за першого строку сівби при прогріванні його на гли-
бині заробки насіння на 5–60С. Цей показник стано-
вив 25,0 мм. У такому разі створюються цілком спри-
ятливі умови зволоження посівного шару ґрунту, щоб 
одержати дружні й повні сходи при сівбі в першій – 
другій декаді квітня. Проте в кінці третьої декади 
квітня спостерігається суттєве зменшення валових 
запасів води у посівному і глибших шарах ґрунту, що 
може обмежувати продуктивність одержаних посівів. 
Також встановлено, що запаси доступної рослинам 
вологи в метровому шарі ґрунту на час сівби суттєво 
вплинули на динаміку появи сходів. У середньому за 
роки досліджень найбільше доступної вологи в 0–100 
см шарі ґрунту було за першого строку сівби при 
прогріванні його на глибині заробки насіння на  
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5–60С – 178,6 мм, за другого строку сівби – 172,1 мм, 
за третього строку сівби – 169,7 мм. 

Також встановлено, що запаси доступної росли-
нам вологи в метровому шарі ґрунту у фазі цвітіння 
та перед збирання були неоднаковими у роки дослі-
джень і змінювалися за строками сівби та залежали 
від густоти стояння рослин. Так, за середніми даними 
2016–2018 рр. найвищими запаси доступної для 
рослин вологи в шарі ґрунту 0–100 см у посівах гіб-
ридів Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 55.82 були за 
густоти стояння рослин 60 тис. на гектарі, за першого 
строку сівби – у фазі цвітіння становили 127 мм, за 
другого строку сівби – 121 мм, за третього строку 
сівби – 121 мм. 

Дослідження особливостей використання ґрунто-
вої вологи гібридів соняшника засвідчили, що вони 
потребують різного вологозабезпечення за фазами 
росту й розвитку. Сумарне водоспоживання гібридів 
за вегетацію становило 3202–3271 м3/га. Таку воло-
гозабезпеченість посівів можна вважати задовільною 
для формування високого врожаю. 

Встановлено, що значно ефективніше використо-
вували вологу рослини гібриду LG 55.82 за першого 
строку сівби, коли ґрунт на глибині заробки насіння 
прогрівався до 5–6 0С, густота рослин становила 
60 тис./га, а коефіцієнт водоспоживання складав 
849 м3/т. Рослини гібридів Форвард, LG 56.32, LG 
54.85 найефективніше використовували вологу за 
третього строку сівби, коли ґрунт на глибині заробки 
насіння прогрівався до 9–10 0С, розміщення було на 
площі 60 тис./га, а коефіцієнт водоспоживання скла-
дав 1036, 884, 886 м3/т. Необхідно враховувати, що в 
посушливих умовах соняшник дуже раціонально 
використовує вологу. 

Оптимальним строком сівби соняшника для гіб-
ридів LG 55.82 та LG 54.85 у Правобережному Степу 
є прогрівання ґрунту на глибині заробки насіння до 5–
60С, для гібридів Форвард та LG 56.32 – прогрівання 
ґрунту на глибині заробки насіння до 9–100С, опти-
мальна густота – 60 тис. шт. га. За таких умов гібрид 
LG 55.82 утворив урожайність 3,85 т/га, гібрид LG 
54.85 – 3,64 т/га, Форвард – 3,09 т/га, гібрид LG 
56.32 – 3,62 т/га. 

Висновки. В умовах регіону наявний у ґрунті де-
фіцит запасу вологи є важливим лімітуючим факто-
ром в отриманні високих врожаїв насіння соняшнику, 
тому найповніше забезпечення потреб гібридів со-
няшника різних груп стиглості вологою є вирішальним 
фактором у реалізації їх потенціальних генетичних 
можливостей. 

За першого строку сівби найвищу урожайність на-
сіння забезпечили гібриди LG 55.82 – 3,85 т/га, LG 
54.85 – 3,64 т/га, а гібриди Форвард та LG 56.32 за 
сівби у третій строк – 3,09 та 3,62 т/га.  

Зміщення строків сівби на більш ранні дає мож-
ливість змінювати умови росту й розвитку рослин 
соняшника. Зокрема, рослини краще забезпечуються 
вологою, а також є можливість оминути критичні 
температурні періоди розвитку рослин. 

Ключові слова: соняшник, гібриди, строки сівби, 
густота стояння рослин, продуктивна волога, уро-
жайність. 

 
Сінченко В.В., Танчик С.П., Літвінов Д.В. Вод-

ний режим ґрунту за вирощування сої у Правобе-
режному Лісостепу України. Зрошуване земле-
робство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019.  
Вип. 72. С. 52-56. 

Мета – визначити шляхи раціонального викорис-
тання вологи ґрунту соєю залежно від попередників 
та обробітку ґрунту у Правобережному Лісостепу 
України. 

Методи. Використовувалися польовий, кількісно-
ваговий, візуальний, лабораторний, розрахунково-

порівняльний та математично-статистичний методи з 
використанням загальновизнаних в Україні методик і 
методичних рекомендацій. 

Результати. У статті показано особливості фор-
мування запасів доступної вологи за вирощування 
сої залежно від попередників і обробітку ґрунту. 
Встановлено, що у Правобережному Лісостепу на 
період сівби сої найбільші запаси доступної вологи 
(0–100 см шар) ґрунту формувалися після пшениці 
озимої і ячменю ярого і становили від 163,7 і 151,6 мм 
у варіанті з оранкою до 173,5 і 172,3 мм за прямої 
сівби. Найменші запаси доступної вологи забезпечи-
ла кукурудза на зерно – від 140,1 до 154,1 мм. За 
розміщення сої після соняшника і сої запаси доступ-
ної вологи у метровому шарі були рівнозначними і 
становили від 149,3 до 150,0 мм за оранки, від 162,2 
до 164,1 мм за прямої сівби. Найвищі загальні витра-
ти вологи з ґрунту і опадів за вегетаційний період сої 
залежно від її попередника становили такі показники: 
пшениці озимої – 294,5 мм, ячменю ярого – 281,7 мм, 
кукурудзи на зерно – 277,5 мм, соняшнику – 284,8 мм, 
сої – 282,9 мм. Встановлено, що мінімізація обробітку 
ґрунту призводить до зростання загальних витрат 
вологи. 

Висновки. На чорноземі типовому Правобереж-
ного Лісостепу найбільш ефективно рослини сої 
упродовж вегетації витрачають вологу у разі розмі-
щення після пшениці озимої за чизельного обробітку 
ґрунту, а найбільш витратно – після кукурудзи на 
зерно і соняшника за поверхневого обробітку ґрунту і 
прямої сівби. Сумарні витрати вологи на формування 
одиниці сухої речовини врожаю сої за розміщення 
після кукурудзи на зерно становили від 475 м3/т у 
варіанті з оранкою до 623 м3/т за прямої сівби. Після 
соняшнику залежно від обробітку ґрунту вони стано-
вили від 442 до 621 м3/т, після ячменю ярого – від 
436 до 521 м3/т, після сої – від 412 до 476 м3/т, після 
пшениці озимої – від 408 до 500 м3/т. 

Ключові слова: соя, попередник, запаси доступ-
ної вологи, обробіток ґрунту, водоспоживання. 

 
Танчик С.П., Павлов О.С., Чумбей В.В. Вплив 

обробітку ґрунту на актуальну забур’яненість 
гречки Посівної в Прикарпатті України. Зрошува-
не землеробство: міжвід. темат. наук. збірник. 
2019. Вип. 72. С. 56-60. 

Мета – досягнення ефективного контролю 
бур’янів у посівах гречки Посівної за різного основно-
го та передпосівного обробітку ґрунту в Прикарпатті 
України. 

Методи. Експериментальні дослідження прово-
дилися в умовах Прикарпатської державної сільсько-
господарської дослідної станції НААН упродовж 
2015–2017 рр. у двох стаціонарних дослідах і науко-
вій лабораторії кафедри землеробства та гербології 
НУБіП України. Для проведення досліджень викорис-
товувались загальнонаукові, лабораторні і статисти-
чні методи. Статистичну обробку даних проводили за 
допомогою програми, що має назву “Statistica 10”. 

Результати. У статті наведено результати дослі-
джень щодо впливу основного та передпосівного 
обробітку ґрунту на актуальну забур’яненість та уро-
жайність гречки Посівної в умовах Прикарпаття Укра-
їни. Статистичний аналіз даних засвідчив вплив 
обробітку ґрунту на забур’яненість культури в обох 
дослідах. Урожайність гречки корелює із чисельністю 
бур’янів та їх масою. У досліді 1 коефіцієнт кореляції 
(r) між урожайністю й кількістю бур’янів змінювався 
від -0,64 на період сходів до -0,48 – цвітіння та -0,72 – 
дозрівання плодів, а між урожайністю й масою цей 
показник становив -0,58. У другому досліді залеж-
ність між урожайністю та чисельністю й масою 
бур’янів була виражена такими коефіцієнтами коре-
ляції: -0,85; -0,86; -0,83; -0,85. 
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Висновки. За результатами двох дослідів опти-
мальним є поєднання основного чизельного обробіт-
ку ґрунту на 20–22 см та послідовного проведення 
ранньовесняного боронування (закриття вологи), 
боронування важкими зубовими боронами (у міру 
проростання бур’янів, знищення у фазі білої ниточки) 
та передпосівної культивації (Європак) на глибину 
заробки насіння. Це забезпечило контроль чисельно-
сті бур’янів на рівні 10 шт./м2 у період сходів, 
15 шт./м2 – цвітіння та 17 шт./м2 – дозрівання плодів 
за маси бур’янів 194 г/м2. Це забезпечило також 
найвищу урожайність гречки в дослідах – 3,61 т/га. 

Ключові слова: гречка, актуальна за-
бур’яненість, маса бур’янів, обробіток ґрунту, оранка, 
чизелювання, дискування, урожайність. 

 
Балашова Г.С., Котова О.І., Юзюк С.М., Котов 

Б.С., Шепель А.В. Вплив регулятора росту та 
строку заміни живильного середовища на індук-
цію бульбоутворення картоплі в умовах in vitro. 
Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. 
збірник. 2019. Вип. 72. С. 61-64. 

Мета. Визначити оптимальний режим культиву-
вання картоплі in vitro сорту Явір залежно від складу 
та строку заміни живильного середовища задля 
збільшення виходу оздоровленого насіннєвого мате-
ріалу. 

Методи. Комплексне використання лабораторно-
го, математично-статистичного, розрахунково-
порівняльного методів та системного аналізу. 

Результати. Наведено експериментальні дані 
щодо впливу концентрації бурштинової кислоти в 
живильному середовищі та строку його заміни на 
ріст, розвиток та продуктивність картоплі in vitro се-
редньостиглого сорту Явір. Встановлено, що на 
висоту рослин істотно впливали всі досліджувані 
фактори, а також їх взаємодія. Формування кількості 
міжвузлів суттєво залежало від концентрації стиму-
лятора росту на 20-й день культивування та від вза-
ємодії обох факторів на 40-й день. Високий приріст 
висоти рослин було зафіксовано в разі культивуван-
ня за повного циклу живильного середовища без 
вмісту бурштинової кислоти. Утворення столонів 
рослин картоплі сорту Явір на 20-й день вирощуван-
ня залежало від усіх досліджуваних факторів, істот-
ний вплив також чинила і їх взаємодія; на 40-й день 
фактор А на формування столонів суттєвого впливу 
не чинив. На утворення мікробульб на 20-й та 40-й 
дні культивування впливали як усі досліджувані фак-
тори, так і їх взаємодія, на 60-й та 80-й дні дія факто-
ру А (заміна живильного середовища на 20-й день) 
виявилась не суттєвою. Слід відмітити, що заміна 
живильного середовища та концентрація бурштино-
вої кислоти, як окремо взяті фактори, так і взаємно 
діючі, значно впливали на формування маси мікро-
бульб на одну рослину, однак під час обчислення 
маси середньої мікробульби виявилось, що концент-
рація бурштинової кислоти не впливала на форму-
вання даного показника продуктивності рослин in 
vitro. 

 Висновки. У середньому за три роки спостере-
жень кращими виявились варіанти вирощування 
сорту Явір за повного циклу культивування на рідко-
му живильному середовищі із вмістом бурштинової 
кислоти 1,0 та 2,0 мг/л. Так, маса середньої мікробу-
льби, відповідно, становила 506,9 і 481,0 мг; маса 
мікробульб на 1 рослину – 508,6 і 493,8 мг, а інтенси-
вність бульбоутворення – 101,3 і 102,7%.  

Ключові слова: культура in vitro, регулятор рос-
ту, насіннєвий матеріал, мікробульба, продуктивність. 

 
Влащук А.М., Дробіт О.С., Прищепо М.М., Ша-

парь Л.В., Конащук О.П. Наукові основи системи 
насінництва півдня України. Зрошуване земле-

робство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019.  
Вип. 72. С. 64-68. 

Мета. Вивчити стан системи насінництва сільсь-
когосподарських культур в умовах півдня України. 

Методи. Польові дослідження проводили протя-
гом 2003–2018 рр. на темно-каштанових ґрунтах в 
умовах дослідного поля Інституту зрошуваного зем-
леробства НААН, розташованого на півдні України. 
Планування та проведення досліджень виконували 
згідно із загальноприйнятими методиками проведен-
ня польового досліду, методичних рекомендацій і 
посібників. 

Результати. Були розроблені та удосконалені 
технології вирощування насіння ріпаку озимого, 
сої, кукурудзи, зернових, зернобобових, технічних 
культур та буркуну білого однорічного в умовах 
півдня України. 

Висновки. Система насінництва півдня України 
побудована на науковій основі, яка забезпечує 
швидке розмноження та впровадження у виробни-
цтво нових сортів сільгоспкультур, виробництво 
сортового насіння в кількості, необхідній для за-
безпечення сівби та створення страхових фондів. 
У ринкових умовах сьогодення основою ефектив-
ного господарювання є використання інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, котрі базуються на використанні високоп-
родуктивних сортів та раціональному застосуванні 
оптимальних елементів технології. 

Відділ насінництва Інституту зрошуваного земле-
робства НААН працює над розв’язанням прикладних 
завдань, розробленням методичних рекомендацій, 
впровадженням у виробництво науково-технічних 
програм та науковим забезпеченням агротехніки 
вирощування високоякісного посівного матеріалу. 
Основним напрямом наукової діяльності є розроб-
лення та удосконалення елементів технологій виро-
щування насіння сільгоспкультур, а також впрова-
дження у виробництво нових сортів і гібридів зерно-
вих, зернобобових, олійних культур і трав, занесених 
до Державного реєстру сортів рослин України. 

Ключові слова: насіння, насінництво, селекція, 
сорт, урожайність, рентабельність. 

 
Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В. 

Ріст та розвиток насіннєвої картоплі за літнього 
садіння свіжозібраними бульбами на півдні 
України. Зрошуване землеробство: міжвід. те-
мат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 68-72. 

Мета полягала у визначенні поетапного впливу 
фотосинтетичного апарату картоплі на формування 
продуктивності насіннєвої картоплі за літнього садін-
ня свіжозібраними бульбами в умовах зрошення на 
півдні України. 

Методи досліджень: польовий, аналітичний, ма-
тематико-статистичний. 

Результати досліджень. Аналіз одержаних да-
них дворічних досліджень показав, що в середньому 
за роками досліджень густота садіння 80 та 100 тис. 
бульб/га забезпечила приріст урожаю на 11,4–20,1% 
у порівнянні із садінням 60 тис. шт./га. Урожай у разі 
видалення бадилля 10 вересня та густоти садіння 60, 
80 і 100 тис. шт./га був на 79,0; 67,0 та 75,8 % нижчим 
за урожай контрольного варіанту (без видалення 
бадилля). До 10 вересня рослини за фактичної густо-
ти стояння 39, 41 і 53 тис./га встигли накопичити 21,0; 
33,0 і 24,2% кінцевого урожаю. Через 10 днів рівень 
урожаю сягав 56,7; 64,4 і 47,4%; до 25 вересня – 91,1; 
89,3 та 94,0%. Чим пізнішим був строк видалення 
бадилля, тим вищим був урожай бульб. У 2007 р. 
урожай був значно менший, ніж у 2008 р. (на окремих 
варіантах більш ніж у 10 раз), при цьому різниця між 
варіантами з різною густотою садіння була несуттєва. 
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2007 рік був гостропосушливим і в цілому несприят-
ливим для культури картоплі. 

Висновок. Економічно виправданою густотою лі-
тнього садіння картоплі є 60 тис. бульб на 1 га. До 
кінця вересня формується більше 90% кінцевого 
урожаю. Збільшення густоти садіння до 80 і 100 тис. 
сприяє одержанню більш високої врожайності, але 
прибавка практично не перевищує додатково витра-
ченої кількості картоплі під час садіння.  

Ключові слова: густота садіння, строк видален-
ня бадилля, урожайність, маса бульб, маса бадилля, 
фракційний склад бульб. 

 
Заєць С.О., Кисіль Л.Б., Гальченко Н.М.  

Врожайність сучасних сортів ячменю озимого за 
різних строків сівби і застосування регуляторів 
росту в умовах зрошення. Зрошуване землероб-
ство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. 
С. 72-76. 

Мета. Визначити вплив сорту, строків сівби та ре-
гуляторів росту Гуміфілд Форте брікс, МИР і PROLIS 
на формування врожайності ячменю озимого при 
вирощуванні після сої в умовах зрошення. 

Методи. Дослідження проводились на дослідно-
му полі в сівозміні відділу агротехнологій Інституту 
зрошуваного землеробства НААН в період з 2016 по 
2019 рр. за методиками польових і лабораторних 
досліджень на зрошуваних землях (ІЗЗ НААН, 2014).  

Результати. Встановлено, що у різні за погодни-
ми умовами роки строки сівби застосування регуля-
торів росту по-різному впливають на формування 
врожайності зерна сучасних сортів ячменю озимого. 
Суттєвий вплив регуляторів росту відмічено у 2017 і 
2019 роках, строків сівби – у 2017 і 2018 роках, а 
сорту – у 2019 році. Найбільшу врожайність зерна 
сорти ячменю формували в умовах 2018 року – 
7,55 т/га на сорті Академічний і 7,86 т/га на сорті 
Дев’ятий вал, а найвищі прирости зерна 0,49-0,77 т/га 
у 2019 році. 

Використання регуляторів росту Гуміфілд Форте 
брікс, МИР і PROLIS сприяє підвищенню врожайності 
обох сортів ячменю озимого. Середній приріст уро-
жайності зерна від використання регуляторів росту у 
сорту Академічний за сівби 1 жовтня становив 
0,32 т/га, у сорту Дев’ятий вал – 0,40 т/га, а за сівби 
20 жовтня – 0,34 і 0,38 т/га відповідно. Тобто, викори-
стання регуляторів росту сприяє підвищенню вро-
жайності обох сортів ячменю озимого, але вагоміші 
прирости зерна забезпечують рослини сорту 
Дев’ятий вал.  

У середньому за три роки досліджень сорт 
Дев’ятий вал найвищу врожайність (7,03 т/га) за-
безпечив за сівби 1 жовтня і обробки насіння біоп-
репаратом МИР, а сорт Академічний за обробки 
препаратом Гуміфілд – 6,59 т/га. За сівби 20 жовт-
ня максимальну врожайність 6,41 т/га сорт 
Дев’ятий вал формував за обробки насіння препа-
ратом PROLIS, а сорт Академічний 5,51 і 5,54 т/га 
за обробки насіння препаратом PROLIS та обприс-
куванні рослин Гуміфілдом.  

Висновки. Для підвищення врожайності ячменю 
озимого необхідно використовувати регулятори росту 
Гуміфілд Форте бікс, МИР і PROLIS як для обробки 
насіння, так і обприскування рослин у весняне ку-
щення. 

Ключові слова: ячмінь озимий, сорти, строки сі-
вби, регулятори росту, врожайність, зрошення. 

 
Заєць С.О., Пілярська О.О., Фундират К.С., 

Шкода О.А. Оцінка посівних та технологічних 
показників насіння сортів тритикале озимого 
залежно від обробки мікродобривами. Зрошува-
не землеробство: міжвід. темат. наук. збірник. 
2019. Вип. 72. С. 77-83. 

Мета дослідження полягала у встановлені посів-
них та продовольчих параметрів якості насіння, ви-
явлення їхніх взаємозв’язків на сортах тритикале 
озимого залежно від обробки мікродобривами мате-
ринських рослин у зрошуваних умовах. 

Методи. Визначення посівних та якісних показни-
ків насіння проводили в лабораторії аналітичних 
досліджень Інституту зрошуваного землеробства у 
2014–2016 рр. за загальноприйнятими методиками і 
стандартами ДСТУ 2240-93, ДСТУ 4138-2002; ДСТУ 
4762: 2007. Оцінку хлібопекарських якостей здійсню-
вали методом пробної лабораторної випічки. 

Результати. Найбільшою енергією проростання 
характеризувався сорт Богодарське в разі застосу-
вання мікродобрив Нановіт – 96,8% та Гуміфілд – 
96,5%, що на 1,95 та 1,65% більше за контроль. На 
сортах Раритет і Букет також відмічено позитивну дію 
цих препаратів, відповідно, цей показник становив 
96,0 та 96,1% і 95,3 та 95,2, що більше за варіант без 
мікродобрив на 1,9 та 2,0% і 2,15 та 2,0%. Установ-
лено, що підживлення материнської рослини мікро-
добривами Нановіт та Гуміфілд сприяло отриманню 
насіння з більшою схожістю – 98,8 та 98,5% у сорту 
Богодарське, що на 1,2 та 0,9% більше порівняно з 
контролем. У сортів Раритет і Букет під час викорис-
тання цих препаратів лабораторна схожість насіння 
становила 98,3-98,5 та 98,0%, що на 1,15-1,30 і 1,35% 
більше, ніж у контрольних ділянках. Порівняно з 
контролем застосування мікродобрива Нановіт під-
вищувало на 1,2–3,8 г масу 1000 насінин. Викорис-
тання мікродобрив Гуміфілд та Наномікс також під-
вищувало масу 1000 насінин – на 0,4–0,6 г у сорту 
Букет, 1,8–1,7 г – у сорту Богодарське та 0,9–0,6 – у 
сорту Раритет. 

Висновки. Підживлення материнських рослин мі-
кродобривами має позитивний вплив на посівні влас-
тивості сортів тритикале озимого. Насіння сортів 
тритикале озимого мало високі посівні якості й відпо-
відало кондиціям Державного стандарту України 
(ДСТУ 2240-93). Енергія проростання для всіх сортів 
на варіантах досліду була в межах 93,2–96,8%, лабо-
раторна схожість – 96,7 – 98,8%, маса 1000 насінин – 
47,4–52,1 г. Кращі умови для формування повноцін-
ного насіння було створено в разі застосування по 
материнській рослині мікродобрив Нановіт та Гумі-
філд. Серед сортів слід відмітити сорт тритикале 
озимого Богодарське, який виділявся кращими посів-
ними якостями.  

Ключові слова: енергія проростання, лаборато-
рна схожість, маса 1000 насінин, сорт, мікродобрива. 

 
Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко 

К.О. Наукові досягнення лабораторії овочівницт-
ва Інституту зрошуваного землеробства: історія 
та підсумки. Зрошуване землеробство: міжвід. 
темат. наук. збірник. 2019. Вип. 72. С. 83-88. 

Мета. Дослідити історичний шлях відділу овочів-
ництва Інституту зрошуваного землеробства, про-
аналізувати творчі досягнення вчених та результати 
наукових досліджень від створення відділу до тепе-
рішнього часу. 

Методи. Основні методи дослідження – загаль-
нонаукові принципи історичної достовірності, наукової 
об’єктивності та діалектичного аналізу історичного 
процесу через проблемно-хронологічний, джерелоз-
навчий аналізи.  

Результати. Висвітлено основні етапи розвитку 
одного із підрозділів ІЗЗ НААН за 60 ти річний період 
роботи. Здійснено аналіз і систематизацію наукового 
доробку співробітників лабораторії овочівництва, 
обґрунтовано значення окремих наукових розробок 
для сучасної аграрної науки та виробників овочевої 
продукції. Науковцями розроблено і впроваджено у 
виробництво ресурсозберігаючі технології вирощу-
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вання овочевих рослин на неполивних і зрошуваних 
землях півдня України, що спрямовані на підвищення 
ефективності використання поливної води, збере-
ження родючості ґрунтів, підвищення врожайності та 
якості овочів.  

Створено нові сорти томата промислового ти-
пу: «Наддніпрянський 1», «Кіммерієць», «Сармат», 
«Інгулецький», «Тайм», «Легінь», «Кумач», що 
занесені до Реєстру сортів рослин України. Вчени-
ми розроблено і впроваджено у господарствах 
півдня України технології насінництва томата, 
цибулі ріпчастої, буряку столового, моркви столо-
вої, що дозволяють суттєво збільшити врожайність 
та покращити якість насіння.  

Висновки. Наукові розробки лабораторії висвіт-
лені у більш, ніж 600 ти наукових працях та захищені 
30 ю патентами України, сім з яких отримано на 
сорти томата. 

Ключові слова: лабораторія овочівництва, тех-
нологія, селекція, сорт, насіння, зрошення, томат, 
урожайність. 

 
Косенко Н.П., Сергеєв А.В. Насінництво морк-

ви столової за краплинного зрошення. Зрошува-
не землеробство: міжвід. темат. наук. збірник. 
2019. Вип. 72. С. 88-91. 

Мета. Удосконалення основних елементів техно-
логії вирощування насіннєвих рослин моркви за 
краплинного зрошення в умовах півдня України. 

Методи. Польовий, лабораторний, вимірюваль-
но-розрахунковий, порівняльний, математично-
статистичний аналіз. 

Результати. Встановлено значний вплив розміру 
маточного коренеплоду та схеми висаджування на 
ріст, розвиток і насіннєву продуктивність моркви за 
умов краплинного зрошення півдня України. У круп-
них маточників краще відбувалося укорінення за 
польових умов, ніж у дрібних. Найбільший відсоток 
приживлення маточників після висаджування (70,1%) 
відзначено у крупних маточних коренеплодів діамет-
ром 31–40 мм. На формування врожайності насіння 
найбільший вплив чинить схема висаджування мато-
чників. Загущення насіннєвих рослин у рядку з 30 до 
15 см істотно збільшує врожайність насіння на 47,6%. 
За використання маточників середнього розміру 
спостерігалося підвищення врожайності насіння на 
9,0%, крупних коренеплодів – на 19,2% порівняно з 
дрібними коренеплодами. За даними кореляційно-
регресійного аналізу визначено математичну модель 
урожайності насіння залежно від діаметру коренеп-
лоду і схеми висаджування маточників. На посівні 
якості насіння схеми висаджування і розмір маточних 
коренеплодів істотно не впливають. За висаджування 
крупних маточників схожість насіння становила 84%, 
у дрібних – 80%. За схеми висаджування 70х30 см 
енергія проростання і схожість насіння були на 1,0–
2,0% більшими, ніж за 70х15 см. Використання мато-
чників-штеклінгів дає можливість отримати насіння з 
такими ж високими посівними якостями, як і від стан-
дартних маточних коренеплодів. 

Висновки. Найбільшою врожайністю насіння 
(1,14 т/га) характеризувалися рослини, що сформу-
валися із крупних маточників 31–40 мм і були виса-
джені за схеми 70х15 см, за висадки маточників-
штеклінгів – 0,94 т/га. Насіння, отримане від маточни-
ків-штеклінгів, відповідає вимогам державного стан-
дарту України. 

Ключові слова: морква столова, маточні корене-
плоди, штеклінги, насіння, врожайність, краплинне 
зрошення. 

 
Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Забара П.П. 

Селекційні надбання та їх роль у стабілізації 
виробництва зерна кукурудзи в Україні. Зрошу-

ване землеробство: міжвід. темат. наук. збір-
ник. 2019. Вип. 72. С. 91-100. 

Мета. Розробити морфофізіологічні та гетерозис-
ні моделі гібридів кукурудзи ФАО 150-600 для умов 
зрошення. 

Методика. Використовували загальнонаукові, 
спеціальні селекційно-генетичні, польові та розрахун-
ково-порівняльні методи досліджень.  

Результати. Викладено результати багаторічних 
досліджень із розробки морфо-фізіологічних та гете-
розисних моделей гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості в умовах зрошення. Визначені основні 
параметри моделей гібридів кукурудзи різних груп 
ФАО. Визначені параметри гетерозисних моделей та 
створені лінії з високою комбінаційною здатністю, які 
залучені до родоводу новостворених гібридів ран-
ньостиглої, середньоранньої, середньостиглої, сере-
дньопізньої та пізньостиглої груп стиглості. 

Наведено результати реакції нових гібридів на 
способи поливу та режими зрошення. Визначено, що 
універсальні гібриди, адаптовані до широкого спектру 
зовнішніх умов, на кожному агроекологічному градіє-
нті поступаються за продуктивністю генотипам, що 
володіють вузькою адаптивністю. За адаптивними 
властивостями слід розрізняти гібриди інтенсивного 
типу з сильно вираженою реакцією на середовище; 
гомеостатичні, що забезпечують стабільні урожаї за 
умов коливання умов вирощування; пластичні, що 
адекватно реагують на зміну рівня агрофону. Для 
добору за адаптивністю має бути забезпечений еко-
логічний градієнт, що об’єктивно відображає спектр 
агроекологічних умов передбачуваного регіону роз-
повсюдження гібриду кукурудзи.  

Висновки. Розроблені морфо-фізіологічні та ге-
терозисні моделі та створені на їх базі гібриди куку-
рудзи групи ФАО 150-600 для умов зрошення півдня 
України з урожайністю зерна 11–17 т/га. Створені нові 
інноваційні гібриди кукурудзи ФАО 150-600 для умов 
зрошення, що володіють комплексом господарсько-
цінних ознак, здатні формувати високі врожаї при 
зрошенні (11–17 т/га зерна), при цьому ефективно 
використовувати поливну воду, мінеральні макро- і 
мікродобрива, володіють швидкою вологовіддачею 
зерна при дозріванні, мають високу стійкість проти 
основних хвороб та шкідників, що закладено в їх 
генетичному потенціалі. 

Ключові слова: кукурудза, морфо-фізіологічна 
модель, гібрид, зрошення, група стиглості за FAO, 
урожайність. 

 
Назаренко С. В., Котовська Ю. С. Стовбурові 

шкідники середньовікових і старших насаджень 
сосни на Олешківських пісках. Зрошуване зем-
леробство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019. 
Вип. 72. С. 100-104. 

Мета. Встановити видовий склад стовбурових 
шкідників у середньовікових і старших насаджень 
звичайної (Pinus sylvestris) та кримської (Pinus nigra 
subsp. pallasiana) сосни на Олешківських пісках з 
урахуванням шкодочинності цих комах. Методи. 
Дослідження проводились у 2012 - 2018 рр. у сосно-
вих деревостанах, що зростають на Олешківських 
пісках при цьому використовували загальноприйняті 
методики збору комах. Категорію санітарного стану 
дерев визначали згідно із “Санітарними правилами в 
лісах України”. Результати. Встановлено, що видо-
вий склад стовбурових шкідників у середньовікових і 
старших насаджень звичайної (Pinus sylvestris) та 
кримської (Pinus nigra subsp. pallasiana) сосни на 
Олешківських пісках представлений 30 видами. Ви-
значені місця живлення та шкодочинність цих комах. 
Висновки. Стовбурові комахи у середньовікових і 
старших соснових насадженнях на Олешківських 
пісках включають 1 представника ряду Hymenoptera і 



Анотація 
 

131 

29 – Coleoptera. З останніх 6 видів златок, 11 – вуса-
чів, 3 – довгоносиків, 9 – короїдів. Дещо ослаблені 
дерева можуть заселяти лише синя соснова златка 
(Phaenops cyanea F.), великий сосновий лубоїд 
(Tomicus piniperda L.) і стовбуровий смолюх (Pissodes 
pini L.), причому останній вид у регіоні виявлений 
зрідка. Великий сосновий лубоїд додатково ослаб-
лює дерева при живленні імаго у кронах, спричиняю-
чи так звану "стрижку пагонів", а потім заселяє осла-
блені внаслідок цього дерева. Синя соснова златка є 
небезпечною як для живих дерев, так і для лісомате-
ріалів. 

Ключові слова: соснові насадження, стовбурові 
шкідники, Олешківські піски, Buprestidae, 
Cerambycidae, Curculionidae, Scolytidae. 

 
 
Панфілова А.В., Гамаюнова В.В., Федорчук 

М.І., Нагірний В.В. Фотосинтетична діяльність 
посівів ячменю ярого й озимого залежно від 
елементів технології вирощування в умовах 
Південного Степу України. Зрошуване земле-
робство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019.  
Вип. 72. С. 104-112. 

Мета дослідження полягала у визначенні показ-
ників фотосинтетичної діяльності посівів ячменю 
ярого й озимого залежно від удосконалення елемен-
тів технології вирощування культур в умовах півден-
ного Степу України шляхом дослідження строків 
сівби та запровадження ресурсозберігаючого жив-
лення рослин: застосування оброблення насіння 
мікродобривами та посіву рослин рістрегулюючими 
речовинами в основні періоди вегетації по фону 
основного внесення невисоких доз мінеральних 
добрив. 

Матеріал і методи. Викладено результати дослі-
джень проведених упродовж 2013–2017 рр. в умовах 
навчально-науково-практичного центру Миколаївсь-
кого НАУ (ячмінь ярий) і впродовж 2015–2018 рр. у 
ФГ «Фентезі» Великоолександрівського району 
Херсонської області (ячмінь озимий). 

Результати. Визначено, що за вирощування яч-
меню ярого, внесення під передпосівну культивацію 
мінерального добрива в дозі N30P30 (фон) та засто-
сування позакореневого підживлення посівів на поча-
тку фази виходу рослин ячменю ярого у трубку та 
колосіння комплексними органо-мінеральними доб-
ривами Органік Д2 та Ескор-біо створюються сприят-
ливі умови для формування найбільшої площі листків 
у рослин і, відповідно, найвищого значення фотосин-
тетичного потенціалу і чистої продуктивності фотоси-
нтезу посівів досліджуваних сортів. Так, наприклад, у 
середньому за роки досліджень рослинами ячменю 
ярого сорту Еней за цих варіантів удобрення сфор-
мовано площу листкової поверхні на рівні 36,7–37,4 
та 41,1–41,7 тис. м2/га залежно від фази розвитку 
рослин, тоді як у контрольному варіанті – 26,9–30,0 
тис. м2/га. Формування площі листя ячменю озимого 
у всі фази росту та розвитку рослин залежало від 
строків сівби, сорту та мікродобрив. Встановлено, що 
передпосівна обробка насіння останніми посилювала 
формування асиміляційного апарату, особливо за 
сівби сорту Дев’ятий вал у ІІ декаді жовтня. Найвищі 
показники фотосинтетичного потенціалу спостерігали 
за сівби ячменю озимого сорту Дев’ятий вал у ІІ 
декаді жовтня та сумісного використання добрив 
Міфосат 1 та Хелат Комбі – 1,84 млн м2/га х діб. 

Висновки. В умовах Південного Степу України за 
вирощування ячменю ярого у середньому за роки 
досліджень внесення мінеральних добрив у дозі 
N30P30 під передпосівну культивацію та застосуван-
ня позакореневих підживлень посівів добривами 
Органік Д2 та Ескорт-біо забезпечує формування 
оптимальної площі листкової поверхні рослин ячме-

ню ярого та тривалість її активного функціонування, 
особливо за вирощування сорту Еней. Сівба ячменю 
озимого сорту Дев’ятий вал у ІІ декаді жовтня та 
передпосівна обробка його насіння добривами Міфо-
сат 1 та Хелат Комбі (сумісно) забезпечила в серед-
ньому за роки досліджень найкращі показники фото-
синтетичної діяльності посівів у всі фази росту та 
розвитку рослин. 

Ключові слова: ячмінь ярий, ячмінь озимий, 
сорт, строки сівби, живлення рослин, рістрегулюючі 
препарати, мікродобрива. 

 
Резніченко Н.Д. Динаміка накопичення сирої 

маси та сухої речовини сортами ячменю озимого 
за різних умов вирощування. Зрошуване земле-
робство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019.  
Вип. 72. С. 113-117. 

Мета – вивчити вплив різних способів основного 
обробітку ґрунту і доз внесених мінеральних добрив 
на накопичення сирої маси та сухої речовини росли-
нами ячменю озимого (H. vulgare L.) районованих 
сортів при вирощуванні в умовах зрошення. 

Методи досліджень: польовий, лабораторний, 
розрахунково-порівняльний та статистичний. 

Результати. У статті наведені результати експе-
риментальних досліджень щодо впливу способів 
основного обробітку ґрунту, сівби в попередньо нео-
броблений ґрунт та внесення різних доз мінеральних 
добрив на накопичення сирої маси та сухої речовини 
рослинами ячменю озимого районованих сортів при 
вирощуванні в умовах зрошення. Встановлено, що за 
вирощування ячменю озимого в умовах зрошення 
Півдня України найбільший середньодобовий приріст 
сирої маси рослин ячменю озимого сортів Достойний 
та Зимовий за всіх досліджуваних систем основного 
обробітку ґрунту був зафіксований у фазу колосіння. 
Найбільший вміст сухої речовини обидва сорти яч-
меню озимого формували за умов проведення дис-
кового обробітку ґрунту на фоні внесення дози міне-
ральних добрив N120P40. За сівби сортів в поперед-
ньо необроблений ґрунт та застосування дози міне-
ральних добрив N60Р40 вміст сухої речовини в рос-
линах був найменшим. Найбільший ефект від добрив 
був відзначений у фазу колосіння, де на варіантах з 
дисковим обробітком ґрунту накопичення сирої маси 
рослинами ячменю озимого сорту Достойний за 
високих доз мінеральних добрив збільшувалось на 
60%, з чизельним обробітком – на 40%, за сівби в 
попередньо необроблений ґрунт – на 50%. Для сорту 
Зимовий ці показники становили відповідно 42%, 32% 
та 89%. 

Висновки. При вирощуванні ячменю озимого в 
умовах зрошення Півдня України доцільно застосо-
вувати дисковий обробіток ґрунту на глибину 12–14 
см та вносити мінеральні добрива дозою N120Р40, 
що забезпечить накопичення оптимальної вегетатив-
ної маси рослин.  

Ключові слова: ячмінь озимий, обробіток ґрунту, 
технологія No-till, сира маса, суха речовина. 

 
Тищенко О.Д., Тищенко А.В., Пілярська О.О., 

Куц Г.М. Особливості морфології кореневої сис-
теми у популяцій люцерни. Зрошуване земле-
робство: міжвід. темат. наук. збірник. 2019.  
Вип. 72. С. 118-121. 

Мета – провести оцінку різних популяцій люцерни 
за формою кореневої системи, визначити зв’язки між 
кореневою системою та основними господарсько-
цінними ознаками. 

Методи досліджень. Об’єктом вивчення були та-
кі види люцерни роду Medicago: M. sativa L., M. varia 
Mart., M. falcata L., M. polуchroa Grossh., 
M. guasifalcata Sinsk. Рослини люцерни аналізува-
лись через 2,5 місяці після посіву з відкопуванням 
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рослин до глибини 30 см. Аналізувалась форма, 
об’єм кореневої системи, кількість бокових відгалу-
жень з урахуванням їх товщини, а також наявність 
кореневих волосків. 

Результати досліджень. За результатами ви-
вчення різних популяцій люцерни встановлено, що у 
них виявлялися дві форми кореневої системи (СТ та 
СТР), які розрізнялися за об’ємом, вагою надземної 
та кореневої маси. Вирахувані кореляційні зв’язки 
показали, що з об’ємом кореневої системи тісно 
пов’язані основні господарсько-цінні ознаки. Зокрема, 
ідеться про сильний позитивний зв’язок об’єму коре-
невої маси з надземною масою (r = 0,48–0,86) і коре-
невої маси (r = 0,63–0,96) з висотою рослин (r = 0,31–
0,72). Два цикли доборів за об’ємом кореневої маси 
сприяли її підвищенню, підсиленню росту рослин і 

отриманню більшої врожайності надземної та коре-
невої маси. За кількістю стебел спостерігався серед-
ній та вищий від середнього зв’язок. Лише в окремі 
роки сила цього зв’язку збільшувалася у популяціях 
Надєжда/М. quasifalcata, Флора 2/Надєжда, Піща-
на/Різнокольорова. 

Висновки. Проведені дослідження дозволили ро-
зробити спосіб добору високопродуктивного селек-
ційного матеріалу з підвищеним об’ємом кореневої 
системи (патент на корисну модель № 18659), мето-
дику селекції люцерни, спрямовану на підвищення 
рівня накопичення кореневої маси (Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 32134). 

Ключові слова: люцерна, стержнева та стерж-
нево-розгалужена коренева система, об’єм кореневої 
системи, добір, надземна та коренева маса. 

 


