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Пшениця озима – основна зернова культура степової зони України. Підвищення врожай-

ності та стабілізація обсягів виробництва зерна за роками її вирощування є пріоритетним завдан-

ням сільськогосподарської науки і аграрного комплексу. Як відомо, головним лімітуючим 

фактором у північному Степу є волога, тому актуальності набуває питання визначення рівня 

водоспоживання посівів пшениці озимої за певний період її розвитку, що свідчить про умови 

зволоження протягом  вегетації цієї культури. Важливими в цьому напрямку  є  дослідження з 

вивчення впливу строків сівби і мінерального живлення на  особливості водоспоживання 

посівів пшениці озимої при вирощуванні після сидеральних культур, які в умовах зони Степу  

можуть не тільки сприяти збільшенню кількості поживних речовин у грунті, але й поліп-

шувати його структуру та вологоутримуючу здатність.  

Одержання високих урожаїв зерна після різних попередників можливе тільки за 

умови достатнього забезпечення рослин водою протягом вегетації [1–3]. Вирощування   

озимих капустяних і бобових культур – ріпаку, гірчиці та вики як сидеральних культур –  дає 

підстави пересвідчитися, що  рівень водоспоживання пшениці озимої за розміщення її після  

них може істотно різнитись порівняно з іншими попередниками, зокрема з чорним паром. 

Мета  роботи – дослідити водоспоживання посівів пшениці озимої залежно від строків 

сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні її після ріпаку, гірчиці й вики озимих  

як сидеральних культур.  

Польові досліди проводились в 2012–2014 рр. на базі дослідного господарства  «Дніп-

ро» ДУ Інститут сільського господарства степової зони. Досліди закладали відповідно до 

загальноприйнятої методики польового експерименту і методичних рекомендацій по прове-

денню польових дослідів з зерновими культурами [4, 5].  

Ґрунтовий покрив місця проведення досліджень представлений чорноземами звичай-

ними малогумусними на лесі з вмістом гумусу в орному шарі  3,3–3,5 %, загального  азоту – 

0,23–0,25 %, фосфору – 0,10–0,12 %, калію – 2,1 %. Клімат зони – помірно континентальний 

з недостатнім та нестійким зволоженням. 

Попередники пшениці озимої – чорний пар (контроль) і сидеральні культури: ріпак 

озимий, гірчиця озима, вика озима. 

У дослідах висівали пшеницю м’яку озиму сорту Литанівка. Перед сівбою насіння 

протруювали хімічним протруйником вітавакс 200 ФФ у нормі 2,5 л/т. 

Висівали насіння пшениці озимої сівалкою СН-16 згідно зі схемою досліду, без роз-
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риву в часі після допосiвної культивації. Спосіб сівби – суцільний рядковий. Норма висіву – 

4,5 млн  схожого насіння/га, глибина загортання насіння 5–6 см.  

Дослідження проводили в польовому 3-факторному досліді, де ділянками І-го порядку 

були попередники (фактор А): чорний пар і сидеральні культури – ріпак, гірчиця, вика озимі; 

ІІ-го – строки сівби (фактор В): 15–17 і 25–28 вересня, 5–7 жовтня; ІІІ-го порядку – 

мінеральні добрива (фактор С): без добрив; N30P30K30;  N60P60K60;  N90P60K60. 

 

Технологія вирощування пшениці озимої у дослідах – загальноприйнята для північної 

частини зони Степу, крім поставлених на вивчення елементів.  

Досліди закладали методом послідовних ділянок систематичним способом. Площа 

елементарної облікової ділянки становила 60 м
2
, повторність – 3-разова. Збирали врожай 

поділяночно комбайном „Sampo-500”.    

Інтенсивність ростових процесів у рослин пшениці озимої значною мірою залежала від 

умов вологозабезпечення рослин впродовж осінньої та весняно-літньої вегетації. Погодні  умови  

північного Степу України, а також  такі  агротехнологічні чинники, як попередники, рівень міне-

рального живлення і строки сівби, істотно  впливали на запаси продуктивної вологи в ґрунті. 

Сумарна кількість спожитої води визначалась розвитком рослин, зокрема розмірами сформо-

ваної ними вегетативної маси, в тому числі й кількістю пагонів кущення. 

У середньому за роки досліджень при сівбі 15–17 вересня після попередника вика 

озима  сумарна кількість спожитої води  залежно від норми внесення  добрива  варіювала  у 

межах 4987–5000  м³/га; 25–28 вересня – 4654–4667 м³/га; 5–7 жовтня – 4721–4735 м³/га; 

після гірчиці озимої – 4979–4992; 4646–4659; 4709–4722 м³/га; чорного пару – 5073–5087; 

4747–4762; 4796–4811 м³/га відповідно (табл. 1). 

Серед поставлених на вивчення попередників пшениці озимої та норм мінеральних 

добрив різниця у розмірах сумарного споживання вологи була незначною. Так, наприклад, на 

ділянках, де пшеницю озиму висівали 15–17 вересня і вносили N90P60K60, сумарне водоспо-

живання по чорному пару перевищувало  даний показник по попередниках ріпак та вика озимі  

на 1,7 %,   гірчиця озима – на  1,9 %. За сівби 25–28 вересня сумарне водоспоживання по чорно-

му пару в цьому варіанті було вищим, ніж по попередниках ріпак, гірчиця, вика озимі – на 1,8; 

2,2 і 2,0 %, 5–7 жовтня – на 1,4; 1,8 та 1,6 % відповідно. Аналогічна тенденція  простежувалася  й 

в інших варіантах з різними нормами внесення мінеральних добрив.  

Більш істотна різниця за показниками відмічались щодо строків сівби. Так, рослини в 

посівах раннього строку сівби споживали більшу сумарну кількість води, пізнього – меншу, 

що зумовлено різними вихідними запасами продуктивної вологи у півтораметровому шарі 

ґрунту. Встановлено, що в середньому за роки досліджень за сівби озимини 15–17 вересня 

споживання води рослинами було на 6,3–6,5 % більшим порівняно з сівбою  25–28 вересня і  

на 5,2–5,5 % – 5–7 жовтня.  

З метою визначення обсягів витрат води посівами пшениці озимої після різних поперед-

ників за неоднакових строків сівби і норм внесення мінеральних добрив та  їх впливу на форму-

вання урожаю зерна проводили визначення коефіцієнта водоспоживання. Порівняння коефі-

цієнтів водоспоживання у посівах різних строків сівби уможливило встановити, що максимальні 

їх значення відмічались на ділянках досліду, де пшеницю озиму висівали у пізні строки – 5–7 

жовтня. Залежно від норми внесення мінеральних добрив після  різних попередників його 

значення коливались у таких межах: гірчиця озима  – 1054–1171 м
3
/т, ріпак озимий – 1051–1139,  

вика озима – 1034–1119,  чорний пар – 1021–1052 м
3
/т.  
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1. Сумарне споживання вологи посівами пшениці озимої (м³/га) за період вегетації  

залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2012–2014 рр.) 
 

Мінеральні 

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

                                     Попередник – чорний пар 

Без добрив 5073 4747 4796 

N30P30K30 5076 4750 4799 

N60P60K60 5085 4760 4810 

N90P60K60 5087 4762 4811 

Попередник – ріпак озимий 

Без добрив 4987 4661 4728 

N30P30K30 4989 4663 4729 

N60P60K60 4998 4672 4740 

N90P60K60 5000 4674 4743 

 Попередник – гірчиця озима 

Без добрив 4979 4646 4709 

N30P30K30 4981 4649 4712 

N60P60K60 4990 4655 4718 

N90P60K60 4992 4659 4722 

                                     Попередник – вика озима 

Без добрив 4987 4654 4721 

N30P30K30 4989 4656 4725 

N60P60K60 4998 4666 4734 

N90P60K60 5000 4667 4735 

 

 

Коефіцієнт водоспоживання був найнижчим  за сівби пшениці озимої  25–28 вересня, що 

переконливо свідчить про найбільш раціональне використання води рослинами саме в цих посі-

вах. У середньому за роки досліджень по чорному пару найнижчі значення  коефіцієнта водо-

споживання (739 м
3
/т) були на ділянках з внесенням фонового добрива N60P60K60. Більш 

економно використовували воду рослини пшениці озимої після вики озимої на фоні N30P30K30  – 

738 м
3
/т. При сівбі озимини в цей термін після ріпаку та гірчиці озимих мінімальні значення 

коефіцієнта водоспоживання відмічались на ділянках, де вносили N30P30K30 – 744 та 767 м
3
/т 

відповідно. 

Слід відзначити суттєвий вплив на коефіцієнт водоспоживання фактора удобрення. 

Максимальне водоспоживання було в контрольному варіанті без внесення добрив під посіви 

озимини, тут одержали мінімальну врожайність зерна. В середньому за роки досліджень 

після ріпаку, гірчиці, вики озимих і чорного пару коефіцієнт водоспоживання в цих варіантах  

за сівби 15–17 вересня становив 1041, 1042, 1022, 987 м
3
/т,  25–28 вересня і 5–7 жовтня – 890, 

877, 867, 854 м
3
/т та 1139, 1171, 1119, 1052 м

3
/т відповідно. Мінімальні значення коефіцієнта 

водоспоживання при вирощуванні пшениці озимої по чорному пару були на ділянках з 

внесенням N60P60K60: за сівби 15–17 вересня – 846 м
3
/т, 25–28 вересня – 739, 5–7 жовтня – 

1021 м
3
/т (табл. 2). 

Коефіцієнт водоспоживання  посівами на ділянках без внесення фонового добрива по 

чорному пару був більший на 14,3; 13,5 та 2,9 % порівняно зі значеннями даного показника у 
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варіантах з внесенням мінерального добрива N60P60K60. За вирощування озимини після ріпа-

ку, гірчиці та вики озимих найнижчі значення коефіцієнта водоспоживання відмічались на 

ділянках з внесенням N30P30K30: за сівби 15–17 вересня  – 875, 883, 869 м
3
/т, 25–28 вересня – 

744, 767, 738, 5–7 жовтня – 1051, 1054, 1034 м
3
/т відповідно.       

 

2. Коефіцієнт  водоспоживання посівами пшениці озимої (м³/т) 

 за період вегетації (середнє за 2012–2014 рр.) 
 

 

Мінеральні  

добрива 

Строки сівби 

15–17 вересня 25–28 вересня 5–7 жовтня 

Попередник – чорний пар  

Без добрив 987 854 1052 

N30P30K30 857 746 1023 

N60P60K60 846 739 1021 

N90P60K60 852 745 1039 

   Попередник – ріпак озимий   

Без добрив 1041 890 1139 

N30P30K30 875 744 1051 

N60P60K60 880 755 1065 

N90P60K60 883 760 1078 

    Попередник – гірчиця озима  

Без добрив 1042 877 1171 

N30P30K30 883 767 1054 

N60P60K60 891 782 1065 

N90P60K60 898 791 1083 

                                       Попередник – вика озима  

Без добрив 1022 867 1119 

N30P30K30 869 738 1034 

N60P60K60 877 749 1052 

N90P60K60 880 753 1069 

 

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено особливості водо-

споживання  рослин пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення 

при вирощуванні основної зернової культури після сидеральних культур порівняно з чорним 

паром. За розміщення пшениці озимої після різних сидеральних культур більш економно 

використовували  воду рослини в посівах, що йшли після вики озимої, на фоні N30P30K30 за сівби 

в середині третьої декади вересня.  
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