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ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА БУРЯКУ ЦУКРОВОГО  

ЗА РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ 
 
В. Г. Крижанівський, здобувач, Уманський національний університет садівництва 
 
Подані матеріали трирічних досліджень на вологозабезпеченість рослин гороху, пшениці ози-

мої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку. Недостатня кількість вологи у веге-
таційний період часто призводить до різкого коливання врожаю по роках, тому всі агротехнічні за-
ходи, в тому числі й механічний обробіток ґрунту, в першу чергу повинні спрямовуватись на накопи-
чення, збереження та раціональне використання вологи рослинами. 

Заміна основного обробітку культивацією і без обробітку ґрунту в п’ятипільній сівозміні не по-
гіршує умови вологозабезпечення рослин гороху, пшениці озимої, та буряку цукрового протягом пе-
ріоду вегетації цих культур. 
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Постановка проблеми.  В системі агротех-

нічних заходів, спрямованих на підвищення про-
дуктивності сільськогосподарських культур і ро-
дючості ґрунтів, провідна роль належить механіч-
ному обробітку ґрунту. Загальновідомо, що основ-
ним завданням обробітку ґрунту є створення оп-
тимальних умов для одержання дружних сходів та 
інтенсивного початкового їх росту та розвитку, що 
забезпечується, головним чином, наявністю дос-
татньої кількості вологи. Тому, обробіток ґрунту, в 
першу чергу, повинен сприяти поліпшеному воло-
гонакопиченню, раціональному використанню 
вологи рослинами та попередженню непродуктив-
них її витрат через випаровування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Недостатня кількість вологи у вегетаційний період 
часто призводить до різкого коливання врожаю по 
роках [1], тому всі агротехнічні заходи, в тому чис-
лі й механічний обробіток ґрунту, в першу чергу 
повинні спрямовуватись на накопичення, збере-
ження та раціональне використання вологи рос-
линами. 

Більшість учених у своїх публікаціях пере-
конують у доцільності проведення безполицевих 
обробітків для кращої вологозабезпеченості рос-
лин. Так, Ф.Ф. Лаукарт [2] цю перевагу пояснює 
меншими втратами вологи за рахунок зменшення 
пористості ґрунту, покращенню мікрорельєфу та 
збереженню стерні на поверхні поля. 

Завдячуючи цьому, дискування порівняно зі 
звичайною оранкою на дерново-підзолистих і сі-
рих лісових ґрунтах, за повідомленням 
Ю.І. Вигузова [3], сприяє збільшенню ґрунтових 
запасів вологи на 80–320 м³ на гектарі ріллі. Поді-
бної думки дотримуються й інші вчені [4, 5, 6]. 
Неоднозначність поглядів спонукала нас до ви-
вчення даного питання стосовно обробітку ґрунту 
під горох, пшеницю озиму та буряк цукровий.  

Методи та умови проведення дослі-
джень. Основною метою досліджень було експе-
риментальним шляхом встановити вплив різних 
заходів основного обробітку грунту на умови ви-
рощування та врожайність культур в ланці 

п’ятипільної сівозміни горох – пшениця озима – 
буряк цукровий в південній частині правобережно-
го Лісостепу України і дати цим елементам техно-
логії економічну та енергетичну оцінку. Питання 
впливу різних заходів основного обробітку ґрунту 
при вирощуванні гороху, пшениці озимої та буряку 
цукрового вивчали на дослідному полі кафедри 
загального землеробства Уманського НУС протя-
гом 2007-2009 років у стаціонарному польовому 
досліді з різними заходами основного обробітку 
ґрунту в п'ятипільній сівозміні з таким чергуванням 
культур: 1 — горох, 2 —  пшениця озима, 3—буряк 
цукровий, 4 — ячмінь ярий, 5 — кукурудза на зер-
но. 

Схема досліду включала такі варіанти: 
1 — оранка під всі культури: під горох, пше-

ницю озиму та ячмінь ярий — на 20-22 см; під 
буряк цукровий — на 30-32 см; під кукурудзу — на 
25-27 см; 

2 — культивація КПЗ~3,8 під всі культури на 
6-8 см; 

3 — культивація КЛЗ~3,8 під більшість куль-
тур, а під буряк цукровий — оранка на 30-32 см; 

4 — без проведення основного обробітку під 
більшість культур, а під буряк цукровий —оранка 
на 30-32 см. 

Полицеву оранку проводили плугом ПЛН-
4—35. Варіанти у досліді розміщували методом 
рендомізованих повторень. Повторність — разо-
ва, посівна площа ділянки складала 576 м2. Ви-
значення вологості ґрунту проводили термостат-
но-ваговим методом. Ґрунт дослідного поля — 
чорнозем опідзолений, мало гумусний важкосуг-
линковий на лесі. 

Результати досліджень.  Як складалися 
умови забезпеченості рослин гороху доступною 
вологою залежно від заходів основного обробітку 
ґрунту видно з даних таблиці 1. Аналізуючи ці дані 
слід відмітити, що на початок вегетації рослин, 
заміна оранки культивацією та без проведення 
основного обробітку ґрунту сприяла неістотному 
(0,7; 0,8 та 1 мм) зменшенню кількості доступної 
вологи в орному шарі.  
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Таблиця 1 
Запаси доступної вологи на посівах гороху  

залежно від заходів основного обробітку ґрунту, мм (середнє за 2007- 2009 рр.) 

Варіант досліду 
На початок вегетації На кінець вегетації 

Шар ґрунту, см 
0–30 0–100 0–30 0–100 

Оранка 54,1 172 23,3 73 
Культивація  53,4 166 25,3 77 
Культивація  з оранкою під буряк цукровий 53,3 163 25,1 76 
Без основного обробітку, а під буряк цукровий – оранка 53,1 165 27,3 79 

НІР0,95 2,87 9,4 1,46 4,7 
 

Що ж стосується метрового шару ґрунту, то 
різниця по запасах вологи  була неістотною, хоча 
можна відмітити деяке збільшення показника у 
варіанті з оранкою порівняно з культиваціями та 
без проведення основного обробітку. На кінець 
вегетації гороху запаси вологи як в орному, так і в 
метровому шарах ґрунту зменшилися, проте існу-
вала тенденція до збереження більшого вмісту 
доступної вологи із зменшенням механічного 
впливу на ґрунт, причому у варіанті без основного 
обробітку різниця була істотною порівняно з варі-

антом, де проводили оранку. Як складалися умо-
ви забезпеченості рослин пшениці озимої доступ-
ною вологою залежно від заходів основного обро-
бітку ґрунту видно з даних (табл. 2). 

Запаси доступної вологи перед сівбою пше-
ниці озимої були істотно більшими у разі заміни 
оранки культивацією у шарі ґрунту 0–10 см на 2,0–
2,2 мм, в шарі 0–30 см – на 7,2–7,4 мм та в шарі 
0–100 см – на 10–18 мм, а у варіанті без основно-
го обробітку, навпаки, запаси вологи були менши-
ми –відповідно на 4; 12 та 14 мм. 

Таблиця 2 
Запаси доступної вологи перед сівбою пшениці озимої  

залежно від заходів основного обробітку ґрунту, мм ( середнє за 2007- 2009 рр.) 
Варіант досліду Шар ґрунту, см 

0–10 0–30 0–100 
Оранка 12,5 37,8 110 
Культивація  14,7 45,2 120 
Культивація з оранкою під буряк цукровий 14,5 45,0 118 
Без основного обробітку, а під буряк цукровий – оранка 10,5 27,6 106 

НІР0,95 0,71 2,62 6,25 
 

Найбільшими запаси доступної вологи в усіх 
шарах були за культивації, а найменшими – у ва-
ріанті без основного обробітку ґрунту. 

На період збирання пшениці озимої (табл. 3) 
запаси доступної вологи в усіх шарах ґрунту були 
найнижчими у варіанті без основного обробітку та 
істотно вищими – за культивації. За заміни оранки 
варіантом без проведення основного обробітку 

запаси доступної вологи були меншими у шарі 
ґрунту 0–10 см на 0,9 мм, в шарі 0–30 см – на 2 
мм та в шарі 0–100 см – на 4,3 мм, а у варіанті з 
культивацією, навпаки, запаси вологи були біль-
шими – відповідно на 1–1,1 мм. 

Умови забезпеченості рослин буряку цукро-
вого доступною вологою також залежали від за-
ходів основного обробітку ґрунту (табл. 4). 

Таблиця 3 
 Запаси доступної вологи на період збирання пшениці озимої 

 залежно від заходів основного обробітку ґрунту, мм (середнє за 2007- 2009 рр.) 
Варіант досліду Шар ґрунту, см 

0–10 0–30 0–100 
Оранка 8,3 25,9 70,5 
Культивація  9,4 27,0 72,9 
Культивація з оранкою під буряк цукровий 9,3 26,8 72,7 
Без основного обробітку, а під буряк цукровий – оранка 7,4 23,9 66,2 

НІР0,95 0,4 1,21 3,72 
 

Таблиця 4 
Запаси доступної вологи на посівах буряку цукрового  

залежно від заходів основного обробітку ґрунту, мм (середнє за 2007- 2009 рр.) 

Варіант досліду 
На початок вегетації На кінець вегетації 

Шар ґрунту, см 
0–30 0–100 0–160 0–30 0–100 0–160 

Оранка 51,4 161 236 39,2 105 137 
Культивація  48,7 156 230 36,7 101 132 
Оранка, а під інші культури культивація  51,3 161 235 39,1 105 136 
Оранка, а під інші культури без основного обробітку 51,4 160 234 39,1 104 135 

НІР0,95 3,80 8,50 12,4 2,90 6,87 9,08 
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При цьому слід відмітити, що на початок ве-
гетації рослин у шарах ґрунту 0–30, 0–100 та 0–
160 см були дещо більшими за оранки. У шарі 
ґрунту 0–30 см зменшення запасів доступної во-
логи за культивації було неістотним. На кінець 
вегетації запаси вологи проти вихідного рівня 
зменшувалися в усіх шарах ґрунту в 1,3–1,7 рази, 
але залишалися нижчими в усіх шарах ґрунту за 

культивації. 
Висновки. Заміна оранки культивацією та 

варіантом без проведення основного обробітку 
ґрунту (за умови проведення оранки під буряк 
цукровий) не погіршує умови вологозабезпечення 
рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрово-
го протягом вегетації. 
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГОРОХА, ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ  

И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
В. Г. Крыжановский  
Представлены материалы трехлетних исследований на влагообеспеченность растений го-

роха, пшеницы озимой и свеклы сахарной при различных мероприятиях основной обработки. Недо-
статочное количество влаги в вегетационный период часто приводит к резкому колебанию урожая 
по годам, поэтому все агротехнические мероприятия, в том числе и механическая обработка поч-
вы, в первую очередь должна направляться на накопление, сохранение и рациональное использова-
ние влаги растениями. 

Замена отвальной обработки культивацией и вариантом без обработки почвы в пятиполь-
ном севообороте не сопровождалась ухудшением условий влагообеспечености растений гороха, 
пшеницы озимой и сахарной свеклы, на протяжении периода вегетации этих культур. 

Ключевые слова: горох, пшеница озимая, свекла сахарная, культивация, основная обработка. 
 

HYDRATION CAPACITY OF PEAS CROPS, WINTER WHEAT  
AND SUGAR BEETS ACCORDING TO VARIOUS WAYS OF BASIC SOIL TILLAGE 

V. H. Kryhanivskyi  
Materials of three-years study of the moisture content of pea, winter wheat and sugar beet plants for the 

different ways of basic tillage were presented. Lack of moisture during the growing season often leads to 
sharp yield fluctuations from year to year, so all farming practices, including tillage, first of all should be 
directed to the accumulation, preservation and rational use of water by plants. 

The replacement of moldboard tillage on zero–tillage in five–link crop rotation was not followed by 
worsening of moisture supply of peas, winter wheat and sugar beets plants during vegetative period.  

Keywords: peas, winter wheat, sugar beets, cultivation, basiс tillage. 
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