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Результати свідчать, що в умовах північного Степу врожайність
бобів на варіантах краплинного зрошення складає 5,03—5,25 т/га, а
без зрошення - 2,26—2,35 т/га. Приріст врожайності від застосування
краплинного зрошення дорівнює 2,68—2,99 т/га або 114—132%.
Роль сої як попередника у зрошуваній сівозміні засвідчує врожайність плодів перцю солодкого. У варіанті 1 (попередник - буряк
цукровий) врожайність зафіксовано на рівні 42,1 т/га, у варіанті 2
(попередник - соя) - 54,0 т/га.
З огляду на те, що соя є високоліквідною, цінною бобовою агромеліоративною культурою, вирощування її на краплинному зрошенні у спеціалізованих овочевих сівозмінах повинно стати
обов'язковим елементом сучасних агротехнологій.
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ЧОРНИЙ ПАР І СОЯ, ЯК ПОПЕРЕДНИКИ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Ключові слова: чорний пар, соя, попередники,
сорти, середньорослі, напівкарлики, урожайність.

пшениця

озима,

У даний час спостерігається швидке розширення посівних площ
такої високобілкової, кормової і олійної культури, як соя. При вирощуванні ранньостиглих і середньоранніх сортів цієї культури і за
умови своєчасної і якісної підготовки грунту під сівбу озимих, є всі
можливості накопичення достатньої кількості вологи для отримання
повноцінних сходів озимих та зменшення використання азотних добрив майже вдвічі. Тому дослідження та порівняння таких попередників під пшеницю озиму, як чорний пар і соя є дуже актуальними.
Метою роботи було дослідити вплив попередників чорного пару
і сої на урожайність різних сортів пшениці озимої м'якої в умовах
Степу України. Дослідження проводилися в 2004/05 і 2005/06 роках
на Первомайській державній сортодослідній станції, яка розташована
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в зоні північного Степу України (Миколаївська область). Упродовж
вегетаційного періоду всі дослідження, спостереження, обліки та аналізи здійснювали за Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Матеріалом для досліду були ЗО сортів
пшениці озимої м'якої, висіяні по двох попередниках — чорний пар і
соя, в 2 блоки — напівкарликові і середньорослі.
Результати досліджень показали, що найбільшими показниками
урожайності культури блоку середньорослих, по паровому попереднику відмічались сорти Зразкова (7,12 т/га) і Землячка одеська
(7,03 т/га), по попереднику соя - Снігурка (7,04 т/га) та Скарбниця
(7,02 т/га). У таких сортів, як Подолянка і Батько за роки випробувань
врожайність за попередниками майже не відрізнялася і становила 6,72
і 6,77 т/га відповідно, як по пару, так і по сої. Найвищий урожай зібраний в 2005 році по паровому попереднику у таких сортів: Краснодарська 99 - 9,76 т/га і Золотоколоса - 9,14 т/га. Менш врожайними
по попереднику чорний пар виявилися сорти Кольчуга, Зимоярка, Тарасівська остиста, урожайність яких за 2 роки формувалася на рівні
5,52, 5,79 і 5,89 т/га відповідно. Сорти Оксана, Снігурка, Господиня,
Росинка Тарасівська. Кольчуга, Трипільська, Комплімент формують
більш високий урожай по попереднику соя, а на сорти Батько, Подолянка, Землячка одеська, Ніконія, Пивна вплив попередників менш
вагомий.
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посі-

ви.
Вирощування люпину вузьколистого на органічне добриво для
покращання родючості сільськогосподарських угідь - це один з на• прямків народногосподарського використання даної культури. Крім
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