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Однією з найважливіших задач сільського господарства є
збільшення валового збору зерна гречки. Посів в кращі агротехнічні
строки - одна з вирішальних умов отримання високого врожаю іречки
[1].

Мета дослідження полягала у виявленні оптимальних строків
пожнивного посіву гречки для півдня України та вивченні їх впливу на
ріст та розвиток надземної маси рослин. Ґрунтовий покрив дослідної
долянки представлений південними чорноземами, які характеризуються
такими показниками для метрового шару: щільність 1,23-1,43 г/см3,
пористість 40,5%, найменша вологоємність 31,9% від маси сухого грун ту
Досліджувались три строки посіву: в день збюру попередника
(горохо-вівсяна суміш), через 10 та 20 днів після збирання.
По урожайності гречки третій строк посіву був кращим порівняно
з першим та другим при всіх способах посіву та обробітку грунту.
Максимальний врожай було отримано при третьому стропі сівби з
застосуванням комбінованого обробітку грунту на 20-22 см на
широкорядних посівах (14,1 п/га), мінімальний - при першому строці
посіву з застосуванням дискування на 10-12 см при звичайній рядковій
140

сівбі (7,6 ц/га). Окрім того, було досліджено доцільність витрат води в
різних варіанта?; досліду по коефіцієнту водоспоживання. Так,
економічніше витрачалась вода на формування 1 ц врожаю при третьому
строці посіву з застосуванням комбінованого обробітку при
широкорядній сівбі (109 м3/ц), а найменш економічно - при першому
строці посіву з застосуванням дискування (три звичайній рядковій сівбі
(263 м3/ц),
В результаті проведених досліджені, було встановлено, що
застосування третього строку сівби гречки з комбінованим обробітком
грунту забезпечувало отримання максимального врожаю (прибавки на
5,1- 6,5 ц/га) га економічне використання води ж. формування 1 ц
врожаю (виграти зменшились на 118-154 м3/ц).
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Враховуючи, що у виробництві використовує ться велика кількість
сортів та гібридів вітчизняиогода закордонного виробництва, вивчення їх
норм реакції на певний рівень удобрення з вргіхуванням ґрунтовокліматичних умов та застосовуваних технологічних прийомів має
практичну цінність для виробничих умов.
Порівняльна оцінка продуктивності гібридів цукрових буряків
проводилася ш демонстраційних та виробничих посівах ДП
«Новофастівське» Погребищенського району Вінницької області на
чорноземах ошдзолених із вмістом гумусу 2,85-3,12%.
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