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ДО ПИТАННЯ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ СОЇ
В ІНТЕНСИВНІЙ ОВОЧЕВІЙ СІВОЗМІНІ*
Краплинне зрошення є сьогодні визначальною складовою високоінтенсивних технологій вирощування овочів, так як завдяки технологічним можливостям цього способу поливу створюються оптимальні умови для максимального використання потенціалу продуктивності сучасних гібридів. Разом з тим, відомо, що побудова сівозмін в
умовах зрошення має свою специфіку. Основною вимогою при цьому
є обов'язкове введення в зрошувану овочеву сівозміну культур, що
мають вагоме агромеліоративне значення. При цьому, для збереження
родючості грунту, мінімальна частина площі ріллі сівозміни, зайнята,
під ці культури, повинна складати 20%.
Виходячи з цього, на Кам'янсько-Дніпровській ДС ІВПіМ, у
2010 р. закладено дослід, метою якого є відпрацювання елементів технології краплинного зрошення сої. Зокрема, попередньо, на сорті
Оксана (оригінатор - Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН) досліджено ефективність застосування краплинного
зрошення та різні схеми розміщення рослин, за яких формували густоти 334 та 417 тис. рослин/га: Протягом вегетації підтримували диференційований рівень зволоження ґрунту - 80-80-70% HB.
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*Науковий консультант- д. т. н., академік НААН Ромащенко М. І.

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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©2012
О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук
М. М. Корхова
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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.

УК 636.086.25:637.35(477.42)
©2012
В. І. Ратошшок, кандидат сільськогосподарських наук
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ЛЮПИН ВУЗЬКОЛИСТИЙ - ЦІННА КОРМОВА
КУЛЬТУРА ПРИ ВИРОЩУВАННІ НА ЗЕРНОФУРАЖ
Ключові слова: люпин вузьколистий, зернофураж,сумісні

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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цього, люпин вузьколистий кормового напрямку можна вирощувати
на кормові цілі з метою покращення раціонів годівлі великої рогатої
худоби та свиней.
У зв'язку з цим, Інститут сільського господарства Полісся
НААН проводив дослідження, метою яких було визначення продуктивності та вмісту поживних речовин у бобово-злакових травосумішках при вирощуванні на зернофураж. До складу однорічних кормових
сумішок входив овес, яре тритикале, люпин вузьколистий, пелюшка,
вика яра.
У результаті проведених досліджень за 2008—2010 роки встановлено, що найбільшу урожайність зернової маси, що коливалась в
межах 34,2—36,7 ц/га забезпечили варіанти з посівом трикомпонентної сумішки, до складу якої входив овес (100 кг) + люпин (80 кг) +
пелюшка (77 кг) та чотирикомпонентної, що складалась з вівса
(100 кг) + люпину (80 кг) + пелюшки (77 кг) + вики ярої (35 кг). Завдяки тому, що до складу кормових сумішок входили високобілкові
бобові компоненти, вихід продукції в кормових одиницях та вихід кормо-протеїнових одиниць з 1 га угідь на даних варіантах виявився
найбільшим і становив 38,3—41,0 ц/га та 1943,9—2082,4 кормопротеїнових од./га відповідно.
Урожайність зернофуражу на інших варіантах досліджень, в основному коливалась в межах 24,3—33,6 ц/га. Найнижче її значення
мав варіант з посівом люпину в чистому вигляді (24,3 ц/га).
Проводячи аналіз економічної ефективності вирощування бобово-злакових сумішок на зернофураж бачимо, що найбільшу ренгабе- .
льність виробництва 92 % при чистому доході 3031,1 грн./га показав
варіант сумішки люпину вузьколистого з вівсом, пелюшкою та викою
ярою.
На цьому ж варіанті спостерігається найбільший вихід продукції
в кормових одиницях - 41,0 к. од. ц/га та найбільші затрати і вартість
продукції при вирощуванні цих культур. Найменша рентабельність
35% відмічена в одновидовому посіві люпину вузьколистого.
За результатами досліджень встановлено, що в зоні Полісся
України при вирощуванні бобово-злакових сумішок на зернофураж,
можна отримати корм з кращими зоотехнічними показниками якості
та рекомендувати господарствам з розвинутим тваринництвом поступово переходити до їх вирощування, що покращить не тільки поживну цінність раціонів, але й підвищить родючість ґрунтів.
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нту становить 15,7 млн т., соєвого шроту - 27,9 млн т., на суму
19,2 млрд доларів. Імпортується також соєва олія та соєвий соус на
суму 1,4 млрд доларів. Разом на імпорт сої і соєвих продуктів витрачається досить значна сума - 20,6 млрд доларів. Основна кількість сої
та соєвого шроту, що експортується, використовується країнами Європейського союзу.
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