ЛЕВ*4*.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВІ ОСНОВИ
ЗЕМЛЕРОБСТВА
VЗВ'ЯЗКУ зпотепліннямКЛІМАТУ
МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(10-12 листопада 2010 р.)

М иколаїв - 2010

\

І
М ІН ІС ТЕРСТВ О О СВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
\ к | М ІН ІСТЕРСТВО А ГРА РНО Ї П О Л ІТИ К И УКРАЇНИ
М И К О Л А ЇВ С Ь К А ОБЛАСН А ДЕРЖАВНА А ДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ
М И К О Л М В О ьК И Й О БЛ А С Н И Й ДЕРЖ АВНИЙ П РОЕКТН О -ТЕХ Н О ЛО ГІЧН И Й
/ги “
Ц ЕН ТР РО Д Ю Ч О С Т І ГРУ НТІВ І Я К О С Т І П РОДУ КЦ ІЇ
XV М И К О Л А ЇВ С ЬКИ Й ДЕРЖ А ВН И Й АГРАРНИЙ УН ІВЕРСИ ТЕТ

■9Ш-

НАУКОВЇ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОТЕПЛІННЯМ КЛІМАТУ

МАТЕРІАЛИ
і I I л и |ГОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФ ЕРЕНЦІЇ
(10 12 листопада 2010 р., МДА У)

М І1К 0Л А ІІІ

11)10

ПЕРЕДМОВА
Останніми роками посилилися явища посух, основними ознаками яких є
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тривале недостатнє зволоження середовища, підвищена його температура,
посилена сонячна радіація, депресивний стан сільськогосподарських культур,

Наукові основи землеробства у зв'язку з потеплінням клімату [Текст] : матеріали
Н 34 міжнародної науково-практичної конференції, 10— 12 листопада 2010 р. — Миколаїв:

іс іотне зниження їх продуктивності, що призводить до недобору врожайності
іш ЗО і більше відсотків. Найбільш відчутні посухи за останні 30 років

МДАУ, 2010.— 260 с.

спостерігали у 1981, 1983, 1986, 1996, 1999 і особливо у 2007 рр.
У збірнику наукових праць конференції представлено матеріали, що висвітлюють шляхи
розв'язання актуальних екологічних проблем сучасного землеробства, впровадження у
виробництво нових технологій та досишснь аграрної науки, питання охорони довкілля та

Агрометеорологічні засоби зменшення шкодочинності атмосферних і
грунтових посух полягають у повсякденному відстеженні агрометеорологічних

сталого розвитку сучасних агроекосистем.
Збірка наукових праць друкусгься за підсумками проведення міжнародної науковопрактичної конференції “Наукові основи землеробства у зв'язку з потеплінням!

умон на засадах спеціальних їх оцінок, прогнозів і визначення рекомендацій

клімату” 10-12 листопада 2010 року, м: Миколаїв.
Точка зору редколегії не заводи співпадає з позицією авторів.
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шшіо отримання сталої продуктивності

імршішшні:;;; г- пьтур на окультурених дерново-підзолистих грунтах майже у 2 рази
Ьщрйшяно з грунтами з низькою продуктивністю.
йінгзгнврий вплив коливань клімату (зокрема, посухи), насамперед,
ІРВМвпгтм: т на грунтах з несприятливими водно-фізичними та фізикошиіпіііішь. властивостями. До таких грунтів, передусім, слід віднести дерновоШІИпііішишмсті грунти легкого гранулометричного складу.
Урсвс вними заходами підвищення продуктивності цих грунтів є
■ь'ііі— гт вапнування з внесенням добрив. За цих умов поліпшуються фізичні і
д г * : " - :-механічні властивості зв’язно-піщаних і супіщаних відмін, а також
ііИ ію и іі!Щ!,"€ т ь : я ї х водоутримуюча здатність.
Опгже.
високий
агротехнічний
рівень
сільськогосподарського
Ишшішор'нстування, науково обгрунтоване використання органічних і
мляві,»*-ДС добрив, хімічних меліорантів підвищують родючість грунтів й
і і аимгж знижують залежність врожаю сільськогосподарських культур від
вюшр)іііш(г:хивих погодних умов.
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Ш К Т О Я Н И Е ОРОШЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОРОШАЕМЬІХ
ЗЕМЕЛЬ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ж .3.

Г амаюнова, доктор сельскохозяйственньїх наук, профессор

' Ю.. В. Задорожний, Н.В. Мирошниченко
І Щшшшшевский государственньїй аграрний университет

ІІІОис-Зійї регион Украиньї характеризуетея, вьісоким расходом солнечной
Нииірітій8( ш тепла, в связи, с чем здесь можно воздельївать все
^Имитшзяїйетвенньїе культури с разной продолжительностью вегетационного
■ямні шиї і т.ч. и получать вьісококачественньїе семена. Вместе с тем он
зюиой рискованного земледелия, вследствие незначигельного
ін и ш л іи ім и гш е гтмосферньїх осадков, неравномерного их распределения в период
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вегетации растений при наличии вьісоких температур, частьіх повторяющихся
засух и особенно в последние годьг в связи с глобальним потеплением климата
[1]. В таких климатических условиях, что характерньї для юга Украиньї,
альтернативи орошению нет. Именно на орошаемьіх землях в степном регионе
Украиньї можно гарантировано получать стабильньїе урожай сельскохозяйственньїх культур [2].
Вместе с тем известно, что уровни продуктивности сельскохозяйсгвенньїх
культур в последние годьі существенно ниже проектньїх даже при воздельшании их
на орошении, что отрицательно сказьівается на среднегодовом производстве зерна,
овощей, кормов и других культур. Причин здесь несколько и вот основньїе из них:
обьемьі сокращения использования орошаемьіх земель, снижение их
продуктивности вследствие нарушения основньїх технологических приемов
воздельївания сельскохозяйственньїх культур и прежде всего несоблюдение их
чередования в севообороте, подбора високопродуктивних сортов и гибридов,
недостаточное и несистематическое гфименение удобрений, которне на орошении
обеснечивают прирост урожаев в среднем на 70-75%. К тому же без их внесення
ухудшается плодородие почви [3-5].
При интенсивном воздельшании сельскохозяйственньїх культур с
соблюдением агротехнических условий их воздельївания зффективность
орошения очень високая. Однако, несмотря на високую зффективность
орошения сокращение бюджетного финансирования зтой отрасли отрицательно
повлияло на все види водохозяйственной деятельности: практически
полностью прекратился капитальньїй ремонт мелиоративньїх фондов,
ухудшилось техническое состояние межхозяйственньїх и внутрихозяйственньи
систем, главньїх магистральньїх каналов и сооружений. К тому ж<
дождевальная техника отработала в большинстве случаев более дву;
амортизационньїх сроков. Вследствие зтого площади орошаемьіх земель в
последние годи как в У крайнє так и наибольшем ее южном регионі
существенно сократились. Покажем зто на примере Николаевской областе.
Таблица
Наличие и использование орошаемьіх земель
в Николаевской области, тьіс.га
Годьі

Показатели

Площади орошаемьіх
земель
Подготовлено
к
поливу
Фактически полито
Вииолнено
поливов

гектаро-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

194,3

194,3

194,3

193,1

192,9

191,4

191,4

191,4

147,3

125,7

86,4

80,0

90,0

70,0

66,1

58,0

54,0

34,6

47,3

62,5

48,2

45,8

51,1

54,8

92,1

66,7

84,3

103,6

73,7

83,4

128,0

176,:
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Мьі проанализировали статистические данньїе по наличии в области
орошаемьіх земель и тех, которьіе фактически орошались, начиная с 2000 года.
Установлено, что общая площадь орошаемьіх земель за период до 2007 года
практически не изменилаеь, что свидетельствует о том, что нх не списнвают с
прощення. Вмеете с тем подготовленньїх к поливу площадей уменьшилось из
і <17,3 до 58,0 тис.га, т.е. за семь лет их количество уменьшилось в 2,5 раза. Еще
мсііьше орошаемьіх земель оказалось фактически политьіми, хотя с 2004 года в
чом показателе отслеживается положительная тенденция к увеличению. В
екстремально засупшивом 2007 году из подготовленньїх к поливу 58,0 тьіс. га
фактически полито 54,8 тьіс.га. В т.ч. вьшолнено 176,3 тьіс. гектаро-поливов,
і каждое из орошаемьіх полей полито триждьі.
Учет урожайности сельскохозяйственньїх культур на орошаемьгх землях
«іоказьівает, что, к сожапению, она остается значительно ниже проектной
(тибл.2).
Таблиця 2
Урожайность основних сельскохозяйственньїх культур на орошаемьіх
землях Николаевской области (в середнем по годам), ц/га
Культури
ІгрііОНЬїе (в
ШНушем)
і ‘і. озимая пшеница
ІЩІІЦИ
: укуруза на силос и
• !■іімй корм
' (ноіістние травьі (в
її )ч гчйге на сено)
Иніи олстние травьі (в
!>[" і 'іі'іс на сено

2000

2001

2002

Года
2003
2004

2005

2006

2007

17.7

36.2

34.8

24.0

38.2

35.4

31.8

24.3

18.7
66.6

38.7
123.4

37.3
187.1

11.5
192.2

41.4
186.8

38.4
204.3

33.4
173.0

26.1
136.2

84.0

146.7

183.3

229.1

226.4

180.4

194.1

172.3

20.0

26.8

28.9

36.3

42.8

34.5

36.4

31.2

21.0

28.9

34.1

42.6

52.4

47.8

51.2

43.1

П подтверждение зффективности орошения в пример приведем 2007 год,
в мипрмй в большинстве хозяйств южной степи Украиньї без полива урожай
Щ\ >іь і ур вообще не убирали, так как он не сформировался(в течении 80-90 дней
не бьіпо атмосферньїх осадков). На орошаемьіх же землях урожайность
■Ф-ч'Мііровалась на несколько меньшем уровне в сравнении с предьідуїцими
Гмнми ’)то еще раз убедительно подтверждает вьівод о необходимости
ирітрдрішя иоливов сельскохозяйственньїх культур в южном регионе Украиньї
й іннГн'шю в зкстремально неблагоприятньїе по того дно-климатическим
| Р іиаийм и увлажнению ГОДЬІ.
Ниучньїе исследования и многолетний опьіт использования орошаемьіх
в Украйнє показьівают, что в южной степи орошение остается наиболее
їи в н ь ім и стабильньїм приемом в получении гарантированньїх урожаев
М Ь іжичіі імйственньїх культур. Обобщение материалов по зффективности
(рішення по даннмм В.А. Писаренко дало возможность определить
13

зкономическую целесообразность сельскохозяйственньїх культур и их долю в
структуро посевньїх площадей. С учетом всех затрат, связанньїх с орошением,
которьіе обеспечивают получеиие дополнительного урожая, а именно
стоимость поливной! водьі, гектаро-гюлива, удобрений, средств защитьі
растений, других злементов и агротсхничсских ирибмов, определено, что из
зерновьіх культур н^іиболее зффективно вмращивать кукурузу и озимую
пшеницу, которьіе на; 100 мЗ поливной водьі обеспечивают чистую прибьіль
соответственно 85,4 и 50,7 гривен. В кормовой группе культур прибьіль
распределяется следующим образом: кормовая еввкла
111,1, кукуруза на
силос — 104,4, люцерна - 53,2грн./100м1 поливной водьі. Максимальная отдача
от орошения в южкой Стени Украиньї обесмечинается при воздельшании
томатов и картош ки -463,5 и 380,0 гри/100м1 соответственно [6].
Таким образом, орошение в зоне юга Украииьі необходимо
реанимировать. Зти вонросьі необходимо решать на уровне приоритетньїх
проблем государства.
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НІ ІЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ
В ПІВДЕННІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
К.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський державний арарний універитет
О.О. Казанок, аспірант
ДВНЗ (Херсонський державний арарний університет)
Постановка проблеми. У підвищенні врожаю такої цінної білковопнійпої культури як соя першочергове значення має сорт. Проте, щоб він
максимально проявив свої можливості, необхідно не тільки виконувати вимоги
ш ротехніки, але й розміщувати сорти в зоні, найбільш сприятливій для їхнього
росту й розвитку.
Потенціальну продуктивність сої в зоні півдня України обмежує
нрдостатня кількість опадів, нерівномірний їх розподіл упродовж вегетації та
низький вміст поживних елементів у ґрунті. Ці фактори зовнішнього
і гродовища, які різко знижують урожайність сої у визначеній мірі, можна
регулювати за допомогою агротехнічних прийомів.
Прогресивна практика вирощування сої свідчить, що виробництву
погрібні сорти різної стиглості, причому по кожній групі повинно бути не
менше двох районованих сортів. Це дозволить більш повно використовувати
місцеві природні ресурси, отримувати високі врожаї в різні за
мг георологічними умовами роки.
Відомо, що сорти сої по-різному реагують на фактори зовнішнього
■' родовища, тому багато уваги потрібно приділяти розробці сортової
ш ротехніки вирощування цієї сільськогосподарської культури.
З появою у виробництві нових сортів сої особливого практичного
ін .іч он н я
набуває
встановлення
оптимальних
параметрів
основних
а і ротехнічних прийомів їх вирощування, які сутгєво визначають умови
*и недіяльності рослин.
Стан вивчення проблеми. Зважаючи на біологічні вимоги сої до умов
вирощування, гідротермічні та ґрунтові умови, Україна має чи не найбільші в
' иропі можливості культивування цієї культури, що може повністю
іиАгіпечити власні потреби в рослинному білку. Високі врожаї цієї культури на
нішіпі України можна отримувати, забезпечивши оптимальний режим
Живлення та зрошення.
У рослин сої спостерігається неоднакова за фазами розвитку чутливість
1е йодного дефіциту. Порівняно легко вона переносить посуху до формування
генеративних органів і в період дозрівання, але значно знижує врожай за
недостатнього водопостачання в період цвітіння, бобоутворення і наливу
неї Іпня. Особливість рослин сої - скидання за водного дефіциту бутонів, квіток
! вад утворених бобів [1].
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Оптимальним режимом зрошеная сої є такий, коли вегетаційними
поливами
вологість
верхнього
40-60-сантиметрового
шару
грунту
підтримується на рівні не нижче 70% від найменшої вологоємності (НВ) до
цвітіння і не нижче 80% НВ у критичний період «цвітіння - налив насіння» [2].
Встановлено, що в зрошуваних умовах період вегетації сої затягується на
7-12 днів порівняно з неполивними посівами [3].
Критичний період водоспоживання рослин сої збігається з фазою
формування та розвитку репродуктивних органів «цвітіння - формування бобів
- початок наливу насіння». На цей період і припадає максимальна кількість
поливів [4].
Вченими встановлено, що соя найбільш чутлива до умов зволоження у фазу
повного цвітіння і наливу бобів. Підвищена вологість ірушу в цей період різко
збільшує продуктивність рослин, а зниження вологості в усі періоди веде до різкого
зниження врожаю. У фазу дозрівання водоспоживання зменшується [5].
Автори вказують, що в багаторічному вивченні збільшення врожаю
насіння сої від зрошення склало 11 ц (60%), від добрив - 7,3 ц/га (40%).
Причому в посушливі роки приріст його від поливів і мінеральних добрив був
значно більшим, ніж у сприятливі [6].
При вирощуванні сої в умовах достатньої вологозабезпеченості слід
враховувати біологічні і морфологічні особливості сортів, способи сівби, види
застосовуваних гербіцидів, а особливо поливний режим та умови мінерального!
живлення [8,9].
Процес виносу елементів живлення рослинами важливо знати при
розробці системи удобрення під ту чи іншу культуру із врахуванням їх
сортових особливостей. Така система допомагає враховувати потрапляння
поживних речовин з мінеральними добривами, розрахувати сумарні витрати на!
формування врожаю, а також враховувати непродуктивні втрати з грунту [7].
Завдання і методика досліджень. Вплив умов вирощування на
врожайність сортів сої вивчали упродовж 2007-2008 рр. на темно-каштановому
середньо-суглинковому фунті в сівозміні лабораторії зрошення ІЗПР УААН у|
трьохфакторному досліді: фактор А (умови вологозабезпечення) - 1. Без
зрошення; 2. Оптимальне зрошення (70% НВ в шарі ґрунту 0,5 м протягом
вегетації); 3. Помірне зрошення (те саме, що й варіант 2, але розрахункова
норма зменшується на прогнозовану кількість опадів міжполивного періоду);
фактор В (сорт) - 1. Ультраскоростиглий Діона; 2. Середньостиглий Аполлон;
фактор С (мінеральні добрива) - 1. Без добрив. 2. Основне внесення
(розрахункова норма на врожайність 35 ц/га); 3. Основне внесення та
позакореневе підживлення кристалоном і тенсо.
Закладення та проведення дослідів проводили згідно методичних вказівок
та ДСТУ [10-12].
Розрахункову норму добрив визначали за методикою 133 УААН [13].
Залежно від фактичного вмісту елементів живлення в ґрунті вона становила під.
сою врожаю 2007 р. і врожаю 2008 р. - Н7оРоК0.

І Іовторність досліду чотириразова, площа посівної ділянки першого
порядку - 454 м2, другого - 227 м2, третього - 76 м2, облікової ділянки - 25 м2.
Полини проводили згідно схеми досліду дощувальною машиною ДДА-100МА.
Дані врожаю обробляли методом дисперсійного аналізу.
І Іісля збирання попередника проводили дискування на глибину 10-12 см,
■■ринку на глибину 25-27 см. Весною проводили ранньовесняне боронування та
передпосівну культивацію на 5-6 см. Перед культивацією, згідно схеми досліду,
нпосили мінеральні добрива. Сіяли сою з шириною міжрядь 70 см, глибина
шгортання насіння 4-5 см. Протягом вегетації сої вносили гербіцид Оскар
( •’,() л/га), проводили міжрядні культивації. У фази бутонізація-початок цвітіння
іи палив бобів проводили позакореневі підживлення кристалоном (нормою
' кг/га) з тенсо (0,6 кг/га). Збирали врожай сої комбайном "Сампо-500".
Результати досліджень. Роки досліджень значно різнилися за погодними
Vмовами в період вегетації сої. У результаті наших досліджень виявлено, що за
2007 рік протягом періоду вегетації сорту сої Діона випало 68,5 мм опадів, а
*чрту Аполлон - 144,1 мм. Розподіл їх був вкрай нерівномірним: у червні
вішало 24,0 мм, липні - 12,8 мм, серпні —28,9 мм, вересні - 44,4 мм, жовтні *І м м . Середня температура повітря літа була вище норми: червня на 3,7°С,
липня - на 3,8°С, серпня - на 4,2°С.
У 2007 році період інтенсивного наливу бобів (липень - серпень) в обох
■■■ртів проходив при недостатній кількості опадів та високих температурах
мппі'гря, тобто в дуже посушливих та спекотних умовах, які негативно
вплинули на величину врожаю
За період вегетації сорту Діона у 2008 році випало опадів 199,4 мм, а
Аполлону — 311,8 мм. їх розподіл був нерівномірним. Так, у травні випало
-"К7 мм, червні - 38,1 мм, липні - 131 мм, серпні - 0,6 мм, вересні - 83 мм,
жовтень - 29,4 мм.
Середня кількість опадів за період вегетації сої 2008 року перевищувала
відповідний показник 2007 року по сорту Діона майже в 3 рази, а по сорту
Аполлон - у 2,2 рази, що відобразилось на різниці врожаю культури у
■І пінжідні роки (табл.).
Гак, у варіанті без зрошення врожайність насіння сорту Діона в 2007 році,
в і ередньому по фактору, становила 5,64 ц/га, а сорту Аполлон - 1,3 ц/га.
Проведення вегетаційних поливів дало змогу отримати у варіанті з
йнгимальним зрошенням урожайність Діони 18,9 ц/га, а Аполлону - 24,4 ц/га.
П а ф о н і внесення розрахункової норми добрива у варіанті з оптимальним
фошпнням сорт Діона забезпечив 24,3, а Аполлон - 29,1 ц/га.
Приріст урожаю від оптимального зрошення та розрахункової норми
щшт\ для Діони 18,7 ц/га, а Аполлону - 27,8 ц/га, порівняно з контролем.
Варіант без зрошення у 2008 році забезпечив урожайність сорту Діона
| 4 і іі/ пі, а сорту Аполон - 16,0 ц/га. Різниця між варіантами без зрошення 2007 та
ЙМ)Я року склала по сорту Діона 8,5 п/га, а по сорту Аполлон - 14,7 ц/га. Даний
Йрирп і врожаю забезпечили опади, що випали за період вегетації досліджуваних
‘" І" •» сої у 2008 році. У той же час проведення поливів забезпечило приріст від
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зрошення, порівняно з контролем, у Діони - 7,1, а у сорту Аполлон - 10,9 п/п
Варіант з оптимальним зрошенням та розрахунковою нормою забезпечив приріс
14,8 ц/га для Діони та 22,1 п/га для Аполлону.
Таблиці
Урожай сортів соїзалежно від вологозабезпеченості та мінеральних добриї
у роки досліджень, ц/га
Фон живлення (С)
Розрахункова
норма добрива

Без добрив

Оптимальне
зрошення
Помірне
зрошення
НІР05 А
НІР 0 5 В
НІР 0 5 С
НП>05 АВ
Н ІР 05 АС
ШР 05 ВС
НГР 05 АВС

5,6
1,3
18,9
24,4
16,4
18,3
1,2
1,0

0,7
1,3
1,4
1,3
1,6

14,1
16,0

9,9
8,7

2 1 ,2

2 0 ,1

26,9
25,7
18,3
16,2
23,Т 4 2 1 ,1
1,3

2007

о

01

6,1
2 ,6

24,3
29,1
18,4
2 0 ,8

О
О
04

середнє

Без зрошення

Діона
Аполлон
Діона
Аполлон
Діона
Аполлон

оо
0

середнє

Сорт(В)
2007

Режим
зрошення (А)

17,3
23,1
28,9
36,2
24,6
27.8

11,7
12,9
26,6
32,7
21,5
24,3

ОО

Розрахункова
норма + кристало
+ тенсо
2007

і

оо

5,8

16,5
22,7
28,4
35,7
23,3
27,5

2 ,8

24,7
30,3
19,5
22,3

о
о
<4

§
§
11,
12,
26,
33.
21,
24,

1,1
1,0
1,6

1,9
1,7
2,1

Висновки. За попередніми даними, застосування зрошення '
використання розрахункової норми добрив є досить ефективним пр
вирощуванні ультраскоростиглого сорту Діона та середньостиглого Аполлон
умовах півдня України. У середньому за 2007-2008 рр. у варіанті без зрошені
врожайність сорту Діона склала 9,9 ц/га, а сорту Аполлон - 8,7 ц/г
Проведення вегетаційних поливів забезпечило урожайність Діони у варіанті
оптимальним зрошенням 20,1 ц/га, а Аполлону - 25,7 ц/га. На фоні внесені
розрахункової норми добрива у варіанті з оптимальним зрошенням сорт Діон
сформував 26,6, а Аполлон - 32,7 ц/га. Приріст урожаю від оптимальної
зрошення та розрахункової норми добрива склав для Діони 16,7 п/га,
Аполлону—24,1 ц/га, порівняно з контролем.
При вирощуванні сої в умовах півдня України для достатньо)
забезпеченості цієї культури елементами живлення та кількістю вологи в групі
і отримання високих врожаїв зерна доцільно застосовувати розрахункову норі\І
мінерального добрива, яку визначають за різницею між необхідною кількісш
елементів живлення для формування врожаю заданого рівня та фактичне
вмістом їх у ґрунті конкретного поля, підтримувати вологість грунту в шарі §

“'Оем па рівні 70% НВ і вище у критичний період водоспоживання за
допомогою вегетаційних поливів та сіяти найбільш продуктивні і адаптовані до
умов зони сорти.
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