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Ìåòà. Âèçíà÷èòè ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííºâèõ ïîñ³â³â ð³çíèõ ñîðò³â òðèòèêàëå îçèìîãî, âèòðàòè âîäè íà ôîðìóâàííÿ íàñ³ííÿ òà ÷èííèêè, ùî çàáåçïå÷óþòü
íàéá³ëüø åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ âîëîãè íà çðîøóâàíèõ çåìëÿõ Ï³âäåííîãî Ñòåïó
Óêðà¿íè. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü â ²íñòèòóò³ çðîøóâàíîãî çåìëåðîáñòâà
ÍÀÀÍ çà ìåòîäèêàìè ïîëüîâèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü íà çðîøóâàíèõ çåìëÿõ (²ÇÇ
ÍÀÀÍ) òà Á. Î. Äîñïºõîâà. ¥ðóíò äîñë³äíîãî ïîëÿ òåìíî-êàøòàíîâèé, ñåðåäíüîñóãëèíêîâèé ñëàáêîñîëîíöþâàòèé ç óì³ñòîì ãóìóñó 2,3 %, ù³ëüí³ñòþ 1,37 ã/ñì3, âîëîã³ñòþ
â’ÿíåííÿ 9,1 %, íàéìåíøîþ âîëîãîºìí³ñòþ 20,3 %. Ðåçóëüòàòè. Ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííºâèõ ïîñ³â³â òðèòèêàëå îçèìîãî ç øàðó ´ðóíòó 0–100 ñì ñòàíîâèëî â³ä
2966 äî 3151 ì3/ãà ³ çàëåæàëî ÿê â³ä ñîðòó, òàê ³ â³ä çàñòîñóâàííÿ ì³êðîäîáðèâ. Âèÿâëåíî, ùî äëÿ ôîðìóâàííÿ íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ñîðòè Ðàðèòåò ³ Áóêåò ïîòðåáóâàëè á³ëüøå âîäè, í³æ ñîðò Áîãîäàðñüêå. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî îáèäâà íàëåæàòü
äî á³ëüø ï³çíüîñòèãëî¿ åêîëîã³÷íî¿ ãðóïè. Ó ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü (2014/15
³ 2015/16) ñîðò Ðàðèòåò âèòðà÷àâ çà ïåð³îä âåãåòàö³¿ 3075–3151 ì3/ãà âîäè, ùî á³ëüøå ïîð³âíÿíî ³ç ñîðòàìè Áîãîäàðñüêå òà Áóêåò (â³äïîâ³äíî íà 102–137 ³ 20–69 ì3/ãà).
Íà ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ ñîðò³â Áîãîäàðñüêå, Ðàðèòåò ³ Áóêåò âïëèâàëî òàêîæ
çàñòîñóâàííÿ ì³êðîäîáðèâ. Íàéá³ëüø åôåêòèâíå âîäîñïîæèâàííÿ ó öèõ ñîðò³â áóëî
íà âàð³àíòàõ ³ç âíåñåííÿì ì³êðîäîáðèâà Íàíîâ³ò ì³êðî, ùî ì³ñòèòü êîìïëåêñ á³îñòèìóëÿòîð³â. Êîåô³ö³ºíò âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííÿ ñòàíîâèâ â³äïîâ³äíî äî ñîðò³â 396,
443 ³ 414 ì3/ò, ùî íà 37, 26 ³ 31 ì 3/ò ìåíøå, í³æ íà êîíòðîë³. Âèñíîâêè. Íàéá³ëüø
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàâ âîëîãó ñîðò Áîãîäàðñüêå çà ï³äæèâëåííÿ ïðåïàðàòîì
Íàíîâ³ò ì³êðî (2 ë/ãà). Çà íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ 7,57 ò/ãà ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ ñòàíîâèëî 3014 ì 3/ãà, êîåô³ö³ºíò âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííÿ – 396 ì 3/ò. Ñîðòè
Ðàðèòåò ³ Áóêåò çà ï³äæèâëåííÿ ïðåïàðàòîì Íàíîâ³ò ì³êðî (2 ë/ãà) ôîðìóâàëè äåùî
íèæ÷ó ïðîäóêòèâí³ñòü íàñ³ííÿ (7,11 ³ 7,49 ò/ãà â³äïîâ³äíî), àëå ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ ïðè öüîìó áóëî âèùèì (3151 ³ 3082 ì 3/ãà), êîåô³ö³ºíò âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííÿ
ñòàíîâèâ 443 òà 414 ì 3/ò.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðèòèêàëå îçèìå, íàñ³ííºâèé ïîñ³â, ñîðòè, ì³êðîäîáðèâà, âîäîñïîæèâàííÿ

Вступ. Головними хлібними злаками у багатьох країнах світу є пшениця і жито. З кожним роком у світі, чого не можна сказати про нашу
державу, все більшого поширення набуває і тритикале, яке поєднує у
собі достоїнства цих двох культур. Причина такого становища в Україні
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– відсутність достатнього набору сортів різного напряму використання,
ведення насінництва в неспеціалізованих господарствах, що пов’язано з
браком досвіду та знань щодо агротехнічних прийомів вирощування і
біологічної реакції рослин тритикале озимого на них.
В умовах посушливого клімату та нестачі вологи в Південному Степу
України реалізувати потенційну насіннєву продуктивність різних сортів тритикале озимого можна лише завдяки зрошенню. Проте технології
вирощування нових сортів тритикале озимого в умовах зрошення поки
що розроблені недостатньо і потребують детальнішого вивчення, зокрема зважаючи на зміни клімату.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Як зазначають
вчені, нині спостерігаються глобальні зміни клімату [1, 2], зокрема й в
Україні. Істотні кліматичні зміни спостерігаються й у зоні Південного
Степу нашої країни [3, 4]. За останні 50 років середньорічна температура
повітря зросла на 1,8 ºС. Зими стали теплішими і коротшими майже на
місяць, а осінній період вегетації – довшим на 12 днів [5]. Підвищилась
середньодобова температура повітря у вересні і жовтні (відповідно на
2,0 і 1,4 ºС) та у весняний період, особливо у березні (на 2,3 ºС). Водночас
відмічається істотне зменшення кількості опадів. У 2011–2014 рр. і 2017 р.
сума опадів складала відповідно 314,4–369,9 і 310,0 мм (середньорічна за
40 років – 429,1 мм).
Такі зміни позначились на агрокліматичних умовах зменшенням вологозабезпечення рослин, тому при вирощуванні сучасних адаптивних
сортів сільськогосподарських культур виникає необхідність у запровадженні нових агротехнологічних прийомів.
Недостатнє забезпечення потреби рослин тритикале озимого у воді
– один з головних факторів, що не дає можливості повною мірою реалізувати потенціал продуктивності цієї культури. Тому дослідження щодо
водоспоживання сортів тритикале, а також впливу агротехнічних заходів на витрати води на зрошуваних землях Південного Степу України є
досить актуальними.
Мета досліджень – визначити сумарне водоспоживання насіннєвих
посівів різних сортів тритикале озимого, витрати води на формування
насіння та чинники, які забезпечують найбільш ефективне використання вологи на зрошуваних землях Південного Степу України.
Матеріал і методика. Дослідження проводились у 2014–2016 рр. в Інституті зрошуваного землеробства НААН на Інгулецькій зрошувальній
системі. Ґрунт дослідного поля типовий для зрошуваних земель Південного Степу України – темно-каштановий середньосуглинковий слабкосолонцюватий з умістом гумусу 2,3 %, щільністю 1,37 г/см3, вологістю в’янення
9,1 %, найменшою вологоємністю 20,3 %. Облікова площа ділянки – 31,5 м2,
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повторність чотириразова. Попередник – соя на зерно (ранньостиглий
сорт Діона). Застосовували загальноприйняту в Південному Степу України технологію вирощування тритикале озимого. Добрива (аміачна селітра N60) вносили під основний обробіток ґрунту на всіх варіантах досліду
(фон). Поливи здійснювали за допомогою дощувального агрегату ДДА100МА. Урожай збирали прямим комбайнуванням «Sampo-130».
Висівали три сорти тритикале озимого селекції різних установ (фактор А), внесені до Держреєстру [6].
Сорт Богодарське (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН). У Держреєстрі України з 2017 р. Рекомендований для зони
Степу. Зернового використання. Стеблостій густий (304–354 шт./м2), висота рослин 90–125 см, озерненість колоса 51–55 зерен, маса 1000 насінин
54–60 г. Має підвищений вміст протеїну (13,5–14,0 % до абсолютно сухої
речовини зерна). Середньоранній, посухостійкий, високозимостійкий
(8 балів). Відносно стійкий проти вірусних хвороб, септоріозу, фузаріозу
та кореневих гнилей. Добре вимолочується при збиранні. Урожайність у
конкурсному випробуванні в середньому 84,9 ц/га, що на 7,0 ц/га вище
за стандарт Полянське [7].
Сорт Букет (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН). У Держреєстрі України з 2014 р. Рекомендований для зони Лісостепу та Полісся. Універсального призначення. Середньостиглий (вегетаційний
період 275–287 днів), високопродуктивний. Висота рослин 120–140 см,
маса 1000 насінин – 45–55 г. Вміст білка в зерні 11,8–14,1 %, клейковини
в борошні – 18,7–26,4 %. Показник ВДК 65–85 од., сила борошна 102 о.а.,
пружність тіста 48 мм, розтяжність – 62 мм. Об’єм хліба 480–540 мл, загальна хлібопекарська оцінка 8,1–9,0 балів. Високозимостійкий (8–9 балів),
високостійкий до посухи (9 балів), високостійкий проти бурої, жовтої
та стеблової іржі, твердої сажки, борошнистої роси. Слабко уражується
летючою сажкою, кореневими гнилями та фузаріозом (стійкість 9 балів).
Стійкий до вилягання (9 балів) та обсипання. Середня врожайність за
п’ять років становила 5,68–9,56 т/га, що на 11,8–18,3 % вище стандарту
Раритет. Потенційна врожайність зерна 11 т/га [8].
Сорт Раритет (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН). У
Держреєстрі України з 2008 р. Рекомендований для Лісостепу та Полісся. Зернове тритикале хлібопекарського призначення. Середньостиглий
(вегетаційний період 275–285 днів). Висота рослин 110–130 см, стебло
міцне, стійке до вилягання (9 балів). Зимостійкість вище середньої (7,5
бала), високостійкий до посухи (9 балів) та хвороб (9 балів). Маса 1000
насінин 40–52 г, вміст білка в зерні 11,8 %, клейковини в борошні – 18,8 %,
показник ВДК 49,2 од., сила борошна 193 о.а., пружність тіста 71,4 мм,
розтяжність – 62 мм. Об’єм хліба 530 мл, загальна хлібопекарська оцін110
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ка 9 балів. Середня врожайність за 2008–2015 рр. склала 5,88 т/га, що на
0,52 т/га вище стандарту Амфідиплоїд 256. Потенційна врожайність зерна 9–10 т/га [8].
Дослідження проводили із застосуванням позакореневого підживлення (кінець фази кущіння) мікродобривами Гуміфілд (50 г/га), Наномікс (2 л/га) та Нановіт мікро (2 л/га) (фактор В).
Гуміфілд – 100 % розчинний вугільний гумат калію, універсальний
регулятор росту, адаптоген та антистресант, містить більше 80–85 % солей природних гумінових кислот, 8 % фульвових кислот, 10–12 % калію
(К2О), 10–12 % амінокислот, 1 % органічного азоту, 1 % заліза та 1,1 %
інших мікроелементів (у хелатній формі) [9].
Наномікс – водорозчинний комплекс органічно зв’язаних хелатованих мікроелементів (заліза 12,4 г/л, марганцю 12,0 г/л, цинку 5,2 г/л, міді
12,5 г/л, кобальту 0,1 г/л, бору 2,4 г/л, молібдену 0,2 г/л, магнію 9,6 г/л, азоту 48,0 г/л, калію (K 2O) 12,0 г/л, сульфату (SO4) 28,8 г/л) з додаванням природних «енергетичних» кислот (янтарної, яблучної, винної та лимонної)
та їх біологічно активних похідних (сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів) [10].
Нановіт мікро містить 3,98 % азоту, 4,53 % магнію (MgO), 3,91 % сірки,
0,51 % бору, 0,51 % міді, 0,60 % заліза, 0,94 % марганцю, 0,004 % молібдену,
0,50 % цинку та 3,55 % біологічно активних речовин, а також солі гумінових кислот, амінокислоти, фітогормони [11].
Вологість ґрунту на ділянках визначали до глибини 1,0 м термостатно-ваговим способом у двох несуміжних повтореннях. Сумарне водоспоживання за окремі періоди вегетації визначали методом водного
балансу. Коефіцієнт водоспоживання встановлювали за відношенням
сумарного водоспоживання за період вегетації до врожайності зерна
тритикале озимого. Дослідження проводили за методиками польових і
лабораторних досліджень на зрошуваних землях (ІЗЗ НААН) [12] та за
Б. О. Доспєховим [13].
Обговорення результатів. Дослідження показали, що водоспоживання тритикале озимого щороку має свої особливості. У технології
його вирощування важлива роль належить допосівній підготовці ґрунту та проведенню сівби. Саме після збирання попередника і впродовж
осені в зоні Південного Степу України спостерігається найбільший дефіцит вологи, тому водний режим ґрунту в цей період несприятливий
для отримання дружних сходів озимих культур. Для входження в зиму
посівів тритикале озимого у доброму стані виникла необхідність у вологозарядному поливі (у 2014/15 вегетаційному році нормою 500 м3/га,
у 2015/16 р. – 400 м3/га), крім того був проведений сходовикликаючий
полив (200 м3/га).
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У середньому за роки досліджень (2014/15 і 2015/16) сумарне водоспоживання насіннєвих посівів тритикале озимого з шару ґрунту 0–100 см
становило від 2966 до 3151 м3/га (табл. 1).
Òàáëèöÿ 1. Ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííºâèõ ïîñ³â³â òðèòèêàëå îçèìîãî
òà êîåô³ö³ºíò âîäîñïîæèâàííÿ çàëåæíî â³ä ñîðòó ³ ì³êðîäîáðèâ
(ñåðåäíº çà 2014/15 ³ 2015/16 ðð.)
Ñîðò
(À)

Ì³êðîäîáðèâî
(Â)

Ñóìàðíå âîäîñïîæèâàííÿ ç
øàðó ´ðóíòó 0–100 ñì, ì3/ãà
çà
çà âåñíó
âñüîãî
îñ³íü
é ë³òî

Êîíòðîëü
270
2696
2966
270
2730
3000
Áîãîäàðñüêå Ãóì³ô³ëä
Íàíîì³êñ
270
2744
3014
Íàíîâ³ò ì³êðî 270
2744
3014
Êîíòðîëü
297
2778
3075
Ãóì³ô³ëä
297
2826
3123
Ðàðèòåò
Íàíîì³êñ
297
2819
3116
Íàíîâ³ò ì³êðî 297
2853
3151
Êîíòðîëü
284
2771
3055
Ãóì³ô³ëä
284
2805
3089
Áóêåò
Íàíîì³êñ
284
2785
3068
Íàíîâ³ò ì³êðî 284
2798
3082
284±7 2779±28 3063±35
X ± Sx
V, %

4,06

1,62

1,80

Êîåô³ö³ºíò
Óðîæàéí³ñòü,
âîäîñïîæèâàííÿ,
ò/ãà
ì3/ò

6,84
7,30
7,40
7,57
6,55
6,89
6,78
7,11
6,91
7,15
7,07
7,49
Í²Ð05, ò/ãà
À=0,44
Â=0,32

433
410
407
396
469
452
459
443
445
435
437
414
433±14
5,17

Сумарне водоспоживання залежало від сорту. Для формування
насіннєвої продуктивності сорти Раритет і Букет потребували більше води, ніж Богодарське. Це зумовлено тим, що обидва належать до
більш пізньостиглої екологічної групи. У середньому за роки досліджень сорт Раритет витрачав за період вегетації 3075–3151 м3/га води,
що більше порівняно із сортами Богодарське та Букет (відповідно на
102–137 і 20–69 м3/га).
На сумарне водоспоживання сортів Богодарське, Раритет і Букет
впливало також застосування мікродобрив, які сприяли формуванню
більшої порівняно з контролем (без підживлення) вегетативної маси
рослин, на що витрачалось більше води, внаслідок чого збільшувалось
сумарне водоспоживання.
Загалом на всіх сортах найбільші значення сумарного водоспоживання відмічені при підживленні препаратом Нановіт мікро, що зумовлено найбільшою продуктивністю тритикале озимого на цих варіантах.
На сорті Богодарське максимальне сумарне водоспоживання відмічено
за підживлення мікродобривами Наномікс та Нановіт мікро (3014 м3/га).
Найбільше сумарне водоспоживання на сорті Раритет відмічено за під-
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живлення Нановіт мікро (3151 м3/га), на сорті Букет – Гуміфілд і Нановіт
мікро (відповідно 3089 і 3082 м3/га).
Найбільш ефективне водоспоживання у сортів Богодарське, Раритет
і Букет було на варіантах із внесенням мікродобрива з комплексом біостимуляторів Нановіт мікро, на яких коефіцієнт водоспоживання насіння становив відповідно 396, 443, 414 м3/т, що на 37, 26 та 31 м3/т менше,
ніж на контролі. Це пов’язано з формуванням вищої зернової продуктивності сортів тритикале за внесення цього мікродобрива.
Аналіз впливу складових елементів у сумарному водоспоживанні різних сортів тритикале озимого показав, що 80,4–85,4 % припало на опади,
а 19,9–24,1 % складало використання рослинами вологи із ґрунту. Отже сумарне водоспоживання насіннєвих посівів тритикале озимого, в основному,
залежало від атмосферних опадів упродовж вегетаційного періоду (табл. 2).
Òàáëèöÿ 2. Ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè ñóìàðíîãî âîäîñïîæèâàííÿ íàñ³ííºâèõ
ïîñ³â³â òðèòèêàëå îçèìîãî çàëåæíî â³ä ñîðòó ³ ì³êðîäîáðèâ
(ñåðåäíº çà 2014/15 ³ 2015/16 ðð.)
Ñîðò

Áîãîäàðñüêå

Ðàðèòåò

Áóêåò
X ± Sx
V, %

Ì³êðîäîáðèâî

Êîíòðîëü
Ãóì³ô³ëä
Íàíîì³êñ
Íàíîâ³ò ì³êðî
Êîíòðîëü
Ãóì³ô³ëä
Íàíîì³êñ
Íàíîâ³ò ì³êðî
Êîíòðîëü
Ãóì³ô³ëä
Íàíîì³êñ
Íàíîâ³ò ì³êðî

Ñóìàðíå
âîäîñïîæèâàííÿ,
ì3/ãà

2966
3000
3014
3014
3075
3123
3116
3151
3055
3089
3068
3082
3062±35
1,80

Âèêîðèñòàííÿ âîëîãè
ç ´ðóíòó
ç îïàä³â
ì3/ãà
%
ì3/ãà
%

589
623
637
637
685
733
726
760
671
706
685
699
679±31
7,39

19,9
20,8
21,1
21,1
22,3
23,5
23,3
24,1
22,0
22,9
22,3
22,7

2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534

85,4
84,5
84,1
84,1
82,4
81,1
81,3
80,4
82,9
82,0
82,6
82,2

Висновки. Серед досліджуваних насіннєвих посівів тритикале озимого найбільш ефективно використовував вологу сорт Богодарське за
підживлення препаратом Нановіт мікро (2 л/га). Так, у середньому за
роки досліджень (2014/15 і 2015/16) за насіннєвої продуктивності 7,57 т/га
сумарне водоспоживання становило 3014 м3/га, коефіцієнт водоспоживання – 396 м3/т. Сорт Богодарське має перспективу щодо впровадження
у виробництво на зрошуваних землях.
Сорти Раритет і Букет за підживлення препаратом Нановіт мікро (2 л/га)
формували дещо нижчу продуктивність насіння (7,11 і 7,49 т/га). За роки
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досліджень сумарне водоспоживання цих сортів становило відповідно
3151 і 3082 м3/га, коефіцієнт водоспоживання – 443 та 414 м3/т. Вважаємо,
що сорт тритикале озимого Букет також має перспективу щодо впровадження у виробництво на зрошуваних землях південного Степу України.
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Âîäîïîòðåáëåíèå ñåìåííûõ ïîñåâîâ ñîðòîâ îçèìîãî
òðèòèêàëå â çàâèñèìîñòè îò ìèêðîóäîáðåíèé íà îðîøàåìûõ
çåìëÿõ Þãà Óêðàèíû
Çàåöü Ñ. À., êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Ôóíäèðàò Å. Ñ.
Èíñòèòóò îðîøàåìîãî çåìëåäåëèÿ ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 73483, ïîñ. Íàääíåïðÿíñêèé, ã. Õåðñîí
å-mail: Szaiets58@gmail.com; aqua2206@ukr.net
Öåëü. Îïðåäåëèòü ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå ñåìåííûõ ïîñåâîâ ðàçíûõ ñîðòîâ îçèìîãî òðèòèêàëå, ðàñõîä âîäû íà ôîðìèðîâàíèå ñåìÿí è ôàêòîðû, îáåñïå÷èâàþùèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå âëàãè íà îðîøàåìûõ çåìëÿõ Þæíîé Ñòåïè Óêðàèíû. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â Èíñòèòóòå îðîøàåìîãî
çåìëåäåëèÿ ÍÀÀÍ ïî ìåòîäèêàì ïîëåâûõ è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé íà îðîøàåìûõ çåìëÿõ (ÈÎÇ ÍÀÀÍ) è Á. À. Äîñïåõîâà. Ãðóíò îïûòíîãî ïîëÿ òåìíî-êàøòàíîâûé
ñðåäíèé ñóãëèíîê, ñëàáîñîëîíöåâàòûé ñ ñîäåðæàíèåì ãóìóñà 2,3 %, ïëîòíîñòüþ
1,37 ã/ñì3, âëàæíîñòüþ óâÿäàííÿ 9,1 %, íàèìåíüøåé âëàãîåìêîñòüþ 20,3 %. Ðåçóëüòàòû. Ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå ñåìåííûõ ïîñåâîâ îçèìîãî òðèòèêàëå èç ñëîÿ
ïî÷âû 0–100 ñì ñîñòàâëÿëî îò 2966 äî 3151 ì 3/ãà è çàâèñåëî êàê îò ñîðòà, òàê è îò
ïðèìåíåíèÿ ìèêðîóäîáðåíèé. Âûÿâëåíî, ÷òî ñîðòà Ðàðèòåò è Áóêåò äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñåìåííîé ïðîäóêòèâíîñòè òðåáîâàëè áîëüøå âîäû, ÷åì ñîðò Áîãîäàðñüêå. Ýòî
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî îáà îòíîñÿòñÿ ê áîëåå ïîçäíåñïåëîé ýêîëîãè÷åñêîé ãðóïïå. Â
ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé (2014/15 è 2015/16) ñîðò Ðàðèòåò çà ïåðèîä âåãåòàöèè òðàòèë 3075–3151 ì3/ãà âîäû, ÷òî áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîðòàìè Áîãîäàðñüêå
è Áóêåò (ñîîòâåòñòâåííî íà 102–137 è 20–69 ì 3/ãà). Íà ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå
ñîðòîâ Áîãîäàðñüêå, Ðàðèòåò è Áóêåò âëèÿëî òàêæå ïðèìåíåíèå ìèêðîóäîáðåíèé.
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå âîäîïîòðåáëåíèå ó ýòèõ ñîðòîâ áûëî íà âàðèàíòàõ ñ âíåñåíèåì ìèêðîóäîáðåíèÿ Íàíîâèò ìèêðî, êîòîðîå ñîäåðæèò êîìïëåêñ áèîñòèìóëÿòîðîâ. Êîýôôèöèåíò âîäîïîòðåáëåíèÿ ñåìÿí ñîñòàâëÿë ó ñîðòîâ Áîãîäàðñüêå, Ðàðèòåò è Áóêåò ñîîòâåòñòâåííî 396, 443 è 414 ì 3/ò, ÷òî íà 37, 26 è 31 ì 3/ò ìåíüøå, ÷åì
íà êîíòðîëå. Âûâîäû. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàë âëàãó ñîðò Áîãîäàðñüêå
ïðè ïîäêîðìêå ïðåïàðàòîì Íàíîâèò ìèêðî (2 ë/ãà). Ïðè ñåìåííîé ïðîäóêòèâíîñòè
7,57 ò/ãà ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå ñîñòàâëÿëî 3014 ì 3/ãà, êîýôôèöèåíò âîäîïîòðåáëåíèÿ ñåìÿí – 396 ì 3/ò. Ñîðòà Ðàðèòåò è Áóêåò ïðè ïîäêîðìêå ïðåïàðàòîì Íàíîâèò ìèêðî (2 ë/ãà) ôîðìèðîâàëè íåñêîëüêî ìåíüøóþ ïðîäóêòèâíîñòü ñåìÿí (7,11
è 7,49 ò/ãà ñîîòâåòñòâåííî), íî ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå ïðè ýòîì áûëî âûøå
(3151 è 3082 ì3/ãà), êîýôôèöèåíò âîäîïîòðåáëåíèÿ ñåìÿí ñîñòàâëÿë 443 òà 414 ì 3/ò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìîå òðèòèêàëå, ñåìåííûå ïîñåâû, ñîðòà, ìèêðîóäîáðåíèÿ, âîäîïîòðåáëåíèå

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

115

Àãðîåêîëîã³ÿ, ðîñëèííèöòâî

Water consumption of seed crops of winter triticale varieties
depending on microfertilizers on irrigated land
of the South of Ukraine
Zaiets S. O., Candidate of Agricultural Sciences
Fundyrat K. S.
Institute of Irrigated Agriculture of NÀÀS
Naddniprianske urban village, Kherson, 73483, Ukraine
e-mail: szaiets58@gmail.com; aqua2206@ukr.net
Purpose. Determine the total water consumption of seed crops of different varieties
of winter triticale, water consumption for the formation of 1 ton of seeds and factors that
ensure the most efficient use of moisture on irrigated lands of the Southern Steppe of
Ukraine. Methods. The research was carried out at the Institute of Irrigated Agriculture
of the National Academy of Agrarian Sciences by field and laboratory research methods
on irrigated lands (IIA NAAS) and B. A. Dospekhov. The soil of the experimental field
is dark chestnut medium loam, slightly saline with a humus content 2.3 %, density
1.37 g/cm3, wilting humidity 9.1 %, the lowest water capacity 20.3 %. Results. The
total water consumption of seed crops of winter triticale from the soil layer 0–100 cm
ranged from 2,966 to 3,151 m 3/ha and depended both on the variety and on the use of
microfertilizers. It was revealed that for seed production formation the varieties Rarytet
and Buket required more water than Bohodarske did due to their more late-ripening
ecological nature. On average, during the years of the research (2014/15 è 2015/16) the
variety Rarytet spent 3,075–3,151 m 3/ha water for cropping season being 102–137 and
20–69 m3/ha more compared to the varieties Bohodarske and Buket, respectively. The
total water consumption of the varieties Bohodarske, Rarytet and Buket was also affected
by application of microfertilizers. The most effective water consumption for these varieties
was on the variants with the foliar feeding with microfertilizer Nanovit micro containing
a complex of biostimulators. Seed water consumption ratio was 396, 443 and 414 m3/t
for the varieties Bohodarske, Rarytet, and Buket which exceeds the control variants by
37, 26, and 31 m3/t respectively. Conclusions. The variety Bohodarske with Nanovit
micro (2 l/ha) was the most effective in using moisture. At seed productivity of 7.57 t/ha
the total water consumption was 3,014 m 3/ha, and the seed water consumption ratio
was 396 m3/t. When fertilizing with Nanovit micro (2 l/ha), the varieties Rarytet and Buket
formed somewhat lower seed productivity 7.11 and 7.49 t/ha respectively, but the total
water consumption was higher and amounted to 3,151 and 3,082 m 3/ha, and the seed
water consumption ratio was 443 and 414 m 3/t.
Key words: winter triticale, seed crops, varieties, microfertilizers, water consumption
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