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Вступ. Упродовж останніх років ми спостеріга-
ємо тенденцію до сухих і спекотних погодних умов 
у літній період. Посушливими часто бувають та-
кож осінні і весняні місяці. На основі багаторічних 
спостережень фахівці Українського гідрометеоро-
логічного інституту дійшли висновку, що прояв 
такої синоптичної ситуації стає все частішим, тому 
слід очікувати її і в подальшому [1]. 

Питання забезпечення рослин вологою стає все 
актуальнішим. Встановити кількість води, яку ви-
трачає рослина пшениці ярої на утворення 1 г зер-
на в польових умовах, практично неможливо. Во-
логість ґрунту в період сівби і подальшого розви-
тку рослин залежить від попередника, ретельності 
і способів підготовки поля, температури і вологос-
ті повітря, швидкості вітру. Але в умовах штучного 
клімату, в яких фактори зовнішнього середовища 
чітко контролюються, можна встановити витраче-
ну кількість води на вирощування пшениці ярої та 
інших культур. Тому надзвичайно цінними є до-
слідження, проведені у Миронівському інституті 
пшениці імені В. М. Ремесла (МІП) ще у 80-х роках. 
Тоді в умовах штучного клімату (фітотрону) у зна-
чних обсягах вирощували пшеницю та інші зер-
нові культури як для селекційної роботи, так і для 
проведення теоретичних досліджень. 
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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ íîðì ïîëèâó íà ïðîäóêòèâí³ñòü, ñêîðîñòèãë³ñòü, ÿê³ñòü çåðíà ³ âèçíà÷èòè âèòðàòè 
âîäè íà 1 ã çåðíà ðîñëèíàìè ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî êë³ìàòó Ìåòîäè. Äîñë³äè ïðîâîäèëè 
â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíèõ íàìè ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é (1985) ³ç ðîñëèíàìè ñîðò³â ïøåíèö³ ÿðî¿ Ìèðî-
í³âñüêà ðàííÿ ³ Ìèðîí³âñüêà ÿðà, ùî âèðîùóâàëèñü ó ïîñóäèíàõ Ì³ò÷åðë³õà â óìîâàõ êàìåð øòó÷íîãî êë³ìàòó 
ÊÂ-1Ð ï³ä ëàìïàìè ÄÐËÔ-400 + ËÍ-500. Åêñïîçèö³ÿ îñâ³òëåííÿ 16 ãîä. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ äî ïî÷àòêó êóù³í-
íÿ 10–12 °Ñ, ó íàñòóïí³ ôàçè – 18–20 °Ñ. Äîáîâ³ íîðìè ïîëèâó ñòàíîâèëè 50, 150, 250 ìë/ïîñóäèíó âïðîäîâæ 
óñüîãî âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó àáî 50, 250, 150 ìë/ïîñóäèíó çàëåæíî â³ä ôàçè ðîçâèòêó. Ðåçóëüòàòè. Ð³çí³ íîð-
ìè ïîëèâó ³ñòîòíî âïëèâàëè íà ïðîäóêòèâí³ñòü ³ òðèâàë³ñòü âåãåòàö³¿ ðîñëèí ÿðî¿ ïøåíèö³ òà ê³ëüê³ñòü âîäè, 
âèêîðèñòàíî¿ íà 1 ã çåðíà. Òàê, çà íåâåëèêèõ íîðì ïîëèâó (50 ìë íà ïîñóäèíó çà äîáó) ïðîäóêòèâí³ñòü ðîñëèí 
ñîðò³â Ìèðîí³âñüêà ðàííÿ ³ Ìèðîí³âñüêà ÿðà áóëà ïîð³âíÿíî íèçüêîþ (â³äïîâ³äíî 7,0 ã ³ 5,4 ã çåðíà ç ïîñóäèíè), 
òîä³ ÿê ïîëèâíà íîðìà 250 ìë çàáåçïå÷èëà ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé âèõ³ä çåðíà ç ïîñóäèíè (â³äïîâ³äíî 23,0 ã 
³ 20,4 ã). Çà íèçüêî¿ íîðìè ïîëèâó ïåð³îä âåãåòàö³¿ ðîñëèí áóâ êîðîòøèì (66 ³ 73 äí³ çàëåæíî â³ä ñîðòó), òîä³ ÿê 
çà ìàêcèìàëüíî¿ (250 ìë íà ïîñóäèíó) çá³ëüøóâàâñÿ (79 ³ 84 äí³). Çìåíøåííÿ íîðìè âèñ³âó (ç 20 äî 15 ðîñëèí 
ó ïîñóäèí³) çóìîâèëî âèùó ïðîäóêòèâí³ñòü (1,71 ã çåðíà ç ðîñëèíè ïðîòè 1,02 ã), ùî â ï³äñóìêó ïîçíà÷èëîñÿ 
íà çàãàëüíîìó âèõîä³ çåðíà ç ïîñóäèíè (25,6 ã – 15 ðîñëèí ó ïîñóäèí³, 22,4 ã – 20 ðîñëèí). Òàêèì ÷èíîì, çà 
íîðìè ïîëèâó 250 ìë âèòðàòè âîäè íà 1 ã çåðíà ñòàíîâèëè 1,02 ë (20 ðîñëèí ó ïîñóäèí³) òà 0,79 ë (15 ðîñëèí). 
Âèñíîâêè. Â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî êë³ìàòó ïðîäóêòèâí³ñòü ðîñëèí ïøåíèö³ ÿðî¿ çà íîðìè ïîëèâó 250 ìë 
äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàëà ïðîäóêòèâí³ñòü çà íîðì 50 ³ 150 ìë. Ùîäî ÿêîñò³ çåðíà âèçíà÷àëüíîþ áóëà ñîðòîñ-
ïåöèô³÷íà ðåàêö³ÿ íà íîðìó ïîëèâó. Çíèæåííÿ ¿¿ ñïðè÷èíÿëî çìåíøåííÿ ìàñè 1000 çåðåí. Çà ð³çíèõ  íîðì 
ïîëèâó âèòðàòè âîäè íà 1 ã çåðíà ñòàíîâèëè â³ä 0,57 ë äî 1,02 ë. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
äëÿ ðîçðàõóíêó âèòðàò âîäè ïðè çðîøåíí³ â ïîë³ òà â ñó÷àñíèõ ô³òîêîìïëåêñàõ. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÿðà ïøåíèöÿ, øòó÷íèé êë³ìàò, ïîëèâ, ïðîäóêòèâí³ñòü ðîñëèí, ÿê³ñòü çåðíà, âèòðàòè âîäè 
íà 1 ã çåðíà

Особливості розвитку рослин в умовах штуч-
ного клімату були висвітлені в ряді тогочасних 
публікацій. Вони стосувались рівня мінерального 
живлення, зокрема ярої пшениці [2], складу ґрун-
тового субстрату [3]. Різні способи поливу вивчали 
на модельних рослинах райграсу [4]. 

Мета досліджень – вивчити вплив норм поли-
ву на продуктивність, скоростиглість, якість зерна 
і визначити витрати води на 1 г зерна рослинами 
пшениці ярої в умовах камери штучного клімату. 

Матеріал і методика. Досліди проводили від-
повідно до розроблених нами методичних реко-
мендацій [5] із рослинами сортів пшениці ярої 
Миронівська рання і Миронівська яра, що виро-
щувались в умовах камер штучного клімату КВ-1Р 
у посудинах Мітчерліха на ґрунтовому субстраті (5 
кг на посудину) у співвідношенні ґрунт-пісок 3:1. 
Ґрунт представлений верхнім орним шаром чор-
нозему звичайного лісостепової  зони. Мінеральні 
добрива в розрахунку на 5 кг ґрунту (5,7 г аміачної 
селітри, 10,0 г суперфосфату простого і 3,8 г калій-
ної солі у фізичних одиницях) вносили при під-
готовці посудин до посіву. Експозиція освітлення 
(лампи ДРЛФ-400 + ЛН-500) 16 год, інтенсивність 
освітлення – 16–18 Клк. Повторність трикратна. 
Температура повітря до початку кущіння 10–12 °С 



99Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 9, 2019

Agroecology and plant growing

вночі і 16–18 °С вдень, у наступних фазах – 16–18 °С 
вночі і 20–22 °С вдень. Вивчали добові норми по-
ливу (50, 150, 250 мл/посудину) впродовж усього 
вегетаційного періоду. В одному із варіантів прово-
дили полив за наступною схемою: сходи-кущіння 

– 50 мл/посудину; вихід у трубку-початок молочної 
стиглості – 250 мл; кінець молочної стиглості-вос-
кова стиглість – 150 мл (схема 50–250–150). Оброб-

ку отриманих результатів проводили методом дис-
персійного аналізу за Б. О. Доспєховим [6]. Якість 
зерна визначали біуретовим методом у лабораторії 
біохімії МІП [7]. 

Обговорення результатів. У таблиці 1 пред-
ставлено показники структури врожаю і тривалос-
ті вегетації рослин пшениці ярої в умовах камери 
штучного клімату залежно від норм поливу.

Òàáëèöÿ 1. Ñòðóêòóðà âðîæàþ ³ òðèâàë³ñòü âåãåòàö³¿ ðîñëèí ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî êë³ìàòó 
çàëåæíî â³ä íîðì ïîëèâó (20 ðîñëèí ó ïîñóäèí³) 

Íîðìà ïîëèâó, 
ìë/ïîñóä.

Ïðîäóê.
êóùèñò³ñòü, 

øò.

Âèñîòà
ðîñëèí,

ñì

Çåðåí  ó 
ãîëîâíîìó êîëîñ³, 

øò.

Ìàñà çåðíà ç 
ãîëîâíîãî êîëîñà, ã

Ìàñà 1000 
çåðåí, ã

Ìàñà çåðíà ç 
ðîñëèíè, ã

Ñ³âáà-
êîëîñ³ííÿ, ä³á

Ïåð³îä 
âåãåòàòàö³¿, ä³á

Ìèðîí³âñüêà ðàííÿ

50 1,0 27,8 14,3 0,35 24,5 0,35 51 66
150 1,0 51,6 33,8 0,91 26,9 0,91 51 76
250 1,2 58,3 36,5 1,02 27,9 1,15 54 79
50-250-150 1,3 60,9 27,3 0,77 28,2 0,91 50 75

Ìèðîí³âñüêà ÿðà

50 1,0 88, 8 15,5 0,27 17,4 0,27 58 73
150 1,1 66,9 26,3 0,97 36,8 1,02 56 81
250 1,1 81,0 29,7 0,95 32,0 1,02 59 84
50-250-150 1,5 76,3 23,8 0,75 31,5 0,91 53 78
Í²Ð

05
0,16 4,83 4,39 0,18 4,8 0,19 5,0 6,5

За норми поливу 50 і 150 мл/посудину рослини 
досліджуваних сортів мали достовірно менші показ-
ники продуктивності. В інших варіантах поливу до-
стовірних відмінностей у продуктивності обох сортів 
не встановлено, за винятком Миронівської ранньої, 

рослини якої за поливу нормою 250 мл мали вищу 
продуктивність. Порівняно тривалим вегетаційний 
період обох сортів був за норми поливу 250 мл.

Дані продуктивності та якості зерна за різних 
витрат води подано в таблиці 2. 

Òàáëèöÿ 2. ßê³ñòü çåðíà òà âèòðàòè âîäè íà 1 ã çåðíà ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî 
êë³ìàòó çàëåæíî â³ä íîðì ïîëèâó (20 ðîñëèí ó ïîñóäèí³)

Íîðìà ïîëèâó,
ìë/ïîñóä.

Ìàñà çåðíà 
ç ïîñóäèíè, ã

Âèòðàòè âîäè 
íà ïîñóäèíó, ë

Âèòðàòè
âîäè íà 1 ã çåðíà, ë

Âì³ñò ñèðîãî 
ïðîòå¿íó â çåðí³, %

Âì³ñò ñèðî¿
êëåéêîâèíè â çåðí³, %

Ìèðîí³âñüêà ðàííÿ

50 7,0 3,3 0,47 20,7 41,0
150 18,2 11,4 0,62 19,0 35,4
250 23,0 19,7 0,83 18,1 37,5
50-250-150 18,2 11,2 0,61 20,2 39,8
Ñåðåäíº 16,8 12,1 0,68 19,3 38,1

Ìèðîí³âñüêà  ÿðà

50 5,4 3,6 0,57 21,8 42,7
150 20,4 12,1 0,68 20,6 40,7
250 22,4 21,0 1,02 19,5 39,0
50-250-150 18,2 12,4 0,65 20,7 40,5
Ñåðåäíº 16,8 13,5 0,79 20,5 40,5
Í²Ð

05
2,8 2,4 0,15 1,1 1,1

Схему поливу нормами 50–250–150 змінюва-
ли залежно від сортових особливостей щодо три-
валості фаз розвитку, у які рослини потребували 
різної кількості води. У сорту Миронівська рання 
у фазу «сходи-кущіння» (тривалість 30 діб) норма 
поливу становила 50 мл води на посудину, що зага-
лом склало 1,5 л води; у період «вихід у трубку-по-
чаток молочної стиглості» (30 діб) щодоби вносили 
250 мл води в посудину, всього за цей період ви-
користано 7,5 л води; у фазу «кінець молочної сти-
глості-воскова стиглість» (15 діб) за внесення щодо-
би 150 мл води в посудину загалом було витрачено 
2,25 л води. У сорту Миронівська яра залежно від 
тривалості фаз розвитку також було внесено різну 
кількість води: у фазу «сходи-кущіння» (35 діб) 1,75 
л; «вихід у трубку-початок молочної стиглості» (33 

доби) – 8,25 л; від молочної до воскової стиглості 
(20 діб) – 3,0 л води. 

Різні норми поливу істотно позначалися на про-
дуктивності і скоростиглості рослин пшениці ярої 
та кількості води, використаної на 1 г зерна. Так, за 
найменшої  норми поливу за добу (50 мл на посу-
дину) продуктивність рослин сортів Миронівська 
рання і Миронівська яра була порівняно низькою 
(відповідно 7,0 г і 5,4 г зерна з посудини), тоді як 
норма поливу 250 мл забезпечила максимально 
можливий вихід зерна (відповідно 23,0 г і 22,4  г з 
посудини).

Виповненість зерна у головному колосі також 
була різною залежно від норм поливу, і це зако-
номірно. Однак слід зазначити, що у сорту Миро-
нівська рання такі відмінності були неістотними 
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(маса 1000 зерен від 24,5 г у варіанті 50 мл/посудину 
до 28,2 г – 50–250–150 мл залежно від фаз розвитку 
рослин), тоді як у Миронівської ярої – більш суттє-
вими (17,4 г і 31,5 г відповідно). Однак більш випо-
вненим зерно (маса з головного колоса 0,97 г) було 
за норми поливу 150 мл на посудину (див. табл. 1).

Більшу скоростиглість спостерігали за малої 
норми поливу, що відповідає фізіологічним осо-
бливостям культури. Так, у сорту  Миронівська 
рання вегетаційний період тривав від 66 днів 
(норма поливу 50 мл/посудину) до 79 днів (250 мл), 
тобто різниця склала 13 днів; у Миронівської ярої – 
відповідно 73 і 84 дні (різниця 11 днів). Маса зерна 
з посудини у сорту Миронівська рання залежно від 
норм поливу становила від 7,0 г до 23,0 г, Миронів-
ська яра – від 5,4 г до 22,4 г. Загальні витрати води 
за вегетаційний період залежно від норм поливу 
становили по сорту Миронівська рання від 3,3 л (50 
мл/посудину) до 19,7 л (250 мл), по сорту Миронів-
ська яра – від 3,6 л до 21,0 л/посудину відповідно. 

Отже, на утворення 1 г зерна різні сорти витра-
чали різну кількість води. Так, за норми поливу 50 
мл/посудину рослини сорту Миронівська рання на 
1 г зерна витратили 0,47 л води, за норми 250 мл – 

0,83 л, тоді як сорту Миронівська яра – відповідно 
0,57 л і 1,02 л 

За досліджуваних норм поливу рослин отрима-
но зерно із різним умістом сирого протеїну і сирої 
клейковини. У сорту Миронівська яра не відмічено 
істотної різниці за якістю зерна залежно від норм 
поливу (за вмістом сирого протеїну відмінності 
складали 1,1 %, сирої клейковини – 3,7 %), тоді як 
технологічні показники зерна сорту Миронівська 
рання мали більш істотні відмінності (за вмістом 
сирого протеїну 2,6 %, сирої клейковини – 5,6 %). 

У другій серії досліду в посудині вирощували 
по 15 рослин і виключили норму поливу 50 мл/по-
судину як малоефективну. Тривалість фаз розви-
тку і кількість використаної води по сортах були 
такими: Миронівська рання – сходи-кущіння (25 
діб) внесено 3,75 л води на посудину, вихід у трубку 

– початок молочної стиглості (30 діб) – 7,50 л,  від 
молочної до воскової стиглості (16 діб) – 2,40 л; Ми-
ронівська яра – відповідно до вищезазначених фаз 
використано 3,75; 8,75 і 2,70 л води на посудину.

У таблицях 3 і 4 наведено результати повтор-
них досліджень за вирощування в посудині по 15 
рослин.

Òàáëèöÿ 3. Ñòðóêòóðà âðîæàþ ³ òðèâàë³ñòü âåãåòàö³¿ ðîñëèí ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî êë³ìàòó 
çàëåæíî â³ä íîðì ïîëèâó (15 ðîñëèí ó ïîñóäèí³)

Íîðìà 
ïîëèâó, 

ìë/ïîñóä.

Ïðîäóê.
êóùèñò³ñòü, øò.

Âèñîòà 
ðîñëèí, ñì

Çåðåí 
ó ãîëîâíîìó 

êîëîñ³, øò.

Ìàñà çåðíà 
ç ãîëîâíîãî 

êîëîñà, ã

Ìàñà 1000 
çåðåí, ã

Ìàñà çåðíà 
ç ðîñëèíè,  ã

Ñ³âáà - 
êîëîñ³ííÿ, ä³á

Ïåð³îä 
âåãåòàö³¿, ä³á

Ìèðîí³âñüêà ðàííÿ

150 1,0 43,4 24,8 0,99 39,9 0,99 46 70
250 1,0 55,3 34,7 1,42 40,9 1,42 48 73
50-250-150 1,0 49,5 27,6 1,33 48,2 1,33 46 71

Ìèðîí³âñüêà ÿðà

150 1,0 69,5 26,1 1,35 51,7 1,35 53 78
250 1,5 82,5 31,2 1,30 41,7 1,71 56 81
50-250-150 1,3 85,7 31,8 1,54 48,4 1,99 53 78
Í²Ð

05
0,18 6,90 3,38 0,30 4,5 0,24 2,0 2,5

Òàáëèöÿ 4. Âèòðàòè âîäè íà 1 ã çåðíà ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ êàìåðè øòó÷íîãî êë³ìàòó çàëåæíî 
â³ä íîðì ïîëèâó (15 ðîñëèí â ïîñóäèí³)

Íîðìà ïîëèâó, ìë/ïîñóäèíó Ìàñà çåðíà ç ïîñóäèíè, ã Âñüîãî âèòðàò âîäè íà ïîñóäèíó, ë Âèòðàòè âîäè íà 1 ã çåðíà, ë

Ìèðîí³âñüêà ðàííÿ

150 14,8 10,5 0,71
250 21,9 18,2 0,83
50-250-150 19,9 12,0 0,76
ñåðåäíº 20,0 13,6 0,77

Ìèðîí³âñüêà ÿðà

150 20,2 13,6 0,67
250 25,6 20,2 0,79
50-250-150 28,3 15,1 0,53
ñåðåäíº 25,3 17,6 0,69
Í²Ð

05
3,8 2,5 0,10

Слід відзначити, що характер залежності еле-
ментів структури врожаю від норм поливу при ви-
рощуванні 20 і 15 рослин на посудину був ідентич-
ним (див. табл. 1 і 3). 

Дані таблиці 4 свідчать, що зменшення норми 
висіву (15 рослин у посудині проти 20) обумо-
вило порівняно більшу продуктивність зерна з 
рослини (1,71 г проти 1,02 г), що в підсумку по-
значилося на загальному виході зерна з посуди-

ни (25,6 г за вирощування 15 рослин та 22,4 г – 
20 рослин у посудині). Витрати води на 1 г зерна 
сорту Миронівська яра за норми поливу 250 мл/
посудину при вирощуванні 20 рослин у посуди-
ні становили 1,02 л, тоді як 15 рослин – 0,79 л, 
у Миронівської ранньої показники були одна-
ковими. За норми висіву 15 рослин у посудині 
площа живлення на рослину становить 19 см2, 
що наближається до значення за норми висіву в 
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польових умовах 5 млн схожих насінин на 1 га 
(20 см2). 

Слід зазначити, що використання описаних вище 
об’єктів штучного клімату в сучасних умовах є про-
блематичним через значні енергозатрати. Нині роз-
робляються і успішно впроваджуються фітокомплек-
си нового покоління, які потребують значно менше 
електроенергії за цілорічного вирощування овочевих 
та інших культур [8]. Але залишаються необхідними 
розрахунки витрат води для кожної культури. 

Висновки. В умовах камери штучного кліма-
ту продуктивність рослин пшениці ярої за нор-

ми поливу 250 мл (на посудину Мітчерліха)  до-
стовірно перевищувала продуктивність за норм 
50 і 150 мл. Щодо якості зерна визначальною 
була сортоспецифічна реакція на умови поливу. 
Зменшення норми поливу спричиняло зниження 
маси 1000 зерен. За різних норм поливу витрати 
води на 1 г зерна становили від 0,57 л до 1,02 л. 
Доцільним є вирощування в посудині 15 рослин 
пшениці ярої. Отримані результати важливі для 
впровадження в сучасних умовах систем штуч-
ного зрошення як у полі, так і у фітокомплексах 
нового покоління.
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ùåñòâåííî âëèÿëè íà ïðîäóêòèâíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
âåãåòàöèè ðàñòåíèé ÿðîâîé ïøåíèöû è êîëè÷åñòâî âîäû, èñ-
ïîëüçîâàííîé íà 1 ã çåðíà. Òàê, ïðè íåáîëüøèõ íîðìàõ ïîëè-
âà (50 ìë íà ñîñóä â ñóòêè) ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèé ñîðòîâ 
Ìèðîíîâñêàÿ ðàííÿÿ è Ìèðîíîâñêàÿ ÿðîâàÿ áûëà ñðàâíè-
òåëüíî íèçêîé (ñîîòâåòñòâåííî 7,0 ã è 5,4 ã çåðíà ñ ñîñóäà), 
òîãäà êàê ïîëèâíàÿ íîðìà 250 ìë îáåñïå÷èëà ìàêñèìàëüíî 
âîçìîæíûé âûõîä çåðíà ñ ñîñóäà (ñîîòâåòñòâåííî 23,0 ã è 
20,4 ã). Ïðè íèçêîé íîðìå ïîëèâà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä áûë 
êîðî÷å (66 è 73 äíÿ ïî ñîðòàì), òîãäà êàê ïðè ìàêèìàëüíîé 
(250 ìë íà ñîñóä) – óâåëè÷èâàëñÿ (79 è 84 äíÿ). Óìåíüøåíèå 
íîðìû âûñåâà (ñ 20 äî 15 ðàñòåíèé â ñîñóäå) îáóñëîâèëî ïî-
âûøåíèå ïðîäóêòèâíîñòè ðàñòåíèé (1,71 ã çåðíà ñ ðàñòåíèÿ 
ïðîòèâ 1,02 ã), ÷òî â èòîãå ñêàçàëîñü íà îáùåì âûõîäå çåðíà 
ñ ñîñóäà (25,6 ã – 15 ðàñòåíèé â ñîñóäå, 22,4 ã – 20 ðàñòåíèé). 

Òàêèì îáðàçîì, ïðè íîðìå ïîëèâà 250 ìë ðàñõîä âîäû íà 1 
ã çåðíà ñîñòàâëÿë 1,02 ë (20 ðàñòåíèé â ñîñóäå) è 0,79 ë (15 
ðàñòåíèé). Âûâîäû. Â óñëîâèÿõ êàìåðû èñêóññòâåííîãî êëè-
ìàòà ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèé ÿðîâîé ïøåíèöû ïðè íîðìå 
ïîëèâà 250 ìë äîñòîâåðíî ïðåâûøàëà ïðîäóêòèâíîñòü ïðè 
íîðìàõ 50 è 150 ìë. Îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà çåðíà îïðåäåëÿ-
þùåé áûëà ñîðòîñïåöèôè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ íà óñëîâèÿ ïîëèâà. 
Ñíèæåíèå íîðì ïîëèâà âûçûâàëî óìåíüøåíèå ìàññû 1000 
ç¸ðåí. Ïðè ðàçíûõ íîðìàõ ïîëèâà ðàñõîä âîäû íà 1 ã ñåìÿí 
ñîñòàâèë îò 0,57 ë äî 1,02 ë. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîãóò 
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðàñ÷åòà ðàñõîäà âîäû ïðè îðîøåíèè 
â ïîëå è â ñîâðåìåííûõ ôèòîêîìïëåêñàõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿðîâàÿ ïøåíèöà, èñêóññòâåííûé êëè-
ìàò, ïîëèâ, ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèé, êà÷åñòâî çåðíà, ðàñ-
õîä âîäû íà 1 ã çåðíà

Purpose. To study the effects of watering rates on spring 
wheat productivity, earliness, grain quality and to determine 
water consumption per 1 gram of grain with the plants under 
conditions of artificial climate. Methods. The experiments 
were conducted according to recommended practice (1985) 
on the spring wheat varieties Myronivska rannia and Myronivs-
ka yara which were grown in Mitscherlich pots under conditions 
of artificial climate chamber ÊV-1R under the lamps FRLF-400 
+ LN-500. Light exposure was 16 hours. The air temperature 
was 10–12 °Ñ before tillering and 18–20 °Ñ in the next stages. 
Daily watering rate was 50, 150, 250 ml/pot during the whole 
growing season or 50, 250, 150 ml/pot depending on the stage 
of plant development. Results. Different watering rates had 
significant effects on spring wheat productivity and on grow-
ing season duration, as well as on the amount of water used 
per 1gram of grain. Thus, with low daily watering rate (50 ml/
pot) plant productivity of the spring wheat varieties Myronivska 
rannia and Myronivska yara was comparatively low (7.0 g and 
5.4 g of grain per pot), while watering rate of 250 ml ensured  
maximum possible grain yield per pot (23.0 g and 20.4 g, re-

spectively). With low watering rate, the growing season dura-
tion was shorter (66 and 73 days for the varieties), while with 
the maximum rate (250 ml/pot)  it was 79 and 84 days. De-
crease in the seeding rate (from 20 to 15 plants per pot) led to an 
increase in plant productivity (1.71 g of grain per plant vs. 1.02 g),
which ultimately affected the total grain yield per pot (25.6 g 
for 15 plants per pot and 22.4 g for 20 ones). Thus, at watering 
rate 250 ml, the water consumption per 1 g of grain was 1.02 l 
(20 plants in pot) and 0.79 l (15 plants). Conclusions. Spring 
wheat productivity under conditions of artificial climate at wa-
tering rate 250 ml/pot significantly exceeded it at rates 50 and 
150 ml. As for grain quality, the variety-specific reaction to the 
conditions of watering plants was decisive. Decrease in water-
ing rates caused decrease in 1000 kernel weight. With different 
watering rates, water consumption per 1 g of grain ranged from 
0.57 l to 1.02 l. The results obtained can be used to calculate 
water consumption during irrigation and in modern phytocom-
plexes as well.

Key words: spring wheat, artificial climate, watering, plant 
productivity, grain quality, water consumption per 1g of grain.
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