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Постановка проблеми. Загострення проблеми родючості
ґрунтів поставило питання відновлення травосіяння в сівозмінах.
Найбільш поширеними багаторічними бобовими травами в степовій
зоні є люцерна та еспарцет. Останній за рахунок меншої
вибагливості до ґрунтів і посухостійкості дає вищі врожаї в
незрошуваних умовах, особливо на еродованих землях [1]. Отже,
розширення еспарцетових парів – важливий резерв зміцнення
кормової бази та покращення структури попередників озимої
пшениці [3]. Підпокривне вирощування еспарцету має ряд переваг
порівняно з його чистими посівами – збільшується продуктивність та
вихід поживних речовин з одиниці площі, скорочуються витрати на
вирощування продукції, краще використовуються кліматичні ресурси
вегетаційного періоду.
В науковий літературі питанню використання ярої пшениці в
якості покривної культури для багаторічних трав приділено
недостатньо уваги, що пояснюється недооцінкою ролі даної культури
для південного Степу. На більшу цінність ярої твердої пшениці в
якості покривної культури для люцерни порівняно з ярим ячменем в
умовах чорноземів південних вказував В.В. Юдченко [4]. Пізніше
А.О. Лимар та ін. [2] досліджували ефективність м’якої ярої пшениці
при підсіві її люцерною та еспарцетом і встановили більшу
продуктивність покривної і підсівної культури порівняно з
використанням ярого ячменю. Однак ці дослідження були проведені
в зрошуваних умовах.
Еспарцет в Степу, як правило, вирощують під покривом ярого
ячменю, який використовують на зерно. Недоліком цієї культури є
схильність до високого кущіння та вилягання, що негативно впливає
на ріст і розвиток еспарцету і створює проблеми при збиранні
врожаю. В той же час за О.С. Кузьменко [3] цінність зернових
культур в якості покривних для еспарцету зростає в наступному
порядку: овес, озимі зернові, ярий ячмінь, яра пшениця.
Мета досліду. В зв’язку з цим протягом 2004-2006 рр. на землях
Миколаївського інституту АПВ УААН було проведено дослідження з
метою з'ясування впливу ярої пшениці як покривної культури на
продуктивність еспарцету у порівнянні із покривним ярим ячменем, а
також врожайності ярої пшениці при різних способах посіву в
агрофітоценозі.

Основні положення робочої гіпотези при виборі м’якої ярої
пшениці покривною культурою для еспарцету та різних способів її
сівби полягали у наступному:
м’яка яра пшениця більш стійка до вилягання та похилення
колосу порівняно із твердою пшеницею і ярим ячменем, що
створює кращі технологічні умови збирання врожаю;
м’яка яра пшениця має менший коефіцієнт кущіння порівняно з
ярим ячменем, чим менше пригнічує еспарцет;
збільшення ширини міжрядь при сівбі ярої пшениці з
одночасним загущенням рослин в рядках створює кращі умови
освітлення для еспарцету.
Методика досліджень. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем
південний на карбонатному лесі. Площа облікової ділянки – 25 м2,
повторність чотириразова. Агротехніка загальноприйнята для
південного Степу України. Попередник – озимий ячмінь. При
постановці досліду керувались загальноприйнятими методиками
державного сортовипробування сільськогосподарських культур.
Сорт ярої пшениці – Харківська 26, ярого ячменю – Прерія,
еспарцету – Піщаний 1251. Норма висіву покривних культур – 3,5,
еспарцету – 4 млн. шт./га.
Результати досліджень. В результаті наших досліджень
встановлено ряд відмінностей в розвитку окремих характеристик
стану рослин залежно від покривної культури і способу сівби ярої
пшениці (таблиця 1). Так, повнота сходів еспарцету підвищувалась у
посівах ярої пшениці із міжряддям 15 см на 10, а у посівах із
розширеними міжряддями (30 см і 45+15 см) – на 12-19 шт./м2
порівняно зі звичайною рядковою сівбою ярого ячменю. Дана
закономірність простежується і в кількості рослин еспарцету, що
збереглися після збирання покривної культури (вона підвищувалась
на 15-32 % порівняно із контролем).
В результаті підвищеної кущистості ярий ячмінь сформував
доволі високу загущеність посіву. За однакової норми висіву
кількість продуктивних стебел на одиницю площі посівів ярої
пшениці була нижчою на 31-36 % та зменшувалася на посівах із
розширеними міжряддями.
Ступінь стійкості до вилягання за 10-бальною шкалою,
прийнятою в державному сортовипробуванні, засвідчила достовірні
відмінності між покривними культурами. Ярий ячмінь, як і
очікувалося, був менш стійким до вилягання порівняно із ярою
пшеницею. Найбільша ступінь вилягання рослин спостерігалася у
2004 році, що створило проблеми механізованого збирання посівів
ярого ячменю і призвело до значних втрат його врожаю.
Аналіз характеристик рослин засвідчив, що порівняно із ярим
ячменем кращі умови росту і розвитку еспарцету створюються при
вирощувані його під покривом ярої пшениці, і в особливості, при сівбі

її з розширеними міжряддями.
Таблиця 1 – Розвиток окремих характеристик стану рослин
залежно від покривної культури і способу сівби ярої пшениці
(2004-2006 рр.)
Яра пшениця
Покривна культура,
Ярий
спосіб сівби
(ширина міжрядь) ячмінь,
рядковий, рядковий, рядковий, стрічковий,
15 см
15 см
30 см 45+15 см
Характеристики
(контроль)
рослин
Густота рослин еспарцету
371
381
у фазі сходи, шт./м2
± до контролю
+10
Густота рослин еспарцету
після, збирання покривної
211
242
2
культури, шт./м
± до контролю
+31
Густота
продуктивних
стебел покривної культури,
693
479
2
шт./м
± до контролю
-214*
Стійкість до вилягання
6,0
9,0
покривної культури, бал
± до контролю
3,0*
Різниця до контролю достовірна за критерієм t:
значимості ; **) на 1 % -му рівні значимості

383

390

+12*

+19**

259

278

+48*

+67**

464

443

-229*

-250*

9,0

9,3

3,0*
3,3*
*) на 5 % -му рівні

Урожайні дані за варіантами досліду наведено в таблиці 2.
Погодні умови року по-різному вплинули на урожайність ячменю і
пшениці в покривних посівах. Так, у 2004 році за звичайного
рядкового способу сівби з міжряддями 15 см пшениця суттєво
переважала за врожайністю ячмінь, посіви якого в цей рік вилягали
найбільшою мірою. У 2005 році пшениця поступилася за
врожайністю ячменю, а у 2006 році урожайність цих культур була
однаковою. Середні дані за 2004-2006 рр. засвідчили однакову
урожайність ярого ячменю і ярої пшениці. Способи сівби ярої
пшениці також слабко впливали на її урожайність. Суттєва перевага
рядкового способу сівби з міжряддям 15 см над варіантами з
розширеними міжряддями відмічена лише у 2006 році. В середньому
ж по всіх варіантах способів сівби і культур урожайність суттєво не
відрізнялася.

Таблиця 2 – Урожайність компонентів посіву залежно від виду
покривної культури та способу сівби ярої пшениці, ц/га
Покривна культура, спосіб сівби
(ширина міжрядь)

Роки
2004 2005 2006

Середнє
за 20042006 рр.

Урожайність покривної культури, ц/га
Ярий ячмінь, рядковий, 15 см
30,7 25,1 26,9
(контроль)
Яра пшениця, рядковий, 15 см
36,4 22,0 25,9

27,6

Яра пшениця, рядковий, 30 см

35,7

22,9

22,1

26,9

Яра пшениця, стрічковий, 45+15 см

36,1

23,6

23,9

27,9

2,7

2,1

1,9

НІР0,5

28,1

Урожайність сухої маси еспарцету в перший рік життя, ц/га
Ярий ячмінь, рядковий, 15 см
9,2
4,8
3,6
5,9
(контроль)
Яра пшениця, рядковий, 15 см
13,9 6,2
6,8
9,0
Яра пшениця, рядковий, 30 см

15,6

6,8

10,6

11,0

Яра пшениця, стрічковий, 45+15 см

18,2

9,0

12,3

13,2

НІР0,5

2,0

2,1

2,0

Дещо інша картина спостерігається в урожайності еспарцету.
Найвищий її рівень, незалежно від року досліджень, досягається під
покривом ярої пшениці та сівби стрічковим способом. Найнижчий –
під покривом ярого ячменю. Так, під покривом ярого ячменю врожай
сухої маси еспарцету був в середньому на 5,2 ц/га менший, ніж під
покривом ярої пшениці (майже удвічі). Варіанти рядкової сівби з
міжряддями 15 і 30 см поступилися за врожайністю варіанту
стрічкової сівби, але суттєво перевищили варіант, де покривною
культурою був ярий ячмінь.
Для отримання більш повних даних про ефективність
вирощування ярої пшениці у агрофітоценозах при різних способах
посіву була проведена економічна оцінка досліджуваних варіантів.
Одержані дані свідчать, що за всіма господарсько-економічними
показниками використання ярої м’якої пшениці в якості покривної
культури для еспарцету є більш доцільним порівняно із покривним
ярим ячменем. Така технологія дозволяє отримувати з одиниці
площі не тільки більш цінну продукцію – продовольче зерно на рівні
4 класу, але й додатково за рахунок еспарцету 3,1-7,3 ц/га сухої
маси, 1,5-3,6 ц/ га кормових одиниць та 0,33-0,81 ц/га перетравного

протеїну.
Розрахунки показують, що спосіб сівби мав доволі помітний
вплив на економічну ефективність вирощування сумісних посівів.
Виробничі затрати при всіх способах були майже однакові – в межах
2138,3-2151,1 грн./га, але внаслідок формування більшої сукупної
врожайності як покривної, так і підсівної культури перевагу отримав
стрічковий спосіб посіву. Сівба стрічковим способом дозволила
одержати на 154,8 грн./га більше доходу порівняно із іншими
способами, та підвищити рівень рентабельності до 25,8 %. До того
ж, на цьому варіанті спостерігався найбільший вихід кормових
одиниць та перетравного протеїну (на 30-32 % порівняно із іншими
способами сівби), що містився в сіні еспарцету.
Висновки. Виходячи із вищесказаного, варто визнати більшу
перспективу використання в якості покривної культури яру м’яку
пшеницю, яка при рівній врожайності з ярим ячменем є більш
цінною, і до того ж, гарантує кращі умови для росту еспарцету. Саме
в цьому плані яра м’яка пшениця повинна зайняти свою нішу у
виробництві південного Степу, оскільки в інших посівах їй важко
конкурувати з ярою твердою пшеницею.
Перспективи подальших досліджень. Отже, використання
сумісних посівів ярої пшениці із еспарцетом буде сприяти
підвищенню ефективності виробництва продукції рослинництва. Такі
посіви не потребують додаткових витрат на обробіток ґрунту та
дозволяють одержати додатково 1,0-1,5 ц/га кормового білка.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ
СІВБИ В ПОКРИВНІЙ КУЛЬТУРІ З ЕСПАРЦЕТОМ. Л.В.
Андрійченко.
Встановлено більш сприятливі умови росту і розвитку еспарцету
під покривом ярої м’якої пшениці порівняно з ярим ячменем. В
результаті однакової продуктивності покривних культур найвищу
продуктивність забезпечив агрофітоценоз «яра пшениця +
еспарцет».
Ключові слова: яра пшениця, урожайність, спосіб посіву,
еспарцет.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПОСОБОВ
ПОСЕВА
В
ПОКРОВНОЙ
КУЛЬТУРЕ
С
ЭСПАРЦЕТОМ. Л.В. Андрейченко.
Выявлены более благоприятные условия роста и развития
эспарцета под покровом яровой мягкой пшеницы сравнительно с
яровым ячменем. В результате одинаковой продуктивности
покровных культур наибольшую продуктивность обеспечил
агрофитоценоз "яровая пшеница + эспарцет".
Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, способ посева,
эспарцет.
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PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT AS A COVER CROP WITH
SAINFOIN DEPENDING ON SOWING PATTERNS. L.V. Andreichenko.
The study reveals more favorable growth and development
conditions for sainfoin grown with spring soft wheat as compared with
spring barley.
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