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ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ
ТВЕРДОЇ ТА М’ЯКОЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ
Л.В. Андрійченко - науковий співробітник, Миколаївський ІАПВ УААН
Вологозабезпеченість є одним з головних факторів, що визначає
стан посівів та урожай ярої пшениці в умовах степового регіону [1]. Її
зрошення на Півдні України сприяє збільшенню врожаїв в 2-5 разів у
порівнянні з богарними умовами [2,3]. Із появою нових
високопродуктивних сортів ярої пшениці виникла необхідність
вивчення питань формування продуктивності та якості зерна як в
богарних, так і в зрошуваних умовах. З цією метою в Миколаївському
інституті агропромислового виробництва у 2004-2005 рр. проведено
відповідні дослідження. В схему досліду включено сорти ярої пшениці
селекції Інституту рослинництва УААН: м’які - Харківська 26,
Харківська 30, тверді: Харківська 27, Харківська 41, Харківська 43. З
них сорти Харківська 30 та Харківська 41 рекомендовано для
Лісостепової зоні, решта – як для умов Степу, так і Лісостепу.
Ґрунт дослідних ділянок - чорнозем південний, малогумусний
пилувато-важкосуглинковий на карбонатному лесі. Потужність
гумусового горизонту – 30 см з вмістом в ньому гумусу 2,92 %,
облікова площа ділянок - 25 м2, повторність чотириразова. Зрошення
здійснювали за допомогою системи мікродощування з використанням
наземних трубопроводів і встановлених на них насадок для дощування
карусельного типу. Радіус розбризкування води, що подавалася під
тиском водонапірної башти, – 2 м. Джерело води (за якістю відповідає
стандарту питній) – артезіанська свердловина. Облік води здійснювали
за допомогою крильчастого лічильника води ЛК-15Х. За роки
досліджень на зрошуваному варіанті було проведено по три поливи
нормою 450 м3/га (фаза кущіння, виходу в трубку і початок наливу
зерна), вологість грунту підтримувалася на рівні 60-70% НВ.
В роки проведення дослідів агрометеорологічні умови були
неоднаковими – у 2004 році за період вегетації культури випало 237
мм опадів, що на 30 мм більше за норму, а 2005 рік був посушливим
(випало опадів на 68 мм нижче за норму). Але для обох років спільним
було те, що в першій половині вегетації спостерігався тривалий
бездощовий період (традиційна весняна посуха), ефективні опади
надходили лише у другій половині вегетації (кінець травня – червень липень), що співпадало із критичним періодом рослин - вихід в трубку колосіння, і певним чином, зумовило отримання високого врожаю
зерна на незрошуваних варіантах.
Результати досліджень показали, що рівень врожайності всіх
сортів в досліді був досить високим (табл. 1).

Поліпшення умов вологозабезпечення сприяло збільшенню
врожайності в середньому на 9,8 ц/га. Більш відчутне її зростання
відмічено у м’якого сорту лісостепового екотипу Харківська 30 (9,1 ц/га)
та у твердого - Харківська 43 (13,4 ц/га). Одним з вирішальних
факторів підвищення врожайності було збільшення кількості
продуктивних стебел за рахунок збільшення кущистості. При зрошенні
налічувалося в середньому на 204 шт/м2 стебел більше, ніж на богарі.
Найбільшою продуктивна кущистість була у сортів м’якої ярої пшениці.
Таблиця 1 – Продуктивність та розвиток її елементів у сортів ярої
пшениці в умовах богари та зрошення (середнє за 2004-2005 рр.)
Сорт

Врожай Висота Продук- Продуктив- Довжина Число
Вага
зерна, рослин, тивна
ний
колоса, зерен в
1000
ц/га
см
кущис- стеблестій,
см
колосі, зернин,
тість
шт. / м2
шт
г

Богара
Харківська 26 31,7
84
1,5
601
8,3
20,7
31,5
Харківська 30 33,7
84
1,5
571
8,3
20,5
33,6
Харківська 27 33,7
92
1,2
486
5,7
17,1
47,5
Харківська 41 35,8
94
1,2
471
5,9
18,1
46,3
Харківська 43 36,3
93
1,2
450
5,7
18,2
49,2
Зрошення
Харківська 26 38,7
98
1,9
797
10,0
21,1
36,6
Харківська 30 42,7
98
1,9
790
10,1
20,7
39,3
Харківська 27 45,0
107
1,7
683
7,5
18,4
54,1
Харківська 41 44,0
114
1,6
661
7,3
18,5
52,7
Харківська 43 49,7
114
1,6
670
7,3
19,2
54,8
НІР0,5 (ц/га): сорти – 1,3; вологозабезпечення – 0,8; взаємодія - 1,9.
В умовах зрошення рослини сформували також крупніше зерно вага 1000 штук у сортів збільшувалася на 12%, кількість зерен в колосі
при цьому зменшувалася незначно. Тверда пшениця формувала
колосся менше за довжиною та кількістю зернин, але зерно було більш
вагомішим від зерна м’яких сортів. Хоча сорти твердої пшениці і мали
меншу кущистість, але за рахунок більш крупного зерна прибавка
врожаю при зрошенні в них була вища на 4 %. Висота рослин в умовах
зрошення була на 14 % більша, ніж на богарі, при цьому рослини
твердих сортів були більш високорослими.
Отже, із покращенням умов вологозабезпеченості спостерігалося
значне підвищення врожаю зерна, але відмічено зниження деяких
показників його якості (табл. 2). В першу чергу, зменшувався вміст
білка (в середньому на 1,5%). Найбільший його вміст спостерігався на
незрошуваному варіанті, причому у твердих сортів він був більший, ніж
у м’яких. Найбільш білкове зерно отримано в сорту Харківська 43.
Скловидність зерна у твердих сортів при зрошенні в більшій мірі

зменшувалась у сортів Харківська 27 та Харківська 41 (на 9 %), тоді як
у Харківської 43 цей показник знизився лише на 2 %. Кількість
клейковини у м’яких пшениць також знижувалася в середньому на 3%,
але встановлено, що в богарних умовах рослини м’якої пшениці
формували доволі щупле зерно, тоді як при зрошенні відмічено
отримання крупного зерна із високою натурною вагою.
Таблиця 2 - Вплив зрошення на показники якості зерна
сортів ярої пшениці
СкловидКількість
Якість
Вміст
Варіант,
Натура,
ність,
клейковини,
клейковини,
білку,
сорт
г/л
%

Харківська 26
Харківська 30
Харківська 27
Харківська 41
Харківська 43

732
720
759
765
775

Харківська 26
Харківська 30
Харківська 27
Харківська 41
Харківська 43

741
742
786
795
803

Богара
97
88
80
Зрошення
88
79
78

%

од. ІДК

%

31,9
33,5
-

90
95
-

13,7
14,9
15,2
15,0
15,4

29,3
30,8
-

100
95
-

12,4
13,4
13,4
13,7
13,7

Отже, вирощування сортів ярої пшениці на зрошенні дає
можливість більш повно використати продуктивний потенціал сортів та
отримати набагато більше доброякісного зерна з одиниці площі. В
той же час, виявлено різну реакцію сортів ярої пшениці на поліпшення
водного режиму. У зв’язку з цим, найбільш перспективними для
вирощування в умовах півдня України при зрошенні серед м’яких
пшениць є сорт Харківська 30, а серед твердих - Харківська 43, які
забезпечують максимальну прибавку врожаю.
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Анотація
Л.В. Андрійченко. Вплив зрошення на продуктивність і якість зерна
сортів твердої та м’якої ярої пшениці.
На чорноземах південних встановлено різну реакцію сортів ярої пшениці
відносно продуктивності та якості зерна на умови зрошення. Виявлено сорти,
які більш ефективно використовують умови зрошення.
Аннотация
Л.В. Андрейченко. Влияние орошения на продуктивность и качество
зерна сортов твердой и мягкой яровой пшеницы.
На черноземах южных установлена неодинаковая реакция сортов яровой
пшеницы относительно продуктивности и качества зерна на условия
орошения. Выявлены сорта, которые наиболее эффективно используют
условия орошения.
The summary
L.V. Andreychenko. The Influence of the irrigation on productivity and
quality grain sort hard and soft spring wheat.
Different reaction sorts of spring wheat is installed on chernozem southern for
productivity and quality grain on condition of the irrigation. Revealed sorts, which
most effectively use the condition of the irrigation.

РЕЦЕНЗІЯ
На статтю Л.В. Андрійченко „Вплив зрошення на продуктивність і
якість зерна сортів твердої та м’якої ярої пшениці”, подану для
опублікування у фаховому збірнику „Зрошуване землеробство”.
В умовах степу України ступінь вологозабезпеченості є одним з
визначальних факторів, що впливає на рівень врожайності ярої пшениці.
Через нестачу вологи в деякі роки озимі не дають повних сходів в осінній
період, а під час зимівлі такі ослаблені посіви вимерзають внаслідок низьких
температур та відсутності снігового покриву, тому доводиться пересівати
частину площ ярими культурами, зокрема ярою пшеницею. Вищезазначене
зумовлює актуальність і важливість представлених досліджень.
В роботі показано, що нові високопродуктивні сорти ярої пшениці, які
включено до Державного реєстру сортів України, мають досить високий
потенціал урожайності та якості продукції. Практична цінність даної роботи
полягає в тому, що виявлено сорти, які більш ефективно використовують
умови зрошення і заслуговують на увагу для вирощування в умовах півдня
України. Цінність представлених даних також полягає у тому, що на даний
час

в

умовах

чорноземів

південних

не

проводиться

державне

сортовипробування ярої пшениці при зрошенні.
Представлена робота є методично витриманою, логічно завершеною,
відповідає умовам фахового видання - тому може бути рекомендованою для
опублікування.
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