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ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ МОЛОДИХ НАСАДЖЕНЬ
ЯБЛУНІ (Маїиз сіотезііса ВогкН.) ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ 

МІКРОЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Л.В. КОЗЛОВА
Інститут зрошуваного садівництва ім. М. Ф. Сидоренка УААН

Характеризується вплив режимів мікрозрошення на 
водоспоживання та врожайність молодих інтенсивних насаджень 
яблуні в умовах чорнозему південного важкосуглинкового.

Мікрозрошення, найменша вологоємність, режими 
зрошення, водоспоживання, врожайність.

Загальна тенденція щодо розвитку землеробства у світі на 
сучасному етапі передбачає створення умов для стабільного 
управління режимами ґрунтів -  гідрологічними, термічними, 
біологічними та іншими. Визначальну роль у вирішенні цього питання 
належить зрошенню земель [1]. У  степовій зоні України зрошення є 
важливим засобом інтенсифікації садівництва. Його необхідність 
спричинена недостатнім природним зволоженням ґрунту, особливо в 
другу половину вегетаційного періоду, що негативно впливає на 
врожайність і товарні якості плодів, у тому числі яблуні [3].

Вологість ґрунту в зоні розміщення коренів плодового дерева 
може змінюватися в широких межах -  від найменшої вологоємності 
(НВ) до вологості в’янення (ВВ). У  літній період через інтенсивну 
транспірацію дерев яблуні, а також внаслідок випаровування з 
поверхні ґрунту вологість у кореневмісному шарі може знижуватися 
до ВВ. Однак, зважаючи на великий об’єм ґрунту, з якого плодове 
дерево може брати вологу, зниження його вологості до коефіцієнта 
в’янення відбувається не по всьому кореневмісному шару, а лише в 
невеликій, найбільш активній його частині. Тому при розрахунку 
забезпеченості дерев вологою визначаються її запаси в тій частині 
кореневмісного шару, де зосереджена основна маса мичкуватих 
коренів, тобто в активній частині [7].

Дослідження В.І. Водяницького та Т.П. Позднякової [6], показують, 
що висушування ґрунту кореневою системою відбувається незалежно 
від режиму зрошення. При цьому більше вологи витрачається з 
верхнього шару (40-50 см), оскільки саме тут у яблуні на підщепі М 9 
зосереджено близько 80-85% коренів. У  зв’язку з неглибоким 
заляганням кореневої системи в інтенсивних насадженнях цієї культури 
їх поливають часто, але невеликими нормами, тому такі сади 
характеризуються високим коефіцієнтом водоспоживання.

©Л.В. Козлова, 2009
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Найкращі умови для росту і плодоношення дереЕі на піщаному 
ґрунті створюються тоді, коли його вологість у коренеЕімісному шарі 
становить не менше 60, на легкому та середньосуглинковому -  65- 
70, а на важкосуглинковому та глинистому -  75-8С% НВ. Саме 
відповідно до типу ґрунту й треба підтримувати НВ протягом 
вегетації, особливо в першій її половині [4-5].

Метою наших досліджень є визначення впливу режимів зрошення 
та агрометеорологічних чинників на водний режим чорнозему 
південного важкосуглинкового, а також на водоспоживання та 
врожайність інтенсивних насаджень яблуні.

Методика. Дослід закладено у 2006 р. в умовах чорнозему пів
денного важкосуглинкового на науково-виробничий дільниці „Наукова” 
Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН, в насад
женнях яблуні сорту Айдаред, на підщепі М 9, 2003 р. садіння (схема 4 х 
1,5 м). При цьому порівнювали різні методи визначення сгроків та норм 
поливів, тобто режимів зрошення: при зниженні вологості грунту до 80%  
НВ в шарі 40 см (виробничий контроль); за балансом між випарову
ваністю та опадами (Е0 -  О) 110, 90 та 70%  один раз на 7 днів; контроль 
(природне зволоження). Сад поливається за допомогою стаціонарної 
системи краплинного зрошення із застосуванням поливних трубопрово
дів Огір іп сіаззіс з водовипусками, розташованими через 50 см один від 
одного, та витратою води 1,5 л/год.

Результати досліджень. Вивчення водно-фізичних властивостей 
ґрунту дослідної ділянки показало, що показники його об’ємної маси в 
шарі 0-40 см невисокі і коливаються в межах 1,21-1,25 [2], а на глибині 
40-80 см підвищуються до 1,35-1,37 г/см3 (табл. 1).

1. Водно-фізичні властивості ґрунту дослідної ділянки на 
науково-виробничій дільниці „Наукова”,

ІЗС ім. М.Ф. Сидоренка УААН

Глибина,
см

Об’ємна
маса,
г/см3

Питома
маса,
г/см3

Шпаруватість,
%

Найменша
вологоємність,

%

Вміст
повітря,

%
0-10 1,25 2,63 52,3 31,4 13,0
10-20 1,23 2,60 53,1 26,9 19,9
20-30 1,24 2,64 52,9 27,2 19,2
30-40 1,21 2,62 54,0 26,3 22,2
40-50 1,37 2,62 47,7 25,2 13,2
50-60 1,35 2,62 48,3 24,9 14,6
60-70 1,37 2,62 47,9 23,0 16,4
70-80 1,35 2,64 49,0 23,1 17,9
80-90 1,46 2,67 45,3 23,0 11,7
90-100 1,45 2,67 45,7 23,1 12,2

Середнє 1,33 2,64 49,6 25,3 16,1



Дані таблиці свідчать, що в шарі ґрунту до 80 см умови для 
росту коренів усіх плодових культур є сприятливими (у тому числі й 
яблуні). Про-е на глибині 80 -  100 см спостерігається значне 
ущільнення ґрунту, якому відповідає підвищення значень об’ємної 
маси до 1,45-1,46 г/см3. При цих показниках можливі ускладнення 
щодо умов розвитку коренів плодових дерев. Питома маса ґрунту на 
глибині до 100 см становить 2,60-2,67 г/см3. При цьому з глибиною 
вона поступово збільшується. Шпаруватість ґрунту коливається в 
межах від 45 до 54%  і стає найвищою в шарі 0-40 см (52,3-54,0%), а 
найнижча -  на глибині 80- 100 см (45,5%). Найменша вологоємність 
грунту (НВ) -  в шарі 100 см (від 23,0 до 31,4% від абсолютно сухої 
маси). З глибиною цей показник знижується. Середні значення НВ 
складають, %: у шарі 0-40 см -  28,0; 0-60 см -  27,0; 0-100 см -  25,3, 
що відповіде 2 вмісту вологи при НВ ґрунту 138, 207 та 336 мм 
відповідно. При зволоженні ґрунту до 100%  НВ вміст повітря у 
верхніх шарах ґрунту (0-40 см) був найбільшим -  від 19,1 до 22,2%, 
за винятком горизонту 0-10 см. Відповідно до літературних джерел, 
шари ґрунту, які мають середні значення вмісту повітря менші, ніж 
15% від об’єму шпаруватості, є небезпечними для нормального 
розвитку кореневої системи плодових дерев [4].

Дослідження водного режиму ґрунту показали, що незалежно від 
режиму зрошення на початку вегетації молодих дерев яблуні 
(наприклад, сорту Айдаред) вміст вологи в метровому шарі 
важкосуглинкового ґрунту був близьким до рівня НВ. У  зв’язку з 
підвищенням температури повітря, розвитком листя і ростом пагонів, а 
також посиленням фізичного випаровування доступні запаси вологи 
поступово зменшувались, особливо у верхньому шарі (0-40 см), де 
розташовано понад 80%  коренів. Тому необхідність першого поливу 
виникала напоикінці травня 2007 р., а у 2006 та 2008 рр. внаслідок 
випадіння опадів у цей період перший полив здійснювали у другій 
декаді, червня. За три роки досліджень зрошувальна норма була 
найбільшою при 110% (Е0 -  О) -  776,2 м3/га, що в середньому на 20%  
більше у порІЕінянні з іншими зрошуваними варіантами (табл. 2).

З цим показником, як складовою частиною режиму зрошення, 
пов’язане сумарне водоспоживання, яке залежить від випаровування та 
передполивнсго рівня вологості ґрунту, що в значній мірі впливає на 
строки та нсрми чергових поливів. Максимальне водоспоживання 
відмічено також на ділянках варіанта 110% (Е0 -  О) -  3871,0 м3/га.

На першому (80% НВ) і третьому (90% (Е0 -  О)) варіантах в се
редньому за гри роки досліджень водоспоживання було майже однак
овим, що вказує на можливість використання у виробництві розрахун
кового методу визначення строку і норми поливів при 90%  (Е0 -  О).



2. Водоспоживання та врожайність дерев яблуні сорту 
Айдаред при різних режимах мікрозрошення (2006-2008 рр.), 

ІЗС ім. М.Ф. Сидоренка УААН
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80% НВ 2922,5 2412,3 731,8 2230,6 3836,0 6,3 116,2 3,0
110% (Ео-О) 2892,7 2412,3 776,2 2210,2 3871,0 6,0 129,4 2,4
90% (Ео -  О) 2895,2 2412,3 638,6 2113,8 3832,3 6,0 106,4 3,0
70% (Ео -  О) 2845,5 2412,3 495,1 2085,1 3667,8 5,5 90,0 2,8
Без зрошення 2847,2 2412,3 - 2134,0 3125,5 4,1 - -

В цілому за період досліджень мікрозрошення незалежно від 
режимів позитивно вплинуло на продуктивність молодих дерев 
вищезгаданого сорту. Але напруженість метеорологічних умов в окремі 
роки значною мірою вплинула на врожайність. Так, сувора зима 2005- 
2006 рр., коли абсолютний мінімум температури повітря досягав 26,3 
°С, та приморозки у 2006 р. справили негативний вплив на стан дерев. 
Цвітіння в середньому по варіантах коливалося в. межах двох балів. 
Тому через складні погодні умови перший урожай на молодих деревах 
сорту Айдаред отримано лише у 2007 р., тобто на четвертий рік після 
садіння. За два роки плодоношення їх середня врожайність склала 6,0 
т/га, а на контролі (без зрошення) цей показник був на 32%  нижчим. За 
роки досліджень найвищий показник ефективності зрошення відмічено 
на третьому варіанті - 90%  (Е0 -  О).

Висновки
За три роки досліджень підтверджено високу ефективність 

мікрозрошення. У  молодих інтенсивних насадженнях яблуні можливо 
підтримувати вологість у кореневмісному шарі 0-40 см чорнозему 
південного важкосуглинкового протягом вегетації (при визначенні 
строку і норми поливів за розрахунковим методом) на рівні 90%  (Е0 -  
О), що рівноцінно призначенню їх за термостатно-ваговим методом при 
80%  НВ. Це дозволить економно витрачати воду і підвищити 
оперативність при встановленні строків та норм поливів.
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Микроорошение, наименьшая влагоемкость, режимьі 
орошения, водопотребление, урожайность.

Тіїє  аиііюг сбагасіет ез ібе тісгозргіпкііпд гедітез іпїіиепсе оп 
ібе шаіег сопзитрііоп апб уоипд іпіепзе арріе огсбагбз ргодисіміу 
ипбег ібе сопсііііопз о іібе зоиібет сбет оіет  сіау Іоату.

Місгозргіпкііпд, ібе Іеазі и/еНаЬИііу, ібе зргіпкііпд гедітез, 
\наіег сопзитрііоп, ргодисітіу.

УДК 631.526.32:631.541.11
АГРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ СПОСОБІВ 

ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ЧЕРЕШНІ (Сегазиз ауіит МоепсН.)

О.А. КІЩАК, кандидат сільськогосподарських наук 
Інститут садівництва УААН

Наведено результати вивчення впливу строків та висоти 
окулірування і товщини вегетативно розмножуваних підщеп на 
показники росту та економічної ефективності вирощування 
черешні в умовах Лісостепу України.

Черешня, сорт, підщепа, окуліровка, саджанці, розсадник.
© О.А. Кіщак, 2009

193


