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ЗЕМЛЕРОБСТВО 7

ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 
ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ 
ТА НОРМ ПОЛИВУ 
ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
(Розробник —  Інститут зрошуваного садівництва 

ім. М.Ф. Сидоренка УААН, 
автори — Горбач М.М., Позднякова Т.П.,

Козлова Л.В., Тихонська С.Г.)

Традиційний спосіб визначення строків та норм поливу плодових куль
тур ґрунтується на застосуванні витратного щодо часу та ресурсів термо
статно-вагового методу аналізу фактичної вологості ґрунту у кореневміс
ному шарі, якщо її рівень знижується більше ніж на 70-80% від найменшої 
вологоємкості (НВ), а також при її дефіциті, через що полив призначається 
на 2-3 дні пізніше.

Зважаючи на це, науковці Інституту запропонували спосіб визначення 
строків та норм поливу на основі моніторингу таких агрокліматичних показ
ників, як кількість опадів, середньодобова температура кореневмісного шару 
ґрунту (0-40 см) та середньодобова відносна вологість повітря, визначених 
за даними найближчої до конкретної садової ділянки метеорологічної станції 
(патент України № 31899). Цей спосіб базується на результатах проведених 
згідно з відповідними формулами розрахунків прогнозованого першого по
ливу та поливної норми.

Запропонований спосіб визначення строків і норм поливу перевірявся 
у 2005-2008 роках у виробничих умовах НВД «Наукова» Інституту. При роз
рахунках зазначених показників для застосування підкронового дрібнодис
персного дощування насаджень персика і груші та краплинного зрошення 
насаджень яблуні використовували агрокліматичні показники Мелітополь
ської метеорологічної станції. Перевірка показала, що даний спосіб щодо 
впливу на водний режим ґрунту, процеси росту дерев, формування урожаю 
плодів практично тотожній з традиційним способом визначення строків і норм 
поливу, однак він дає можливість своєчасно здійснювати полив і отримува
ти значну економію матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів. Цей 
спосіб рекомендується для впровадження у садівництві південних регіонів 
України.

За додатковою інформацією можна звертатися на адресу:
Інститут зрошуваного садівництва 
ім. М.Ф. Сидоренка УААН, 
м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311.
Факс (0619) 43-13-78,
Горбач М.М.


