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впЛИв СИСТеМ ОСНОвНОГО 
ОБРОБІТКУ ґРУНТУ НА вМІСТ 
ДОСТУпНОї вОЛОГИ ТА 
пРОДУКТИвНІСТь КУКУРУДЗИ 
в пРАвОБеРежНОМУ ЛІСОСТепУ

Мета. Дослідити вплив систем основного 
обробітку ґрунту на вміст доступної вологи та 
врожайність кукурудзи. Методи. польовий, 
розрахунково-математичний, візуальний. 
Результати. Отримано результати досліджень 
впливу основного обробітку ґрунту на його 
водно-фізичні властивості та врожайність 
кукурудзи. відзначено, що система 
нульового обробітку сприяє ефективнішому 
збереженню ґрунтової вологи для формування 
врожаю кукурудзи порівняно з традиційним 
обробітком. Висновки. Результати проведених 
досліджень показали, що на період сівби за 
нульового обробітку запаси доступної вологи 
були вищими на 20,5 мм порівняно з оранкою. 
Найвищу врожайність кукурудзи отримано за 
нульового та поверхневого обробітків.
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Кукурудза є найпродуктивнішою культу-
рою серед злакових культур універсально-
го призначення. У світі для продовольчих 
потреб використовують близько 20% зерна 
кукурудзи, для технічних — 15 – 20, на кор-
мові цілі — 60 – 65% [1].

У Лісостепу кукурудза краще росте після 
озимих, зернобобових та буряку цукрового. 
На чорноземних ґрунтах беззмінно вирощу-
вати кукурудзу можна за умови щорічно-
го внесення органічних добрив упродовж 
6 – 10-ти років. Проте беззмінне вирощу-
вання погіршує фітосанітарну ситуацію 
в посівах, що призводить до поширення 

шкідників, хвороб, бур’янів, стійких до за-
стосовування гербіцидів [2].

В Україні одним з обмежувальних фак-
торів високої продуктивності культури є не-
достатні запаси доступної вологи в ґрунті 
[3]. Системи основного обробітку ґрунту не 
лише зменшують її непродуктивні втрати, 
а й підвищують запаси вологи в ньому [4].

Щоб отримати високі врожаї кукурудзи, 
потрібні достатні запаси вологи в ґрунті 
на початкових етапах і впродовж вегета-
ції культури. Одним із заходів є ефектив-
ний контроль забур’яненості, проведення 
основних обробітків в оптимальні строки 
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без запізнення зі строками. Кукурудза не-
рівномірно використовує вологу протягом 
вегетації. Коефіцієнт транспірації кукурудзи 
становить 250 – 300, але загальна потреба 
її у волозі велика, оскільки вона формує 
велику біомасу [5]. 

Кукурудза менш вибаглива до вологи 
в 1-й половині вегетації. Найбільше вологи 
для рослин потрібно за 10 днів до викидан-
ня волотей, коли відбувається інтенсивний 
ріст стебла (добовий приріст може сягати 
10 – 14 см) і накопичуються сухі речовини. 
На цей критичний період припадає 40 – 50% 
загального водоспоживання. Через 20 днів 
після викидання волотей потреба у волозі 
зменшується [6, 7]. Багато води кукурудза 
використовує під час наливання зерна. 
Вона ефективно використовує опади в 2-й 
половині літа [8, 9]. Водночас кукурудза по-
гано переносить перезволоження ґрунту, її 
врожайність різко знижується. Через неста-
чу кисню у перезволоженому ґрунті сповіль-
нюється надходження фосфору в корені, 
що погіршує білковий обмін [10]. 

Мета досліджень — дослідити вплив 
систем основного обробітку ґрунту на вміст 
доступної вологи ґрунту та врожайність ку-
курудзи. 

Методика досліджень. Дослідження 
проводили впродовж 2014 – 2016 рр. у нау-
ковій лабораторії кафедри землеробства та 
гербології в умовах ВП АДС НУБіП України 
(с. Пшеничне Васильківського р-ну Київської 
обл.). Ґрунт дослідного поля — чoрнoзем 
типoвий малогумусний крупнoпилувaтo-се-
редньoсуглинкoвий зa грaнулoметричним 
склaдoм. Уміст гумусу в oрнoму шaрі ґрун-
ту — 3,9%, рН — 7,3, ємність вбирaння — 
32,5 мг . екв нa 100 г ґрунту. Зa вмістoм 
легкoгідрoлізoвaнoгo aзoту ґрунт належить 
дo мaлoзaбезпеченoгo, умістoм рухoмoгo 
фoсфoру і oбміннoгo кaлію — до середньо-
забезпеченого [8, 9]. 

Перший дослід. Схемою досліду перед-
бачено вивчення систем основного обробіт-
ку ґрунту в сівозміні.

Схема чергування культур у польовій 
зерно-просапній сівозміні відповідає зональ-
ним умовам Лісостепу: люцерна — пшениця 
озима — буряки цукрові — кукурудза на си-
лос — пшениця озима — кукурудза на зер-
но — горох — пшениця озима — буряки 

цукрові — ячмінь з підсівом люцерни.
Система основного обробітку ґрунту 

в сівозміні:
•  диференційований (контроль): прове-

дення за ротацію сівозміни 6-разової різно-
глибинної оранки, 2-разового поверхневого 
обробітку під пшеницю озиму після гороху 
й кукурудзи на силос та 1-разового плоско-
різного обробітку під ячмінь; 

•  плоскорізний: різноглибинне розпушу-
вання ґрунту плоскорізом під усі культури 
сівозміни, крім поверхневого обробітку під 
пшеницю озиму згідно зі схемою чергування 
культур;

•  полицево-безполицевий: проведення 
за ротацію сівозміни 2-разової оранки під 
буряки цукрові, поверхневого обробітку під 
пшеницю озиму згідно зі схемою чергування 
культур і плоскорізного розпушування під 
решту культур; 

•  поверхневий: проведення обробітку 
дисковими знаряддями глибиною 8 – 10 см 
під усі культури сівозміни. 

Дослід другий. Схема чергування куль-
тур у короткоротаційній трипільній сівозміні 
відповідає зональним умовам Лісостепу: 
соя — ячмінь ярий — кукурудза на зерно.

Система обробітку ґрунту передбачає 
полицевий та нульовий обробітки і викори-
стання гербіцидів суцільної та ґрунтової дій:

•  промисловий (контроль) — застосування 
обробітку ґрунту (основний — дискування 
після збирання врожаю попередника на гли-
бину 6 – 8 см; оранка на глибину 20 – 22 см; 
передпосівний — закриття вологи за фізич-
ної стиглості ґрунту й унесення гербіцидів 
на глибину 2 – 3 см; передпосівна культива-
ція на глибину залягання насіння 4 – 5 см; 
використання промислових агрохімікатів;

•  no-till — без обробітку ґрунту, захист 
посівів кукурудзи здійснюється за викори-
стання гербіцидів.

Загальна площа ділянки — 50 м2, повтор-
ність 4-разова.

Нині ці стаціонарні досліди є найтривалі-
шими в Україні.

Запаси доступної вологи визначали ва-
говим методом у шарі ґрунту 0 – 100 см, 
сумарне водоспоживання та коефіцієнт во-
доспоживання кукурудзи — розрахунковим 
методом, урожайність — на обліковій ділян-
ці площею 25 м2 [4]. 
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Погодні умови в роки проведення дослі-
джень були типовими для правобережної лі-
состепової зони. Середня багаторічна кількість 
опадів — 555 мм, за вегетаційний період ви-
падає в середньому 310 мм. Середня багато-
річна температура повітря становить +7,2оС. 

Сумарний коефіцієнт водоспоживання 
культур розраховували за результатами 
динамічності показників вологості ґрунту. На 
основі отриманих даних за досліджуваних 
систем основного обробітку ґрунту зафіксо-
вано запас доступної вологи в шарі 0 – 100 см  
на початок вегетації, у фазі цвітіння та на кі-
нець вегетації культури (табл. 1).

Результати досліджень. Отримані ре-
зультати проведених досліджень показали, 
що на період сівби за нульового обробіт-
ку запаси доступної вологи були вищими 

на 20,5 мм порівняно з оранкою.
 На основі отриманих даних у досліджу-

ваних варіантах визначено запас доступ-
ної вологи в шарі 0 – 100 см на початок та 
кінець вегетації (див. табл. 1). Відзначено, 
що на початку вегетації за основного і по-
верхневого обробітків ґрунту запаси во-
логи в ґрунті перевищували цей показник 
на контролі на 15,6 мм, на кінець вегета-
ції — на 20,9 мм відповідно. За диферен-
ційованого обробітку при нещільній будові 
орного шару виникають непродуктивні втра-
ти вологи. За плоскорізного обробітку спо-
стерігається тенденція до накопичення за-
пасів вологи в ґрунті порівняно з конт ролем. 
У досліді за нульового обробітку ґрунту 
на початку вегетації вміст доступної воло-
ги перевищував цей показник на контролі 

1. Запаси доступної вологи в шарі ґрунту 0 – 100 см залежно від систем основного об-
робітку ( 2014 – 2016 рр.), мм

Системи основного обробітку 
ґрунту

Доступний запас вологи у шарі ґрунту 0 – 100 см, мм

Шар 

Середнє за  2014 – 2016 рр. Відхилення (+/ – )

С
ів

б
а

З
б

ир
ан

ня

С
ів

б
а

З
б

ир
ан

ня

Дослід перший

Диференційований, 
25 – 27 см (контроль)

0 – 10 18,9 10,4 0,0 0,0
0 – 20 19,8 11,8 0,0 0,0
0 – 100 141,1 72,5 0,0 0,0

Плоскорізний, 
25 – 27 см

0 – 10 18,6 13,6  – 0,3 +3,2
0 – 20 20,7 13,0 +0,9 +1,2
0 – 100 152,2 74,3 +11,1 +1,8

Полицево-безполицевий,
25 – 27 см

0 – 10 18,5 12,5  – 0,4 +2,1
0 – 20 20,6 14,2 +0,8 +2,4
0 – 100 149,3 73,5 +8,2 +1,0

Поверхневий, 
8 – 10 см

0 – 10 19,6 11,7 +0,7 +1,3
0 – 20 20,0 11,4 +0,2  – 0,4
0 – 100 156,8 93,4 +15,7 +20,9

Дослід другий

Полицевий, 
25 – 27 см (контроль)

0 – 10 19,4 12,1 0,0 0,0
0 – 20 18,9 12,8 0,0 0,0
0 – 100 138,0 84,4 0,0 0,0

Нульовий обробіток
(пряма сівба)

0 – 10 19,8 18,6 +0,4 +6,5
0 – 20 20,2 18,9 +1,3 +6,1
0 – 100 161,6 98,1 +23,6 +13,7
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на 23,6 мм, на кінець вегетації — на 13,7 мм 
у середньому за роки досліджень. Отже, 
відсутність механічного обробітку ґрунту 
виключає втрати вологи через конвекцій-
но-дифузне випаровування. цьому сприяє 

також наявність на поверхні ґрунту рослин-
них решток.

Методом математичних розрахунків 
і статистичної обробки даних визначено 
сумарне водоспоживання та коефіцієнт 
водоспоживання кукурудзи. Кількість воло-
ги, яка витрачається рослинами і ґрунтом 
на формування 1 т врожаю, називається 
коефіцієнтом водоспоживання.

Отримані результати показують, що 
економніше використовується волога за 
нульового та поверхневого обробітків. За 
нульового обробітку це можна пояснити на-
явністю мульчувального шару на поверхні 
ґрунту, що перешкоджає надмірному ви-
паровуванню вологи. Поверхневий обробі-
ток зберігає вологу в ґрунті за рахунок по-
дрібнення шару ґрунту, тобто утворюється 
мульчувальний шар ґрунту, який перешко-
джає випаровуванню вологи.

Проведені математичні обрахунки та 
статистичний аналіз свідчать про те, що 
найбільший вплив на коефіцієнт водоспо-
живання мала система поверхневого об-
робітку ґрунту (табл. 2). У другому досліді 
найвищий коефіцієнт водоспоживання від-
значено за полицевого обробітку.

Для формування врожаю найекономні-
ше використовується волога за нульово-
го та плоскорізного обробітків ґрунту, що 
на 31,7 мм/т менше порівняно з контролями 

2. Коефіцієнт водоспоживання (середнє за 
2014 – 2016 рр.) кукурудзи на зерно

Схема досліду, обробіток

С
ум

ар
не

 в
од

о-
сп

ож
ив

ан
ня

, 
м

3 /
га

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь 
зе

рн
а,

 т
/г

а

К
ое

ф
іц

іє
нт

 в
од

о-
сп

ож
ив

ан
ня

, 
м

3 /
т

Дослід перший

Диференційований, 
25 – 27 см (контроль) 2248 8,3 270,8
Плоскорізний,
25 – 27 см 2328 9,7 240
Полицево-безполицевий,
25 – 27 см 2402 8,7 276,1
Поверхневий,
8 – 10 см 2392 8,8 271

Дослід другий

Полицевий,
25 – 27 см (контроль) 2754 9,2 299,3

Нульовий (пряма сівба) 2185 9,3 234,9

3. Урожайність кукурудзи на зерно (середнє за 2014 – 2016 рр.)

Схема досліду, обробіток
Урожайність, т/га +/ –  до контролю

2014 2015 2016 Середня т/га %

Дослід перший
Диференційований,
25 – 27 см (контроль) 7,3 8,8 8,9 8,3  –  – 
Плоскорізний, 
25 – 27 см 9,8 9,9 9,5 9,7 +1,4 14,1
Полицево-безполицевий, 
25 – 27 см 7,5 8,4 10,1 8,7 +0,4 4,2
Поверхневий,
8 – 10 см 8,8 7,7 8,8 8,8 +0,5 5,1
  НіР

05
  1,30

Дослід другий
Полицевий, 
25 – 27 см (контроль) 10,1 7,9 9,1 9,0  –  – 
Нульовий (пряма сівба) 10,7 8,3 9,5 9,5 +0,5 5,1
  НіР

05
0,5
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(дослід перший — на 30,8 мм/т, дослід дру-
гий — на 64,4 мм/т). 

Основним узагальненим показником 
є врожайність культури (табл. 3). На час 
проведення та обробки статистичних да-
них простежується підвищення врожаю за 

плоскорізного обробітку на 1,4 т/га, за по-
верхневого обробітку порівняно з контро-
лем — на 0,5 т/га. 

За нульового обробітку врожайність під-
вищилася на 0,5 т/га порівняно з контроль-
ним варіантом у другому досліді.

Для формування врожаю кукурудзи на 
зерно найефективніше використовуєть-
ся волога за нульового обробітку ґрун-
ту в короткоротаційній сівозміні після 

ячменю ярого. 
У 10-пільній сівозміні найефективнішим 

виявився плоскорізний обробіток ґрунту 
після пшениці озимої.
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