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Прогнозований режим зрошення можна корегувати шляхом зміни вихід-
них параметрів: температури й відносної вологості повітря, кількості опадів, 
швидкості вітру, тривалості сонячного сяйва. Після зміни зазначених показни-
ків будуть змінюватись строки і норми поливів по кожній культурі зрошуваної 
сівозміни. 

Застосування програми CROPWAT 8.0 дозволяє оптимізувати режим 
зрошення, скоротити непродуктивні витрати поливної води, забезпечує отри-
мання високого рівня врожаю, найвищу економічну й енергетичну ефектив-
ність.   

Висновки. Програма CROPWAT 8.0 має розширені можливості для пла-
нування зрошення, дозволяє оптимізувати поливний режим, скоротити непро-
дуктивні витрати поливної води, забезпечує отримання високого рівня вро-
жаю, найвищу економічну й енергетичну ефективність.   

Вихідні дані для прогнозування строків і норм поливів можна обирати 
безпосередньо з приладів, які розташовані на зрошуваних масивах або бази 
даних мережі Інтернет.   
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ  
ЗА ПЕРЕСАДКОВОГО СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ  

НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Косенко Н.П. – к.с.-г.н., Інститут зрошуваного землеробства НААН України 
 

Постановка проблеми. Одним із головних завдань аграрного сектора 
економіки на сучасному етапі його розвитку є збільшення виробництва необ-
хідної кількості й доброї якості овочевої продукції. Вирішальним чинником 
збільшення виробництва овочів є забезпечення виробників товарної продукції  
високоякісним насінням. Насіннєві рослини цибулі ріпчастої мають високу 
продуктивну спроможність, але фактичний рівень урожайності насіння не 
перевищує 0,2-0,3 т/га [1]. В умовах становлення ринкових відносин гостро 
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стоїть питання про розробку і впровадження сучасних технологій вирощуван-
ня насіння овочевих рослин. Тому вдосконалення основних технологічних 
прийомів вирощування насіння за осіннього садіння маточних цибулин порів-
няно з весняними висадками в умовах півдня України є актуальним. 

Стан вивчення питання. Цибуля ріпчаста займає вагому частку в струк-
турі виробництва овочевих культур. Щорічно в Україні під посіви цибулі від-
водиться 50-60 тис. га, що складає 10-12 % зайнятої під овочами площі. Для 
забезпечення цієї площі посівним матеріалом необхідно 540 т насіння І репро-
дукції [2]. У практиці насінництва цибулі ріпчастої використовують два осно-
вні способи вирощування насіння: пересадковий і безпересадковий. За переса-
дкового вирощування в умовах України маточні цибулини висаджують у ран-
ньовесняний (березень-квітень), або ранньоосінній (вересень-жовтень) строки 
[3]. За безпересадкового способу цибулини пізньовесняних або літніх строків 
сівби не збирають, а залишають на зиму в полі і на другий рік отримують на-
сіння  [4]. Ряд учених вказує на такі переваги осіннього садіння маточників: 
відпадає необхідність зимового зберігання, що знижує загальні витрати на 
вирощування насіння; маточні цибулини відростають на 2 тижні раніше і фор-
мують більший асиміляційний апарат; розвиток насіннєвих рослин відбуваєть-
ся раніше масового розповсюдження переноспорозу; цвітіння та формування 
насіння проходить у більш сприятливих умовах до настання спекотної погоди, 
у той час, як насіння весняного строку садіння часто підвержено “запалу” [5,6]. 
Дослідженнями А.І.Плохих, Т.В.Рудима встановлено, що цибулини різної ма-
си сорту Глобус відрізняються кількістю зачатків (1-3). Урожайність насіння 
однозачаткових маточних цибулин склала – 0,4 т/га, двозачаткових – 0,6 т/га, 
тризачаткових – 0,76 т/га [7]. Маточники різних фракцій необхідно висаджува-
ти окремо, тому що строки достигання насінників із крупних і дрібних маточ-
них цибулин відрізняються [8]. Учені ІОБ НААН України стверджують, що 
насінники цибулі сорту Сквирська забезпечують урожайність насіння 0,52 т/га 
за густоти 77 тис/га, за 120 тис/га – 0,58 т/га, за максимального загущення (200 
тис/га) –  0,79 т/га. Розвиток рослин, цвітіння, дозрівання насіння за загущено-
го розміщення прискорюється, що знижує прояв матрикальної різноякісності і 
підвищує посівні властивості насіння [9]. І.О.Прохоров, А.В.Крючков, В.А. 
Комісаров відзначають, що загущення насіннєвих рослин без урахування ро-
дючості ґрунту і розміру маточників погіршує якість насіння [10]. 

Завдання і методика досліджень. Дослідження проводили протягом 
2000-2005 рр. на дослідному полі лабораторії овочівництва Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН України. Вивчення впливу строків садіння, маси 
маточних цибулин і площі живлення насіннєвих рослин цибулі ріпчастої на 
ріст і розвиток рослин проводили шляхом постановки трифакторного польово-
го досліду, що закладали методом розщеплених ділянок. При двох строках 
садіння (фактор А) навесні (ІІІ декада березня) та восени (ІІІ декада жовтня) 
досліджували маточний матеріал двох фракцій фактор В – дрібні цибулини 
(50-60 г) та крупні цибулини (100-120 г). Фактор С – вивчення площі живлення 
насінників: 840 см2; 700 см2; 560 см2, що відповідає схемі розміщення  рослин 
70х12, 70х10, 70х8 см. Повторність досліду чотириразова, площа ділянки – 
10,5м2, облікова площа – 7 м2.   
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Вивчення технологічних прийомів  вирощування насіння цибулі ріпчастої 
проводили із середньостиглим, напівгострим сортом Халцедон селекції При-
дністровського науково-дослідного інституту сільського господарства, занесе-
ний до Реєстру  сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Цибулина 
округла, щільна, масою 100-150 г, малогніздова, багатозачаткова. Забарвлення 
сухих лусок темнокоричневе, соковитих лусок – біле. Сорт універсального 
призначення рекомендується для зони Степу, Лісостепу і Полісся, характери-
зується високою продуктивністю і доброю лежкістю, термін зберігання до 8 
місяців. 

Результати досліджень. Одним із основних показників, який свідчить 
про переваги технологічних прийомів вирощування насіння, є врожайність 
насіння. У середньому за роки досліджень найвищу врожайність насіння (0,89 
т/га) одержано за осіннього садіння крупних маточних цибулин (100-120 г), з 
площею живлення 560 см2 (70х8 см), що на 0,44 т/га (97,8%) більше, ніж у 
контрольному варіанті (табл. 1). За умов весняного садіння маточників найви-
щу врожайність (0,64 т/га) забезпечив варіант, де висаджували маточні цибу-
лини масою 100-120 г з площею живлення 700 см2 (70х10 см), що на  0,19 т/га 
(42,2%) більше, ніж у контролі. За умов весняного садіння маточників найви-
щу урожайність (0,64 т/га) забезпечив варіант, де висаджували маточні цибу-
лини масою 100-120 г з площею живлення 700 см2 (70 х 10 см), що на 0,19 т/га 
(42,2%) більше, ніж у контролі. 

Таблиця 1  Урожайність насіння залежно від строків садіння, маси маточ-
них цибулин і площі живлення насінників (середнє за 2001-2003, 2005 рр.) 

№
 п

/п
 

Строк 
садіння 

Маса 
маточних 
цибулин, г 

Площа 
живлення 
рослин, см2

Урожайність насіння, т/га 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2005 р. середнє 

1 

Весняний 

50-60 (к)* 840 0,58 0,54 0,21 0,48 0,45 
2 50-60 700 0,65 0,55 0,23 0,55 0,52 

3 50-60 560 0,66 0,61 0,28 0,65 0,55 
4 100-120 840 0,69 0,62 0,21 0,77 0,57 
5 100-120 700 0,74 0,70 0,31 0,82 0,64 
6 100-120 560 0,56 0,71 0,34 0,80 0,60 
7 

Осінній 

50-60 840 0,65 0,50 - 0,86 0,67 
8 50-60 700 0,67 0,53 - 0,92 0,71 
9 50-60 560 0,70 0,59 - 0,95 0,75 
10 100-120 840 0,86 0,54 - 1,04 0,81 
11 100-120 700 0,89 0,59 - 1,06 0,85 
12 100-120 560 0,94 0,61 - 1,13 0,89 

НІР05 головних ефектів   фактор А 0,03 0,02 - 0,03  
НІР05 головних ефектів   фактор В 0,03 0,03 0,03 0,02  
НІР05 головних ефектів   фактор С 0,02 0,03 0,04 0,02  

НІР05 часткових відмінностей  фактор А 0,06 0,06 - 0,07  
НІР05 часткових відмінностей  фактор В 0,08 0,08 0,05 0,05  
НІР05 часткових відмінностей  фактор С 0,05 0,05 0,05 0,04  

   Примітка (к)* – контрольний варіант.  
 
У середньому по досліду осінній строк садіння забезпечив урожайність 

насіння 0,78 т/га і на 0,22 т/га (39,3%) перевищив продуктивність насінників 
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весняного садіння. За умови садіння маточних цибулин масою 100-120 г уро-
жайність насіння збільшилась у середньому по досліду на 0,12 т/га (19,7%) 
порівняно з дрібнішими (50-60 г) маточними цибулинами – 0,61 т/га. Змен-
шення площі живлення з 840 см2 (70 х 12 см) до 560 см2 (70 х 8 см) сприяло 
збільшенню урожайності насіння на 11,1%. 

В умовах 2005 року отримано найвищу врожайність насіння (1,13 т/га) за 
осіннього садіння маточників масою 100-120 г з площею живлення 560 см2. 
Після м'якої зими збереглось 90-98 % маточних рослин. Середньодобова тем-
пература  за літній період (у період цвітіння, зав’язування і достигання насін-
ня) становила 22,00С, що на 1,00С вище середньобагаторічної. Опадів у липні 
випало 71% норми. У ІІ декаді червня, у період масового стрілкування та на 
початку цвітіння, опади позитивно вплинули на формування високого врожаю 
насіння і не мали негативного впливу на його якість. В умовах 2005 року вро-
жайність насіння у варіантах досліду була в межах 0,86-1,13 т/га за осіннього 
садіння та 0,48-0,82 т/га – за висаджування навесні.  

За умов осіннього садіння найнижчі показники врожайності насіння (0,50-
0,61 т/га) відзначено у 2002 році. Це зумовлено тим, що в несприятливих умо-
вах зими 2001-2002 рр. збереглось 58-64% маточників. Маточні рослини осін-
нього садіння підпали під негативний вплив низьких температур у грудні: 
стійке промерзання ґрунту на глибину 40-54 см тривало впродовж  10-ти діб 
при нестійкому сніговому покриві. Середньодобова температура в грудні була 
на 4,6 0С нижче норми. Тому в середньому по досліду врожайність насіння від 
маточних цибулин осіннього садіння була нижче на 0,06 т/га (10,7 %) порівня-
но з весняним садінням.  

Значною мірою на формування урожайності насіння впливають коефіці-
єнт стрілкування і ступінь зав’язування плодів у суцвітті.  Згідно з нашими 
дослідженнями, ступінь зав’язування плодів у насінників весняного та осін-
нього садіння становив: відповідно 60-73% та 69-71% (табл. 2).  

При цьому відсоток запліднення квіток у насіннєвих рослин весняного 
садіння із маточних цибулин масою 50-60 г був досить низьким – 60-61%. На-
сіннєва продуктивність рослин осіннього садіння склала 5,6-8,2 г, за садіння 
навесні – 3,9-6,0 г. Урожай насіння з однієї рослини та з одного суцвіття був на 
1,9 г (39,6%) та 0,7 г (31,8%) більше у маточників осіннього садіння, ніж у 
насінників весняної висадки: відповідно 4,8 та 2,2 г. Висаджування маточників 
масою 100-120 г сприяло збільшенню насіннєвої продуктивності рослини на 
17,0 % та суцвіття та 4,0 % у порівнянні з дрібними цибулинами. В умовах 
загущеного розміщення насіннєвих рослин (70х8 см) спостерігалось зниження 
насіннєвої продуктивності як окремої рослини, так і суцвіття, порівняно з най-
більшою площею живлення насіннєвих рослин - 840 см2. За осіннього садіння 
маточних цибулин масою 50-60 г в одному суцвітті формувалось 432-445 та 
408-455 квіток з масою маточників 100-120 г. У середньому по досліду маточ-
ники, висаджені восени, формували квіток  у суцвітті на 48,5% більше, ніж за 
весняного садіння. 
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Таблиця 2  Характеристика основних параметрів насіннєвої продуктив-
ності залежно від маси маточних цибулин і площі живлення рослин за 

різних строків садіння (середнє за 2001-2003, 2005 рр.) 

№ 
з/п 

Строк садіння 
маточних цибу-

лин 

Маса 
маточних
цибулин, 

г 

Площа 
живлен-
ня рос-
лин, см2 

Коефіці-
єнт стрі-
лкування

Ступінь 
зав’язу-
вання 

плодів,% 

Насіннєва про-
дуктивність, г 

рослини суцвіт-
тя 

1 

 
Весняний 

50 – 60(к)* 840 2,2 60 4,7 2,3 
2 50 – 60 700 2,2 61 4,3 2,1 
3 50 – 60 560 2,0 61 3,9 2,1 
4 100-120 840 2,8 72 6,0 2,1 
5 100-120 700 2,6 73 5,4 2,2 
6 100-120 560 2,2 73 4,2 2,1 
7 

 
Осінній 

50 – 60 840 2,4 71 7,1 3,2 
8 50 – 60 700 2,1 70 6,0 3,0 
9 50 – 60 560 2,1 69 5,6 2,7 

10 100-120 840 2,9 70 8,2 3,0 
11 100-120 700 2,8 69 7,0 2,7 
12 100-120 560 2,6 70 6,2 2,7 

НІР05 головних ефектів   ф. А 0,6-1,3 - 0,4-0,5 0,3-0,4 
НІР05 головних ефектів   ф. В 0,5-1,1 - 0,3-1,1 0,2-0,5 
НІР05 головних ефектів   ф. С 0,4-0,8 - 0,2-1,0 0,2-0,5 

НІР05 часткових відмінностей  ф. А 1,4-3,2 - 1,0-1,7 0,3-0,5 
НІР05 часткових відмінностей  ф. В 0,5-2,8 - 0,9-2,4 0,6-1,6 
НІР05 часткових відмінностей  ф. С 0,8-1,5 - 0,6-1,5 0,4-0,8 

Примітка (к)* – контрольний варіант. 
 
У середньому по досліду за осіннього садіння маточників у суцвітті фор-

мувалось квіток на 48,5% більше, ніж за весняного садіння. Висадка маточни-
ків крупної фракції збільшила кількість квіток у суцвітті на 3,1% порівняно з 
масою маточних цибулин (50-60 г), а зав’язування насіння відповідно більше 
на 15,1%. За умов максимального загущення насінників кількість насіння у 
суцвітті зменшилась на 7,7 %. За осіннього садіння маточних цибулин 
зав’язувалась майже вдвічі більша кількість насіння, ніж за садіння навесні: 
1058-1195 шт. проти 531-647 шт. (рис. 1). 
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Рисунок 1. Вплив строків садіння, маси маточних цибулин і площі живлення рос-

лин на формування насіння у суцвітті (середнє за 2001-2003, 2005 рр.) 
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Висновки. Дослідженнями встановлено, що врожайність насіння цибулі 
ріпчастої за осіннього садіння маточників була на 39,3 % більше, ніж за висад-
ки навесні. Садіння крупних маточних цибулин забезпечило врожайність на-
сіння на 19,7% вищу порівняно з дрібними цибулинами. Зменшення площі 
живлення з 840 см2 (70 х 12 см) до 560 см2 (70 х 8 см) сприяло збільшенню 
врожайності насіння на 11,1%. Насіннєва продуктивність однієї рослини та 
суцвіття  була вище відповідно на 39,6% та 31,8% у маточних рослин осінньо-
го садіння порівняно з весняним. Висаджування маточників масою 100-120 г 
сприяло збільшенню насіннєвої продуктивності рослини на 17,0 % та суцвіття 
на 4,0% порівняно з дрібними цибулинами. За  площі живлення  рослин 560 
см2 урожайність з однієї рослини знижувалась на 30,0 % та з одного суцвіття – 
на 8,3% порівняно з контролем. 
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