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Постановка проблеми. Сучасні технології вирощування сільськогоспо-

дарських культур повинні бути ґрунтозахисні та екологічно безпечні. Це мож-

ливе при зменшенні механічного, хімічного навантаження на ґрунт, викорис-

тання біопрепаратів, введення сівозмін тощо. Зазначені технологічні прийоми 

дозволяють сільськогосподарським підприємствам вийти на новий рівень зем-

ле- та водовикористання, який дозволить вирощувати високоліквідну продук-

цію з високими якісними показниками, створити стійку виробничу систему, 

зменшити деградаційні процеси, підвищити родючість грунту. 
Стан вивчення проблеми. Оранка і інші види інтенсивної обробки ґру-

нтів приводять до емісії двоокису вуглецю в атмосферу [7-9]. При оранці орга-

нічна речовина (в основному це вуглець) оголюється і вже у вигляді вуглекис-

лого газу випаровується. Скоротити вміст СО2 в повітрі можна шляхом секвес-

трації вуглецю: консервації вуглекислого газу рослинами, які споживають 

вуглець і наполовину складаються з нього [2]. 
Проблема глобального потепління клімату, що стала незвичайно актуа-

льною останніми роками, безпосередньо пов‘язана з парниковим ефектом. 

Практично всі види людської діяльності так чи інакше збільшують викиди 

парникових газів, в першу чергу СО2, в атмосферу. Лише сільське і лісове гос-

подарства можуть допомогти виправити ситуацію. У сільському господарстві 

скоротити викиди СО2 можна за допомогою нульової технології в рослинницт-

ві, завдяки якій стає можливим збільшення секвестрації (в‘язання вуглецю з 

атмосфери в ґрунтах). Працюючи за нульовою технологією, аграрії не лише 

зменшують викиди парникового газу, але і покращують екологічний стан гру-

нту [1, 2, 10]. 
Згідно Кіотського протоколу додаткове скріплення СО2 в ґрунті можли-

ве за рахунок мінімалізації обробітку грунту. Проведені дослідження на фермі 

Свен Лейк в 1998 році показали, що загальні втрати двоокису вуглецю за добу 

складають за технології no-till - 10 г СО2/м
2
, обробітку на 10 см – 48, на 15 см – 

105, на 20 см – 202 та на 28 см – 229 [2, 3, 6]. Тобто збільшення глибини обро-

бітку та їх кількості призводить до значних втрат вуглецю, а зв‘язати його в 

ґрунті можливо за мінімального обробітку. 
Однією з головних складових частин газової фази грунту (ґрунтового 

повітря) є вуглекислий газ. Ґрунтове повітря істотно відрізняється від атмос-

ферного, в нім в 10-100 разів більше СО2. Це пов'язано з тим, що ґрунт погли-

нає багате киснем (21%) атмосферне повітря і виділяє СО2 (що характерно для 

процесу дихання). Тому газообмін між ґрунтом і атмосферою називають «ди-

ханням» грунту. По кількості виділеного СО2 можна орієнтовно судити про 
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біологічну активність ґрунту (характеризує інтенсивність біологічних проце-

сів, що протікають в ґрунті). Чим інтенсивніше протікають біологічні процеси 

в ґрунті, тим більше він виділяє СО2. За однакових умов (температурі, волого-

сті і тому подібне), чим вище вміст органічної речовини в ґрунті, тим більше 

він виділяє СО2 [4, 5]. 
Завдання і методика досліджень. Дослідження з удосконалення елеме-

нтів технології вирощування нуту в умовах півдня України були проведені на 

протязі 2012-2014 років на землях СК «Радянська земля» Білозерського району 

Херсонської області.  
У польових дослідах вивчалися такі фактори та їх варіанти: Фактор А – 

основний обробіток грунту: полицевий на глибину 20-22 см, полицевий на 

глибину 28-30 см; Фактор В – фон живлення: без добрив, N45P45, N90P90; Фак-

тор С – загущення рослин, млн/га: 0,5; 1,0; 1,5; Фактор D – умови зволоження: 

без зрошення, на фоні зрошення. 
Польові досліди були закладені в чотириразовій повторності. Розташу-

вання варіантів здійснювалося методом розщеплених ділянок. Облікова площа 

ділянок четвертого порядку – 57,6 м
2
. Під час проведення досліджень керува-

лися загальновизнаною методикою польових дослідів. 
Агротехніка вирощування нуту була загальновизнана для умов півдня 

України. В дослідах вирощували сорт нуту Розанна. Після збирання поперед-

ника (озима пшениця на зерно) проводили дворазове дискування стерні на 

глибину 6-8 та 10-12 см. Основний обробіток грунту виконували на глибину 

згідно схеми дослідів. Під основний обробіток вносили мінеральні добрива 

сівалкою СЗ-3,6 дозою згідно схеми дослідів. З метою додаткового знищення 

бур‘янів і вирівнювання грунту виконували основну культивацію на глибину 

12-14 см. 
При настанні фізичної стиглості грунту весною проводили боронування 

БЗСС-1,0. Передпосівну культивацію виконували на глибину заробки насіння. 

Сівба виконувалася на глибину 5-7 см трактором John Deere 8400 з сівалкою 

John Deere 740A. Норму висіву встановлювали згідно схеми дослідів.  
Насіння за 1-2 години до сівби обробляли біопрепаратами селекційних 

високоефективних штамів бульбочкових бактерій (різобофіт нутовий + фосфо-

ентерін + біополіцид) при розрахунковій дозі інокулюма 106 бакте-

рій /1 насінину. Після сівби поле прикочували кільчасто-шпоровими катками. 

Для боротьби з бур‘янами до сходів культури вносили ґрунтовий гербіцид 

Гезагард 500 FW к.с. нормою 3,0 л/га. Проти шкідників у фазу «бутонізація - 
початок цвітіння» використовували інсектицид Нурел Д нормою 1,0 л/га. Під 

час проведення дослідів вологість грунту підтримувалася на рівні 75-80%НВ 

на варіантах зрошення. Збирання проводили прямим комбайнуванням при 

повному дозріванні бобів. 
Результати досліджень. За результатами досліджень, проведених на 

зрошуваних землях Південного Степу України, науковці стверджують, що за 

виконання полицевого обробітку грунту на глибину 20-22 см збільшилася кі-

лькість відділеного СО2 з грунту, порівняно з поверхневим обробітком на 6-8 
см та глибоким - на 28-30 см [8, 9]. За іншими даними, збільшення кількості 

післяжнивних рештків у верхньому шарі грунту (6-8 см) сприяє більш інтенси-

вної діяльності мікроорганізмів, які збільшують виділення вуглекислого газу з 
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грунту [11-13]. 
За результатами наших досліджень збільшення глибини обробітку спри-

яло поліпшенню умов життєдіяльності мікроорганізмів, що вплинуло на кіль-

кість виділеного вуглекислого газу з грунту на посівах нуту (табл. 1). 

Таблиця 1 - Кількість виділеного двоокису вуглецю з грунту на посівах 

нуту в фазу цвітіння залежно від агротехнологічних прийомів вирощу-

вання, мг СО2/м
2
×год (середнє за 2012-2014 рр.) 

Основний обробіток ґрунту 

(Фактор А) 
Фон живлення (Фак-

тор В) 
Умови зволоження (Фактор D) 

Без зрошення На фоні зрошення  

Полицевий  
на глибину 20-22 см 

Без добрив 89 119 
N45P45 104 154 
N90P90 127 186 

Полицевий  
на глибину 28-30 см 

Без добрив 95 136 
N45P45 122 178 
N90P90 152 215 

Примітка. Визначення виконували при загущенні рослин 1,0 млн/га. 
НІР05 складала, мг СО2/м

2×год: для факторів А, В – 6,49-7,17; факторів D – 7,95-8,78; взає-

модії АВ – 9,18-10,14; АD, ВD – 11,25-12,42; комплексної взаємодії АВD – 15,91-17,56. 
 
За умов природного зволоження на варіантах оранки на глибину 20- 

22 см кількість виділеного СО2 з грунту коливалась від 89 до 127 

мг СО2/м
2
×год, а поглиблення до 28-30 см збільшило показник на 15,0%. На 

фоні зрошення інтенсивність усіх процесів зростає. За цих умов інтенсивність 

виділення вуглекислого газу з грунту при полицевому обробітку на глибину 

28-30 см була максимальною і коливалася від 136 до 215, а за оранки на 20-22 
см – 95-152 мг СО2/м

2
×год. 

Застосування мінеральних добрив на посівах нуту збільшило кількість 

виділеного СО2 з грунту порівняно з контрольними варіантами, де мінеральні 

добрива не вносили. За внесення добрив у дозі N45P45 кількість виділеного 

двоокису вуглецю з грунту на посівах нуту в фазу цвітіння коливалась від 104 

до 122 - на варіантах без зрошення та від 154 до 178 мг СО2/м
2
×год – на фоні 

зрошення. Збільшення дози добрив вдвічі збільшило показник на 23,9 та 

21,1%, відповідно. Найменше виділялося вуглекислого газу на варіантах без 

зрошення та добрив – 89-95 мг СО2/м
2
×год, а за зрошення більше на 39,1%. 

Особливо гостро в умовах Південного Степу України стоїть питання 

дефіциту вологи. Збільшення її кількості в ґрунті активізує мікробіологічні 

процеси, що позначається на кількості виділеного вуглекислого газу. Так, на 

варіантах природного зволоження кількість виділеного СО2 з грунту на посівах 

нуту, в середньому по досліду, склала 115 мг СО2/м
2
×год, що порівняно із 

зрошенням було меншим на 43,5%. 
Інтенсивність роботи біоти грунту досліджували шляхом визначення 

ступеню розкладання лляного полотна на посівах нуту (табл. 2). 
Згідно досліджень, проведених на півдні України [8, 9] оранка на глибину 

20-22 см є найбільш оптимальним, з огляду на ступінь розкладання лляного полот-

на, порівняно з обробітком на 28-30 та 6-8 см. За цими даними поліпшення пожив-

ного режиму грунту збільшує інтенсивність роботи мікроорганізмів. 
Жива матерія в умовах дефіциту вологи напряму залежить від її наявно-
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сті. В умовах Південного Степу України створення сприятливих умов для ак-

тивного розмноження та продуктивної роботи мікроорганізмів в ґрунті можли-

ве тільки при зрошенні. За цих умов, за результатами отриманих експеримен-

тальних даних, при вирощуванні нуту ступінь розкладання лляного полотна 

була найвищою і коливалась від 40,4 до 56,4% в шарі грунту 0-30 см. Інтенси-

вність роботи мікрофлори збільшувалася з глибиною. Вирощування нуту за 

природного зволоження, навпаки, консервувало розвиток мікроорганізмів і, 

відповідно, активність їх була меншою порівно з варіантами зрошення і коли-

валась від 28,0 до 47,7%. 
Збільшення глибини полицевого обробітку та за рахунок цього поліп-

шення фізичних властивостей грунту позитивно вплинуло на роботу мікроф-

лори. За виконання оранки на глибину 28-30 см ступінь розкладання лляного 

полотна склала, в середньому за роки досліджень, 37,8% за природного зволо-

ження та 49,0 – при зрошенні. Зменшення глибини обробітку до 20-22 см при-

звело до зниження інтенсивності розкладання лляного полотна до 36,9 – на 

варіантах без зрошення та 46,9% - при зрошенні. 

Таблиця 2 - Ступінь розкладання лляного полотна на посівах нуту залеж-

но від агротехнологічних прийомів вирощування, %  
(середнє за 2012-2014 рр.) 

Основний обробіток 

ґрунту (Фактор А) 
Фон живлення 

(Фактор В) 
Шар грунту, 

см (Фактор С) 
Умови зволоження (Фактор D) 

Без зрошення На фоні зрошення  

Полицевий на гли-

бину 20-22 см 

Без добрив 

0-10 24,5 34,8 
10-20 28,3 41,2 
20-30 31,1 45,3 
0-30 28,0 40,4 

N45P45 

0-10 31,8 40,3 
10-20 36,4 46,5 
20-30 39,4 51,6 
0-30 35,9 46,1 

N90P90 

0-10 42,7 47,0 
10-20 46,5 54,7 
20-30 51,2 60,5 
0-30 46,8 54,1 

Полицевий на гли-

бину 28-30 см 

Без добрив 

0-10 24,9 34,3 
10-20 28,4 41,0 
20-30 33,2 51,1 
0-30 28,8 42,1 

N45P45 

0-10 32,5 40,2 
10-20 36,3 47,3 
20-30 42,0 58,3 
0-30 36,9 48,6 

N90P90 

0-10 43,1 47,3 
10-20 46,9 55,2 
20-30 53,1 66,7 
0-30 47,7 56,4 

Примітка. Визначення виконували при загущенні рослин 1,0 млн/га. 
НІР05 складала, %: для факторів А, D – 0,70-0,81; факторів В, С – 0,86-0,99; взаємодії АD – 
0,99-1,15; ВD, СD, АВ, АС – 1,21-1,40; ВС – 1,49-1,72; АВD, АСD – 1,72-1,98; ВСD, АВС – 
2,10-2,43; комплексної взаємодії АВСD – 2,97-3,44. 
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Для активної роботи мікробної біоти грунту необхідне живлення, яке 

поступає з рослинними рештками та мінеральними добривами. За умов приро-

дного зволоження та без добрив ступінь розкладання лляного полотна була 

найменшою і склала, в середньому по досліду, 28,4%, а при зрошенні – 41,3. 
Застосування добрив в дозі N45P45 поліпшило умови роботи мікроорганізмів, 

що збільшило інтенсивність розкладання лляного полотна за умов зрошення 

до 47,4%, а без зрошення – 36,4. Найбільший ступінь розкладання лляного 

полотна був за максимальної дози мінеральних добрив N90P90 і склав 55,3 та 

47,3%, відповідно. 
Висновки та пропозиції. Найбільша кількість виділеного двоокису вуг-

лецю з грунту на посівах нуту в фазу цвітіння - 215 мг СО2/м
2
×год була за по-

лицевого обробітку грунту на глибину 28-30 см та внесені мінеральних добрив 

у дозі N90P90 при зрошенні та 152 – без зрошення. За цих умов був відмічений 

найвищий ступінь розкладання лляного полотна – 56,4 та 47,7%, відповідно. 
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Постановка проблеми. У зв‘язку з істотними змінами у кліматі система 

українського землеробства зазнає чималих змін та перетворень. Останніми 

роками в умовах виробництва збільшились площі розміщення пшениці озимої 

після непарових та нетрадиційних попередників, які за економічними розраху-

нками є більш вигідними за чисті та зайняті пари. На вибір попередників пев-

ним чином вплинули істотні зміни у структурі посівних площ і особливо роз-

ширення посівів соняшнику, сої й кукурудзи на зерно, що пов‘язано з господа-

рюванням аграріїв в умовах мінливості цінової політики сучасного нестабіль-

ного ринку [1]. Тому, необхідно удосконалення агроприйомів технології ви-

рощування пшениці озимої після нетрадиційних попередників за пізніх строків 

її сівби, що обумовлено особливостями збирання попередньої культури та 

підготовкою ґрунту до сівби [2,3,4]. 
Стан вивчення проблеми. В умовах виробництва вирощування пшени-

ці озимої пізніх строків сівби після непарових попередників є досить ризико-

ваним і залежним від умов перезимівлі та ранньовесняного періоду. Зокрема, 

маємо значне зниження врожайності зерна пшениці озимої за жовтневих стро-

ків сівби порівняно з вересневою сівбою. Незважаючи на це, більшість сільго-

сптоваровиробників віддають перевагу саме пшениці озимій, оскільки навіть 

за зниження врожайності зерна удвічі, порівняно з посівами оптимальних 

строків сівби, її вирощування часто буває більш прибутковим, ніж вирощуван-

ня ярих зернових по цих же попередниках. Крім того, за сівби у пізні строки 

якість зерна нерідко буває вищою, ніж за сівби у більш ранній період. З метою 

підвищення врожайності та стабілізації виробництва зерна пшениці озимої 

після пізніх попередників рекомендовано застосовувати внесення мінеральних 

добрив під основний обробіток ґрунту та під час сівби у рядки [5-9]. 


