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Анотація. У статті викладено результати наукових досліджень із встановлення насіннєвої
продуктивності люцерни, вирощуваної на зрошуваних і неполивних землях південного Степу України.
Доведено, що отримання стабільно високих урожаїв кондиційного насіння люцерни в умовах
регіональної зміни клімату можливе лише за оптимального запасу продуктивної вологи в ґрунті,
оскільки протягом останніх років вирощування культури проводиться за підвищеного темпера
турного режиму й недостатньої кількості атмосферних опадів. Встановлено, що зрошення насін
нєвої люцерни протягом вегетаційного періоду, незалежно від сорту й укосу, слід проводити за
двома міжфазними періодами: «початок відростання (сходи) - початок бутонізації» та «початок
бутонізації - початок цвітіння». У першому міжфазному періоді необхідно створювати умови
для нормального росту й розвитку рослин, що досягається шляхом підтримання на темно-кашта
нових ґрунтах рівня передполивної вологості 0-100 сантиметрового шару в межах 70-75 % НВ і на
чорноземах супіщаних - 55-60 %. У другому міжфазному періоді необхідно забезпечувати опти
мальні умови для проходження продукційних процесів і формування врожаю кондиційного насіння,
що досягається шляхом гальмування ростових процесів, оскільки люцерна зростатиме. Томурівень
передполивної вологості розрахункового шару на середньо- та важкосуглинкових ґрунтах необхідно
підтримувати в межах 60-65 % НВ і 45-50 % НВ - на чорноземах супіщаних. Аналіз зміни природ
но-кліматичних умов, проведений протягом останніхроків, свідчить, що в підзоні південного Степу
вирощування люцерни на насіння можливе лише за умов розвинутого зрошуваного землеробства.
Ліквідація дефіциту природного зволоження, у поєднанні з високою забезпеченістю тепловими
ресурсами й родючими темно-каштановими ґрунтами та чорноземами південними, є о б ’єктивною
природною передумовою подальшого зростання насіннєвої продуктивності люцерни та зменшення
її залежності від екстремальних погодних умов і, передусім, у середньосухі (75 %>) та сухі (95 %) за
забезпеченістю опадами роки.
Ключові слова: люцерна, насіння, водоспоживання, режим зрошення, клімат, урожайність,
укіс, енергоємність
Актуальність дослідження. Найпоши
ренішою кормовою культурою в землеробстві
високорозвинених країн світу, яка на початку
XXI століття вирішує проблему збільшення
виробництва рослинного білка та підвищення
родючості ґрунтів, є люцерна. Нині на всіх
континентах земної кулі люцерна вирощу
ється у 80 країнах світу на площі 34 млн га,
зокрема в країнах Європи - 6,0; Північної
Америки - 12,0 (з них 9,8 у США і 2,2 Канаді); Південної Америки - 7,4; Австралії 2,0 млн га [1].
Вирощують люцерну в одновидових
посівах й у складі люцерно-злакових травосу
мішок на орних землях та природних кормових
угіддях для використання на зелений корм
та заготівлі сіна й сінажу. В 100 кг зеленої
маси люцерни міститься 18-22 кг кормових

одиниць; 4,1—4,8 кг перетравного протеїну та
6-7 г каротину. Розвиваючись у симбіозі з буль
бочковими бактеріями, люцерна впродовж
трьох-чотирьох років використання залишає
після себе до 150-200 кг/га симбіотичного
азоту в ґрунті, а тому в польових, кормових та
овочевих сівозмінах є добрим попередником
для всіх зернових і овочевих культур [2-5].
Велике значення люцерна має в зрошува
ному й неполивному землеробстві і як фітомеліоруюча культура, насамперед, на ґрунтах,
схильних до вітрової та водної ерозії [6-9].
Основним обмежуючим фактором подаль
шого розширення посівних площ люцерни
в підзоні південного Степу є недостатня кіль
кість її насіння [10-12]. Головною причиною
істотного скорочення посівних площ люцерни
в Україні є низка важливих чинників, а саме:
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ліквідація спеціалізованих господарств, які
займалися насінництвом культури; розпаю
вання земельних ресурсів та істотне скорочення
поголів’я великої рогатої худоби. Зумовлено
зменшення посівних площ і недосконалою
матеріально-технічною базою спеціалізованих
господарств, що залишилися, та забезпеченням
їх засобами захисту рослин від шкідників,
хвороб та бур’янів, а також істотним впливом
регіональної зміни клімату в зоні Степу.
Внаслідок цього посівні площі люцерни, виро
щуваної на насіння, зменшилися в Україні до
мінімальних розмірів. Для доведення посівних
площ люцерни до оптимізованої потреби необ
хідно щорічно виробляти 28,0-30,0 тис. тонн
насіння культури. Разом з тим основна кіль
кість насіння в сучасних умовах господарю
вання виробляється дрібнотоварними госпо
дарствами, які вирощують його лише для
власних потреб. Через це товарність виро
щеного насіння не перевищує 10-15 % проти
55-86 % у 1986-1990 рр. Останнє зумовлено
відсутністю необхідних фінансових коштів
у дрібнотоварних землекористувачів для заку
півлі насіння люцерни високих репродукцій.
З цієї ж причини в 3-7 разів скоротився попит
на базове та добазове насіння вітчизняної
селекції, що призвело до порушення системи
сортооновлення та сортозаміни загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Люцерна належить до вологовибагливих
культур і для нормального функціонування
всіх процесів життєдіяльності рослин та
отримання високих урожаїв насіння споживає
значну кількість ґрунтової вологи [13].
При цьому режим зрошення насіннєвої
люцерни значною мірою відрізняється від
поливного режиму люцерни, вирощуваної
на кормові цілі. Тому правильне регулю
вання водного режиму ґрунту за допомогою
проведення вологозарядкових і вегетаційних
поливів має забезпечувати оптимальне проті
кання ростових процесів, закладення та
розвиток репродуктивних органів і виключати
вилягання й так зване стеблування рослин.
Згідно з дослідженнями Інституту зрошу
ваного землеробства НААН при розробці
поливних режимів насіннєвої люцерни слід
враховувати загальну потребу рослин у воді
за фазами їх росту й розвитку. При цьому
рекомендовані режими зрошення повинні
повністю забезпечувати водою рослини, які
вирощуються, з урахуванням запасів продук
тивної вологи в ґрунті, створюваної за рахунок
атмосферних опадів, що випадають у зимовий
та вегетаційний періоди, а також вологозарядкових та вегетаційних поливів [14].
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Для люцерни, вирощуваної на насіння,
характерний високий ступінь викорис
тання запасів вологи з різних шарів ґрунту.
На темно-каштановому середньосуглинковому ґрунті рослини люцерни другого року
використання із загальної кількості вологи
в триметровому шарі з першого метра спожи
вають 47-66 %, другого - 30-35, з третього
метра - 10-23 %. Тому при закладанні насін
нєвих посівів люцерни на ґрунтах із високим
рівнем залягання ґрунтових вод вказану біоло
гічну особливість культури завжди необхідно
враховувати. Розміщення насіннєвих посівів
люцерни слід проводити тільки на земельних
площах з глибоким, більше 3,5 м, рівнем заля
гання ґрунтових вод [15].
Поряд з цим при розробці режимів
зрошення насіннєвої люцерни необхідно
враховувати основні біологічні особливості
культури, які обумовлені тим, що хоча вказана
бобова рослина і є багаторічною та багато
укісною, надземна її частина: стебла, листя
та суцвіття - живе лише один рік. Коренева
система з коронкою (зоною кущення), залежно
від виду, проростає на одному місці протягом
декількох років і має високу пластичність,
а тому люцерна вирощується в різних ґрун
тово-кліматичних умовах.
Основна маса кореневої системи люцерни
на різних типах ґрунтів знаходиться
в 0-25-сантиметровому шарі й становить
до 60 % всієї маси коренів, що розміщу
ються в метровому шарі. На бічних коренях
другого й третього порядків у великій кіль
кості розташовуються дрібні бічні корінці,
які зосереджені в більш глибоких (0-70 см)
шарах ґрунту [16]. На дрібних коренях розта
шовані кореневі волоски, що є найбільш
активною частиною кореневої системи, на
яких розвиваються бульбочкові бактерії, що
вільно фіксують азот атмосфери. За даними
Снігового й В.М. Важова (1989) загальна
маса кореневої системи люцерни першого
року використання в 0-100 сантиметровому
шарі ґрунту в умовах природного зволоження
(без зрошення) досягає 3,91 т/га, другого 5,32, третього року - 6,04 т/га, відповідно,
при зрошенні (65-70 % НВ) - 7,07 т/га,
11,55 і 13,54 т/га [17].
Першою визначальною біологічною особ
ливістю насіннєвої люцерни є те, що вона
тісно пов’язана з біологією її плодоутворення,
яка повинна бути спрямована на максимальний
розвиток генеративних органів - китиць,
квіток, бобів та насіння в бобах й обмеження
переростання вегетативної маси. Тому за
вирощування люцерни на насіння необхідно
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використовувати такі генотипи культури,
у яких в орному шарі формується добре розга
лужена коренева система з бічним корінням
і слаборозвиненим стрижневим коренем.
Зазначений тип кореневої системи добре забез
печує елементами мінерального живлення
генеративні органи, внаслідок чого обмежене
надходження вологи з глибоких шарів ґрунту
перешкоджає її стеблуванню [18].
Другою
біологічною
особливістю
люцерни є будова її кореневої системи, яка
відіграє важливу роль у системі її удобрення.
В процесі свого філогенетичного розвитку
люцерна формує кореневу систему в шарі
ґрунту 3-4 метри, проте поглинання добрив
з глибоких, малозабезпечених елементами
мінерального живлення шарів ґрунту, є дуже
слабким. Останнє обумовлено тим, що поглинальна здатність кореневої системи люцерни
тісно пов’язана з її диханням. За обмеженого
доступу кисню дихання коренів у глибоких
шарах ґрунту сильно погіршується, що
викликає зниження засвоєння поживних
речовин протягом вегетаційного періоду
рослин культури [19].
Третя, не менш важлива біологічна особли
вість люцерни, полягає в тому, що до 70-72 %
азоту, який міститься в урожаї її вегетативної
й генеративної маси, припадає на частку фіксо
ваного бульбочковими бактеріями симбіотич
ного азоту з атмосфери. Інша частина необхід
ного для формування врожаю як вегетативної
маси, так і насіння культури азоту (28-30 %),
забезпечується за рахунок родючості ґрунту
або внесення азотних добрив [20; 21].
За нормального росту й розвитку люцерна
споживає значну кількість ґрунтової вологи
й формує велику площу листкової поверхні,
що перевищує багаторічні злакові трави та
зернові культури в 4-6 разів. Посіви, зайняті
люцерною, випаровують води в 12 разів більше,
порівняно з озимими зерновими культурами,
й у 8 разів більше, ніж ранні ярі. Тому вегета
ційні поливи в розрахунковому 0-100-санти
метровому шарі ґрунту для люцерни, вирощу
ваної на насіння, протягом її вегетації повинні
проводитися за двома міжфазними періодами:
«початок відростання (сходи) - початок буто
нізації» та «початок бутонізації - початок
цвітіння». У першому міжфазному періоді
необхідно забезпечувати умови для нормаль
ного росту й розвитку рослин, що досягається
шляхом підтримання на темно-каштанових
ґрунтах та чорноземах південних рівня передполивної вологості 0-100-сантиметрового
шару в межах 70-75 % НВ і 55-60 % - на
чорноземах супіщаних. У другому міжфаз-

ному періоді необхідно створювати умови для
проходження процесів запліднення й плодо
утворення, що досягається шляхом гальму
вання ростових процесів. Тому рівень передполивної вологості розрахункового шару
на середньо- та важкосуглинкових ґрунтах
необхідно підтримувати в межах 60-65 % НВ,
а на чорноземах супіщаних - 45-50 % НВ.
Проте, через відсутність у даний час довго
тривалих наукових досліджень щодо впливу
регіональної зміни клімату на вирощування
сільськогосподарських культур у різні за
забезпеченістю опадами роки, ще неможливо
планувати й проводити своєчасні агротех
нічні заходи, які б забезпечували отримання
високих урожаїв [22-24].
Метою дослідження є узагальнення
результатів багаторічних польових дослідів,
проведених на зрошуваних землях півден
ного Степу по встановленню водоспоживання
насіннєвої люцерни в різні за забезпеченістю
опадами роки, та розробка режимів зрошення
культури в умовах регіональної зміни клімату.
Матеріали
і
методи
досліджень.
Основними чинниками, які визначають
насіннєву продуктивність люцерни, є: вибір
найбільш продуктивного й адаптованого до
місцевих умов сорту; способу й строку його
сівби; тривалості використання насіннєвих
посівів; вибір укосу, з якого доцільно отри
мувати урожай насіння; застосування енер
гоощадного режиму зрошення та системи
удобрення; інтегрованої системи захисту
посівів від шкідників, хвороб та бур’янів;
видовий склад та чисельність диких пооди
ноких запилювачів; спосіб і строк збирання
врожаю; погодно-кліматичні умови.
Двофакторний польовий дослід зі вста
новлення насіннєвої продуктивності різних
сортів люцерни, залежно від режимів
зрошення, проводили на зрошуваних землях
Чалбаської піщаної арени, Олешківський
район, Херсонська область. Схемою польо
вого досліду передбачалося визначення водо
споживання та режиму зрошення двох сортів
люцерни (Херсонська 7 та Надєжда) залежно
від кількості вегетаційних поливів, що прово
дили за основними фазами росту й розвитку
культури. Площа посівної ділянки - 120 м2,
облікової - 100 м2. Норма висіву насіння обох
сортів люцерни за широкорядного способу
сівби - 5 кг/га [25].
Метод закладки польового досліду розщеплені ділянки, повторність чотирира
зова, розміщення варіантів у повтореннях рендомізоване. Ділянки першого порядку
(S1 = 6048 м2) - сорти люцерни, другого
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^ 2 = 2016 м2) - кількість вегетаційних поливів
за фазами росту й розвитку насіннєвої люцерни.
Сумарне
водоспоживання
розрахову
вали за рівнянням водного балансу, застосу
вання якого в умовах степової зони України
можливе за виключення підживлення ґрунто
вими водами верхніх шарів ґрунту й просочу
вання води в глибокі шари [26; 27]. Глибина
розрахункового шару ґрунту - 0-100 см.
Збирання врожаю насіння широкорядкових
посівів люцерни проводили комбайном
«Сампо-500». Польові досліди виконували
спільно з В.М. Петіним.
Вплив погодних умов на насіннєву продук
тивність люцерни пов’язаний з її біологіч
ними особливостями й зумовлений тим, що
походить ця рослина з країн Близького Сходу
й Середньої Азії, де в умовах посушливого
напівпустельного клімату, майже за повної
відсутності опадів у літній період, вона вико
ристовувала лише обмежену кількість ґрун
тової вологи.
В Україні подібні кліматичні умови спосте
рігають в підзоні південного Степу (Одеська,
Миколаївська, Херсонська та південні райони
Запорізької області). За період травень-вересень у сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
роки тут випадає незначна кількість опадів:
Одеська область - 199 мм, Миколаївська 190 і Херсонська - 186 мм. Середньодобова
температура повітря у ІІІ декаді травня І червня, з початком цвітіння та плодоутво
рення насіння люцерни, в умовах Херсонської
області складає 21,1-22,8оС [28].
Тому метою досліджень було встановлення
впливу регіональної зміни клімату на проход
ження продукційних процесів за міжфазними
періодами й формування врожаю насіння
люцерни загалом за вегетаційний період в різні
за забезпеченістю опадами роки. Закладання
польових дослідів проводили на середньосуглинковому темно-каштановому
ґрунті
ДП «ДГ «Копані» ІЗЗ НААН, згідно з існую
чими методиками польового досліду [29; 30].
Результати досліджень та їхнє обгово
рення. Дослідження по встановленню впливу
регіональної зміни клімату на формування
врожаю насіння люцерни свідчить про те,
що в умовах природного зволоження (без
зрошення) у південній частині зони Степу
в сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
роки, як протягом вегетаційного періоду, так
і загалом за рік, випадала майже однакова
кількість атмосферних опадів.
Аналіз зміни середньодобової темпе
ратури повітря в південній частині зони
Степу, проведений нами за останні 75 років,
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свідчить, що протягом 2012-2020 рр.,
порівняно із середньою багаторічною за
65 років (1945-2010 рр.), вона була суттєво
різною. Підвищення середньої температури
повітря протягом вегетаційного періоду
2012-2020 рр., за одночасно недостатньої
кількості атмосферних опадів, порівняно
з 1945-2010 рр., призводило до суттєвого
збільшення випаровуваності й зростання
дефіциту вологозабезпечення. Так, за серед
ньої температури повітря в 2012 р., рівної
21,1 °С, й відносної вологості повітря 60 %
протягом вегетаційного періоду випаровува
ність зростала до 944,0 мм, а дефіцит волого
забезпеченості досягав 757,4 мм.
Одночасно з підвищенням темпера
тури повітря в літній період року істотно
зростала й тривалість температури вище
30 °С. При цьому підвищення середньомі
сячної температури повітря протягом вегета
ційного періоду 2012-2020 рр. на 1,7-3,1 °С,
порівняно із середніми багаторічними показ
никами за 65 років (1945-2010 рр.), свідчить
про істотну зміну водного режиму в південній
частині зони Степу. Величини випарову
ваності й дефіциту вологозабезпечення
протягом 2012-2020 рр. суттєво змінювалися
й залежали від середньомісячної температури
й відносної вологості повітря, а також кіль
кості опадів, що випадали протягом вегета
ційного періоду (рис. 1).
Як свідчать проведені дослідження, підви
щення середньомісячної температури повітря
в сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
2012 та 2018 роки відбувалося навесні, влітку
й восени. У весняні місяці (Ш-У) темпера
тура повітря, порівняно із середньою бага
торічною за 65 років (1945-2010 рр.), була
вищою на 2,7 °С, або на 28,4 %, відповідно,
літні (УІ-УІІІ) - 2,8 °С, тобто на 12,9 %, осінні
(ІХ-ХІ) - на 3,3 °С, або 32,3 %.
У середньому за 65 років спостережень
(1945-2010 рр.) випаровуваність, розрахо
вана за Н.Н. Івановим [31], не перевищувала
722,0 мм, відповідно, дефіцит вологозабезпечення - 487,4 мм. У вологі (5 %) за забез
печеністю опадами роки випаровуваність
знижувалася до 608,6 мм, а дефіцит вологозабезпечення - до 243,6 мм. У середньовологі
(25 %) та середні (50 %) за забезпеченістю
опадами роки випаровуваність зростала до
645,7-746,3 мм, а дефіцит вологозабезпечення - відповідно до 406,7-507,7 мм (рис. 2).
Кількість атмосферних опадів, що випа
дали в зимовий період (грудень-лютий)
у середньому за 65 років спостережень
(1945-2010 рр.), не перевищувала 93,0 мм
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Рис. 1. Гідротермічні показники вегетаційного періоду (квітень-вересень)
сільськогосподарських культур у різні за забезпечністю опадами роки
Джерело: за даними метеорологічної станції м. Херсон
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Рис. 2. Випаровуваність (Ео) і дефіцит вологозабезпечення (ДЕо) протягом
вегетаційного періоду сільськогосподарських культур у південному Степу України
Джерело: за даними метеорологічної станції м. Херсон
(22,4 %), відповідно, у весняний (березеньтравень) - 93,7 (22,5 %); літній (червеньсерпень) - 126,3 (30,4 %) і осінній (вересеньлистопад) - 102,7 мм (24,7 %).
Усього за вказані пори року випало
415,7 мм, зокрема і за вегетаційний період
(квітень-вересень) - 232,6 мм. У сухому (95 %)
за забезпеченістю опадами 2018 р. протягом
зими випало 113,7 мм (27,8 %), відповідно,
весни - 98,3 (24,0 %), літа - 113,9 мм (27,8 %)
і осені - 83,5 мм (20,4 %), усього - 409,4 мм, із

яких 194,1 мм випало за вегетаційний період
люцерни (квітень-вересень). При цьому змен
шення кількості атмосферних опадів у сухому
(95 %) за забезпеченістю опадами 2018 р.
спостерігалося лише протягом літнього
й осіннього періодів вегетації сільськогоспо
дарських культур.
Проте, поряд із дещо меншою кількістю
опадів, що випадали у сухі (95 %) за забезпе
ченістю опадами роки, відбувалося істотне
підвищення середньодобової температури
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й зниження відносної вологості повітря,
внаслідок чого проходило зростання випа
ровуваності до 279,0 мм (38,4 %) й дефіциту
вологозабезпечення - до 317,5 мм (64,3 %).
При цьому найбільше підвищення середньо
добової температури повітря в сухому (95 %)
за забезпеченістю опадами 2018 р. спостері
галося навесні, літом та восени, яке у серед
ньому за вегетаційний період (квітень-вересень) досягало 3,0 °С (рис. 3).
Загалом екстремальні гідротермічні умови
за підвищеної температури повітря й незначної
кількості опадів, що випадали протягом веге
таційного періоду, були вкрай несприятли
вими для росту й розвитку більшості сільсько
господарських культур, що вирощувалися,
оскільки за вказаних умов кількість продук
тивної вологи в ґрунті не збільшується [32].
Особливо вказане явище протягом останніх
років спостерігається в сухі (95 %) за забезпе
ченістю опадами роки і, насамперед у 2007,
2012, 2017, 2018 та 2020 роки.
Останнє потребує впровадження в сіль
ськогосподарське виробництво удосконалених
технологій вирощування сільськогосподар
ських культур, з використанням високоурожайних сортів, більш адаптованих до нових
природно-кліматичних умов, зокрема і на
зрошуваних землях південної частини зони
Степу. Вказана вимога пов’язана, передусім,
з істотно зростаючою вірогідністю прояву
середньосухих (75 %) та сухих (95 %) за забез
печеністю опадами років, у які дефіцит вологозабезпечення, особливо протягом останніх
десяти років, зростає до 757-811 мм.
Аналіз зміни гідротермічних умов при
вирощуванні сільськогосподарських культур

мм

у сухі (95 %) за забезпеченістю опадами роки
свідчить, що підвищення середньомісячної
температури повітря відбувається навесні,
влітку та восени. Так, у сухому (95 %) за забез
печеністю опадами 2018 році середньомісячна
температура повітря, порівняно з середньою
багаторічною за 1945-2010 рр., у весняні місяці
(ІУ-У) була вищою на 3,3-4,1 °С, відповідно,
у літні (УІ-УІІІ) на 2,5-3,5 °С (8,7 %) і у вересні
(IX) - на 2,2 °С, або на 13,3 %. Підвищення
середньодобової температури й зниження
відносної вологості повітря, за вкрай недостат
ньої кількості атмосферних опадів, що випа
дали в сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
роки, суттєво сприяло зростанню випаровува
ності й дефіциту вологозабезпечення.
Фактичні показники зміни гідротермічних
умов і, передусім зростання середньомісячної
температури повітря й зменшення кількості
атмосферних опадів у різні за забезпеченістю
опадами роки, свідчать про істотну неста
більність надходження природної вологи,
що призводить до поступових змін існуючих
агроландшафтів у південному Степу України
й значного зниження продуктивності сіль
ськогосподарських культур (табл. 1).
Так, підвищення середньомісячної темпе
ратури повітря протягом вегетаційного
періоду (ІУ-ІХ місяці) 2018 р., порівняно
з 1945-2010 рр. на 3,0 °С, за одночасно недо
статньої кількості атмосферних опадів, призво
дило до істотного зростання випаровуваності
й дефіциту вологозабезпечення. Загалом випа
ровуваність та дефіцит вологозабезпечення
в сухому (95 %) за забезпеченістю опадами
2018 р. протягом вегетаційного періоду насін
нєвої люцерни істотно змінювалися й залежали

320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
19452010

2012

2013

0 Зима (ХП-П)
□ Осінь (ІХ-Х!)

2014

2015

2016

П Весна (ПМУ)
■ За ГУ-ІХ місяці

2017

2018

2019

И Літо (У І - ^ І )

Рис. 3. Кількість атмосферних опадів за сезонами року
та протягом вегетаційного періоду (квітень-вересень) у південному Степу України
Джерело: за даними метеорологічної станції м. Херсон
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1. Забезпеченість років атмосферними опадами протягом вегетаційного періоду
(квітень-вересень) сільськогосподарських культур у південному Степу України
Роки за забезпеченістю опадами
середньовологі
середньосухі
вологі (5%)
середні (50%)
сухі (95%)
(25%)
(75%)

80,0
96,4
93,4
89,1
89,5
96,4

181,0 90,8

56,0 %, через що випаровуваність зростала до
1005,6 мм, тобто більше середньої багаторічної
на 283,6 мм, або на 39,2 %, а дефіцит волого
забезпеченості, відповідно, до 811,5 мм, або
більше на 324,1 мм, або 66,5 % (табл. 2).

2. Гідротермічні показники в сухому (95%) за забезпеченістю опадами 2018 р.
у порівняно із середніми багаторічними показниками за 1945-2010 рр.
Показники
середня
відносна
випаро дефіцит вологоМісяць
сума опадів,
коефіцієнт
вуваність, забезпечення,
температура вологість
мм
зволоження
повітря, °С повітря, %
мм
мм
Сухий (95%) за забезпеченістю опадами 2018 р.
Квітень
58
115,6
114,0
0,01
14,1
1,6
Травень
19,5
59
35,7
146,1
110,4
0,24
Червень
22,9
51
23,1
202,4
179,3
0,11
Липень
24,2
61
90,8
169,9
79,1
0,53
Серпень
25,5
46
247,9
247,8
0,01
0,1
Вересень
18,7
64
42,8
123,7
80,9
0,34
За ІУ-ІХ
20,9
56
194,1
1005,6
811,5
0,19
Середні багаторічні показники за 1945-2010 рр.
Квітень
10,0
68
27,5
70,6
43,1
0,39
Травень
16,2
65
41,8
106,9
65,1
0,39
Червень
20,4
64
50,4
133,6
83,2
0,38
Липень
22,7
61
42,6
159,7
117,1
0,27
Серпень
22,0
61
34,2
155,1
120,9
0,22
Вересень
16,5
69
38,1
96,1
58,0
0,40
За ІУ-ІХ
18,0
65
234,6
722,0
487,4
0,32
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2021 • № 1 МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЗРОШЕННЯ - ДРЕНАЖ
Протягом
вегетаційного
періоду
1945-2010 рр. середня температура повітря
у
квітні-травні
досягала
10,0-16,2 °С,
у червні-серпні - 20,4-22,6 °С, відповідно,
відносна вологість повітря у квітні-травні
складала 65-68 %, червні - 64 % і липні та
серпні - 61 %. За таких гідротермічних умов
випаровуваність у середньому за шістдесят
п ’ять років спостережень (1945-2010 рр.)
складала 722,0 мм, кількість атмосферних
опадів не перевищувала 234,6 мм, а дефіцит
вологозабезпечення досягав 487,4 мм.
Аналіз впливу гідротермічних умов, як
основних нерегульованих факторів, на форму
вання урожаю насіння люцерни свідчить про
те, що в умовах підзони південного Степу
в сухому (95 %) за забезпеченістю опадами
2018 р. у весняні, літні та осінні місяці спосте
рігалось істотне зростання дефіциту вологозабезпечення, насамперед, у квітні, травні,
червні, серпні та вересні. Поряд зі зростанням
дефіциту вологозабезпечення, в літній період
року суттєво зростала й тривалість літньої
спеки з максимальною температурою повітря
до 36,8-38,2 °С, що в незрошуваних умовах
призводило до зниження врожаю більшості
сільськогосподарських культур. Тому при
проведенні поливних режимів враховували як
загальну потребу насіннєвої люцерни у воді за
фазами її росту й розвитку, так і вплив гідро
термічних умов на ріст і розвиток культури.
При цьому рекомендовані режими зрошення
повинні були повністю забезпечувати водою
рослини, з визначенням запасів продуктивної
вологи в ґрунті, створюваної за рахунок
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опадів, що випадали у зимовий та вегета
ційний періоди, а також урахуванням вологозарядкових та вегетаційних поливів.
Режим зрошення насіннєвих посівів
люцерни другого й третього років вико
ристання, за отримання насіння з першого
й другого укосу, складається з вегетаційних та
освіжаючих поливів. При цьому слід врахову
вати й те, що основні фази росту й розвитку
люцерни, незалежно від укосу, проходять
у літні місяці, тобто в умовах високих темпе
ратур й пониженої відносної вологості повітря.
Тому планування поливного режиму насін
нєвої люцерни повинно базуватися на вста
новленні запасів продуктивної вологи в 0-100
сантиметровому шарі ґрунту з урахуванням
прогнозних погодних умов, які можуть бути
протягом літнього періоду вегетації культури.
Встановлено, що найбільше сумарне водо
споживання насіннєвої люцерни спостеріга
ється в міжфазному періоді «масове цвітіннядозрівання насіння», яке у середньовологі
(25 %) за забезпеченістю опадами роки, неза
лежно від укосу, з якого отримують насіння,
досягає 2090-2270 м3/га, відповідно, у середні
(50 %) - 2150-2210, середньосухі (75%) 2440-2500 і сухі (95 %) за забезпеченістю
опадами роки - 2590-2620 м3/га (табл. 3).
За отримання насіння з першого укосу
сумарне водоспоживання насіннєвих посівів
люцерни другого-третього років викорис
тання в середньовологі (25 %) за забезпече
ністю опадами роки становить 4430 м3/га,
відповідно, середні (50 %) - 4580, середньосухі (75 %) - 5150 і в сухі (95 %) - 5470 м3/га.

3. Сумарне водоспоживання насіннєвої люцерни другого року використання
залежно від укосу й року забезпеченості опадами
Сумарне водоспоживання в різні
за забезпеченістю опадами роки, м3/га
Міжфазні Календарні
Трива
Укіс
періоди
дати
лість, діб
середні середньосередньосухі (95%)
вологі (25%)
(50%)
сухі (75%)
23.03-15.05
54
840
970
1150
1210
Пв-Пб
Пб-Пц
16.05-31.05
16
840
920
910
990
I
Пц-Мц
01.06-12.06
12
480
540
590
680
Мц-Дн
13.06-10.08
61
2270
2150
2500
2590
143
4430
4580
5150
5470
Усього
12.05-13.06
32
610
730
740
600
Пв-Пб
Пб-Пц
14.06-23.06
10
990
980
1210
1220
II
Пц-Мц
24.06-01.07
8
540
580
630
690
Мц-Дн
02.07-25.08
55
2090
2210
2440
2620
105
4230
4500
5020
5130
Усього
Примітка: Пв - початок відростання; Пб - початок бутонізації; Пц - початок цвітіння; Мц - масове
цвітіння; Дн - дозрівання насіння
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Тому в умовах регіональної зміни клімату
в південній частині зони Степу в середньосухі
(75 %) та сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
роки необхідно було проводити осінній вологозарядковий полив нормою 500-600 м3/га.
На фоні вологозарядкового поливу до масової
бутонізації потрібне проведення, здебіль
шого, одного вегетаційного поливу нормою
500-600 м3/га. Якщо під час цвітіння рослин
настає повітряна посуха (мінімальна відносна
вологість нижче 30 %), то поряд із вегета
ційними поливами необхідно проводити
й освіжаючі поливи нормою 50-200 м3/га
через кожні 2-3 доби протягом суховійного
періоду. Комплексне проведення вегетаційних
і освіжаючих поливів у посушливих умовах
другої половини вегетації люцерни забез
печує формування врожайності кондиційного
насіння до 500-560 кг/га.
Ріст і розвиток рослин люцерни в другому
укосі суттєво залежить від терміну скошу
вання насіннєвого травостою, оскільки
проходження ростових процесів і формування
врожаю насіння культури проходить у літні
місяці в умовах високих температур та низької
відносної вологості повітря. За отримання
насіння люцерни з другого укосу сумарне
водоспоживання насіннєвих посівів культури
другого-третього року життя в середньовологі (25 %) за забезпеченістю опадами роки
становить - 4230 м3/га, середні (50 %) - 4500,
середньосухі (75 %) - 5020 і в сухі (95 %) 5130 м3/га. При цьому одразу ж після скошу
вання й прибирання зеленої маси з поля
необхідно проводити вегетаційний полив
на відростання насіннєвої люцерни нормою
500-600 м3/га. Тому режим зрошення насін
нєвої люцерни за отримання врожаю з другого
укосу повинен базуватися на врахуванні вмісту
запасу продуктивної вологи в ґрунті, погодних
умов, що складаються, та біологічних особли
востей сортів люцерни, що вирощуються.
У середньовологі (25 %) та середні (50 %) за
забезпеченістю опадами роки максимальний
врожай кондиційного насіння люцерни, за
отримання врожаю з другого укосу, забезпе
чується за проведення одного вегетаційного
поливу нормою 500-600 м3/га в період масової
бутонізації культури. У середньосухі (75 %)
та сухі (95 %) за забезпеченістю опадами
роки для отримання високих урожаїв насіння
люцерни з другого укосу в підзоні південного
Степу України, окрім вегетаційного поливу на
відростання, необхідне проведення двох-трьох
вегетаційних поливів нормою 500-600 м3/га.
Залежно від погодних умов, що складаються
до масової бутонізації, здебільшого, потрібно

проведення одного вегетаційного поливу,
а в міжфазний період «початок цвітіння-масове
цвітіння» - одного-двох поливів. Так само, як
і в першому укосі, ефективне проведення осві
жаючих поливів, особливо за наявності сухо
віїв під час цвітіння рослин люцерни.
Основні економічні показники режимів
зрошення насіннєвої люцерни другоготретього року використання за отримання
врожаю на чорноземі супіщаному з першого
укосу найбільшою мірою залежали від вели
чини врожайності, вартості 1 тонни насіння
й суми прямих витрат на її вирощування.
У контрольному варіанті (без вегетаційних
поливів) витрати грошових коштів на виро
щування насіння люцерни на 1 га становили
752,5 грн. За проведення одного вегетацій
ного поливу нормою 600 м3/га вони збіль
шуються до 940,2 грн/га, відповідно, двох 1214,0 і трьох - 1324,4 грн/га. Собівартість 1 кг
кондиційного насіння у варіанті без поливів
виявилася найвищою й становила 13,68 грн
сорту Херсонська 7 і 10,91 грн - сорту Надєжда.
За вирощування насіннєвої люцерни без
зрошення умовно чистий прибуток обох сортів
не перевищував 3097,5-4077,5 грн/га, оскільки
врожайність кондиційного насіння їх була
низькою й складала 55-69 кг/га. Проведення
одного вегетаційного поливу в міжфазний
період «початок відростання-початок буто
нізації» сприяло зростанню врожаю насіння
культури й зниженню його собівартості до
3,06-3,81 грн/кг та отриманню умовно чистого
прибутку з 1 га до 16349,8-20549,8 грн (табл. 4).
Два вегетаційних поливи, які проводили
за міжфазними періодами «початок відростання-початок бутонізації» та «початок
бутонізації-початок
цвітіння»,
сприяли
зниженню собівартості 1 кг насіння люцерни
сорту Херсонська 7 до 3,19 грн і 2,09 грн сорту Надєжда й зростанню умовно чистого
прибутку з 1 га до 25456-39386 грн.
Проведення трьох вегетаційних поливів
у вищезазначені міжфазні періоди насіннєвої
люцерни сприяло подальшому зниженню
собівартості 1 кг кондиційного насіння.
При затратах на 1 га, незалежно від сорту,
рівних 1324,4 грн, і врожайності кондицій
ного насіння сорту Херсонська 7-422 кг/га,
собівартість 1 кг насіння досягала 3,14 грн,
відповідно, сорту Надєжда - 703 кг/га та
1,88 грн. До того ж умовно чистий прибуток
за вищевказаної врожайності кондиційного
насіння зростав до 28216-47886 грн/га.
Витрати сукупної енергії на вирощування
й збір врожаю насіння люцерни першого року
використання без проведення вегетаційних
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4. Економічна та енергетична ефективність вирощування люцерни на насіння
за різних режимів зрошення в південному Степу України (в середньому за 3 роки)
Кількість вегетаційних поливів Урожай
Затрати
Умовно Собівар
Затрати на 1 га
за міжфазними періодами (В)
ність
чистий тість 1 кг енергії на
насіння,
прибуток, насіння, 1 кг насіння,
МДж
грн
Пв-Пб Пб-Пц Пц-Мц Мц-Дн
грн
МДж
кг/га
грн/га
Сорти люцерни (А)
Сорт Херсонська 7 (А1)
Без поливів (контроль)
55
11144 752,5
3097,5
13,68
202,62
1
0
0
0
247
13399 940,2
16349,8
3,81
54,25
1
1
0
0
381
15986 1214,0 25456,0
3,19
41,96
1
1
1
0
422
18574 1324,4 28215,6
3,14
44,01
Сорт Надєжда (А2)
Без поливів (контроль)
69
11144 752,5
4077,5
10,91
161,51
1
0
0
0
307
13399 940,2
20549,8
3,06
43,64
1
1
0
0
580
15986 1214,0 39386,0
2,09
27,56
1
1
1
0
703
18574 1324,4 47885,6
1,88
26,42
Примітка: Оцінка істотності часткових відмінностей: НІР05 сорт - 168 кг/га; НІР05 зрошення - 93 кг/га.
Пв-Пб - початок відростання-початок бутонізації; Пб-Пц - початок бутонізації-початок цвітіння;
Пц-Мц - початок цвітіння -масове цвітіння; Мц-Дн - масове цвітіння-дозрівання насіння
поливів (контроль) у південній частині зони
Степу України складають 11144 МДж/га. За
отримання врожайності кондиційного насіння
в зазначеному варіанті, рівної 55-69 кг/га,
вирощування насіння культури без прове
дення вегетаційних поливів було енерговитратним, оскільки енергоємність виробництва
1 кг насіння досягала 161,51-202,62 МДж.
Проведення
на насіннєвій
люцерні
в міжфазний період «початок відростанняпочаток бутонізації» одного вегетаційного
поливу й освіжаючих поливів сприяло підви
щенню врожайності насіння сортів люцерни
до 247-307 кг/га, й за енергетичних витрат
13399 МДж/га сприяло зниженню затрат
енергії на виробництво 1 кг насіння до
43,64-54,25 МДж.
Два вегетаційних поливи, які проводили
на насіннєвій люцерні в міжфазні періоди
«початок відростання-початок бутонізації»
та «початок бутонізації-початок цвітіння»,
за врожайності кондиційного насіння, рівної
381-580 кг/га, сприяли зниженню енергоєм
ності 1 кг насіння до 27,56-41,96 МДж.
Три вегетаційних поливи, проведені
у зазначені міжфазні періоди росту й розвитку
насіннєвої люцерни, призводили до підви
щення енергетичних витрат до 18574 МДж на
1 га. Проте, за найбільш високої врожайності
кондиційного насіння, отриманої в даному
варіанті, рівної 422 кг/га по сорту Херсонська
7 і 703 кг/га - сорту Надєжда, сприяли
зниженню енергетичних витрат на виробни
цтво 1 кг насіння до 26,42-44,01 МДж.

Висновки та перспективи подальших
досліджень. Основним лімітуючим фактором
отримання стабільно високих урожаїв конди
ційного насіння люцерни в південній частині
зони Степу є дефіцит продуктивної вологи
в ґрунті, оскільки вирощування культури, як
і більшості сільськогосподарських культур,
у сучасних умовах господарювання прово
диться в умовах недостатнього природного
зволоження. Зрошення насіннєвої люцерни
протягом її вегетаційного періоду, незалежно
від укосу, слід проводити за двома міжфазними періодами: «початок відростання
(сходи) - початок бутонізації» та «початок
бутонізації - початок цвітіння». У першому
міжфазному періоді необхідно забезпечувати
умови для нормального росту й розвитку
рослин, що досягається шляхом підтримання
на темно-каштанових ґрунтах рівня передполивної вологості 0-100 сантиметрового
шару в межах 70-75 % НВ і 55-60 % - на
чорноземах супіщаних. У другому міжфазному періоді необхідно створювати умови для
проходження процесів запліднення й плодо
утворення, що досягається шляхом гальму
вання ростових процесів. Тому рівень передполивної вологості розрахункового шару
на середньо- та важкосуглинкових ґрунтах
необхідно підтримувати в межах 60-65 % НВ
й 45-50 % НВ - на чорноземах супіщаних.
Для отримання високих урожаїв конди
ційного насіння люцерни в першому укосі
найбільш ефективним в умовах південної
частини зони Степу є проведення двох
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вегетаційних поливів у міжфазні періоди:
«початок відростання-початок бутонізації»
та «початок бутонізації-початок цвітіння».
Третій вегетаційний полив у міжфазний
період «початок цвітіння-масове цвітіння»
доцільно проводити лише в сухі (95 %) за
забезпеченістю опадами роки. За тривалого
прояву в міжфазний період «масове цвітіння-формування бобів» літньої спеки, з макси
мальною температурою повітря до 36-38оС,
на насіннєвих посівах люцерни другого
та третього років використання необхідно
проводити також і освіжаючі поливи нормою
50-200 м3/га, особливо за наявності суховіїв
під час цвітіння рослин.
Режим зрошення насіннєвої люцерни при
отриманні врожаю з другого укосу істотно
залежить від терміну скошування зеленої маси
насіннєвого травостою, а також вмісту запасу
продуктивної вологи в ґрунті та погодних умов,
що складаються. Тому основною задачею, за
вирощування насіннєвої люцерни в другому
укосі, є своєчасне збирання врожаю зеленої
маси, яка сформувалася в першому укосі, та
проведення вегетаційного поливу на відрос
тання поливною нормою 500-600 м3/га, що
значною мірою залежить від року забезпече
ності опадами та строків скошування культури.
Окрім вегетаційного поливу на відрос
тання, для отримання високих урожаїв насіння
люцерни в другому укосі, особливо у середньосухі (75 %) та сухі (95 %) за забезпеченістю
опадами роки, необхідне проведення одногодвох вегетаційних поливів у міжфазні періоди

«початок бутонізації - початок цвітіння» та
«початок цвітіння-масове цвітіння» тією
ж нормою. Якщо в міжфазний період «початок
цвітіння-масове цвітіння», як і в першому
укосі, наступають тривалі суховії, ефективне
проведення на насіннєвій люцерні другого та
третього років використання також і освіжа
ючих поливів, особливо за наявності суховіїв
під час цвітіння рослин культури.
Аналіз зміни природно-кліматичних умов
протягом останніх років у підзоні південного
Степу свідчить, що вирощування люцерни на
насіння за регіональної зміни клімату можливе
лише за розвинутого зрошуваного земле
робства. Тому ліквідація дефіциту вологозабезпечення, у поєднанні з високими тепло
вими ресурсами й родючими чорноземами
південними та темно-каштановими ґрунтами,
є об’єктивною природною передумовою
подальшого розвитку зрошуваного землероб
ства. Вказане слід розглядати як фактор істот
ного впливу на зростання продуктивності
сільськогосподарських культур та зменшення
їх залежності від екстремальних погодних
умов і, передусім, у середньосухі (75 %) та
сухі (95 %) за забезпеченістю опадами роки.
Природно-кліматична зона Степу харак
теризується різними ґрунтово-кліматичними
умовами, через що впроваджувані оптимізовані режими зрошення насіннєвої люцерни,
за основними фазами росту й розвитку куль
тури, повинні проводитись під постійним
контролем за вмістом продуктивної вологи
в 0-100 сантиметровому шарі ґрунту.
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С.П. Голобородько, А.Н. Дымов
Водопотребление и режим орошения семенной люцерны
в условиях регионального изменения климата в южной Степи Украины
Аннотация. Вследствие современных климатических изменений фактически вся территория
Аннотация. В статье изложены результаты научных исследований по установлению семенной
продуктивности люцерны, выращиваемой на орошаемых и неполивных землях южной Степи
Украины. Доказано, что получение стабильно высоких урожаев кондиционных семян люцерны
в условиях регионального изменения климата возможно лишь при оптимальном запасе продук
тивной влаги в почве, поскольку на протяжении последних лет выращивание культуры проводится
при повышенном температурном режиме и недостаточном количестве атмосферных осадков.
Установлено, что орошение семенной люцерны на протяжении вегетационного периода, незави
симо от сорта и укоса, следует проводить по двум межфазным периодам: «начало отрастания
(всходы) - начало бутонизации» и «начало бутонизации - начало цветения». В первом межфазном
периоде необходимо создавать условия для нормального роста и развития растений, что достига
ется путем поддержания на темно каштановых почвах уровня предполивной влажности 0-100 см
слоя в пределах 70-75 % НВ и на черноземах супесчаных - 55-60 %. Во втором межфазном периоде
необходимо обеспечивать оптимальные условия для прохождения продукционных процессов
и формирования урожая кондиционных семян, что достигается путем торможения ростовых
процессов, поскольку люцерна будет произрастать. Поэтому уровень предполивной влажности
расчетного слоя на средне и тяжелосуглинистых почвах необходимо поддерживать в пределах
60-65 % НВ и 45-50 % НВ - на черноземах супесчаных. Анализ изменения природно климатиче
ских условий, проведенный на протяжении последних лет, свидетельствует, что в подзоне южной
Степи выращивание люцерны на семена возможно лишь в условиях развитого орошаемого земле
делия. Ликвидация дефицита природного увлажнения, в сочетании с высокой обеспеченностью
тепловыми ресурсами и плодородными темно каштановыми почвами и черноземами южными,
является объективной природной предпосылкой дальнейшего роста семенной продуктивности
люцерны и уменьшения её зависимости от экстремальных погодных условий и, прежде всего,
в среднесухие (75 %) и сухие (95 %>) по обеспеченности осадками годы.
Ключевые слова: люцерна, семена, водопотребление, режим орошения, климат, урожайность,
укос, энергоемкость
S.P. Holoborodko, O.M. Dymov
Water consumption and irrigation regime of seed alfalfa under the conditions of regional
climate change in the southern Steppe of Ukraine
Abstract. The article presents the results o f scientific research to specify the seed productivity o f alfalfa
grown on irrigated and rainfed lands o f the southern Steppe o f Ukraine. It is proved that obtaining stably
high yields o f conditioned alfalfa seeds under the conditions o f regional climate change is possible only
providing an optimal supply o f productive moisture in the soil, since in recent years the crop has been
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grown under high temperature conditions and insufficient precipitation. It was established that irrigation
o f seed alfalfa throughout the growing season regardless o f cultivar and mowing, should be conducted
in two interphase periods: “the beginning o f regrowth (shoots) - early budding” and “the beginning
o f budding - beginning offlowering”. In the first interphase period, it is necessary to create conditions
for optimal growth and development o f plants that is achieved by maintaining the level o f pre-irrigation
humidity in 0-100 cm layer in the range o f 70-75 %>MMHC on dark chestnut soils and 55-60 %>- on
sandy loam chernozems. In the second interphase period, it is necessary to provide optimal conditions for
the development ofproduction processes and the formation o f conditioned seed yields that is achieved by
inhibiting growth processes, since alfalfa tends to grow up. Therefore, the level o f pre-irrigation humidity
o f the calculated layer on medium and heavy loamy soils should be maintained within 60-65 % MMHC
and 45-50 % MMHC - on sandy loam chernozems. The analysis o f changes in natural and climatic condi
tions carried out over the past years show that in the subzone o f the southern Steppe, alfalfa cultivation for
seeds is possible only providing the developed irrigated agriculture. Getting the deficit o f natural moisture
solved, combined with high availability o f heat resources andfertile dark chestnut soils and southern cher
nozems, is an objective natural prerequisite for further growth o f seed productivity o f alfalfa and reducing
its dependence on extreme weather conditions and, above all, in medium dry (75 %>) and dry (95 %>)preci
pitation years.
Key words: alfalfa, seeds, water consumption, irrigation regime, climate, yield, mowing, energy intensity
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