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Панuирева Г. Особ.цивоgгi водоспожrвдння рOgrшн лкнIнду бiлого в рIовпх Цравобережного Лiсостеп,

fiослiдженнЯ flрисвяttене теоретrlr]ЕоМу обГрувi1,,ванню та окресленнЮ спос.сбiв розв'язання HalKoBot за_rэ-,

шоло достуiIгiостi rрliтовоi вологи д.liя агрофiточеназiв рослигl люпину бirrого. Визна,lеяо проблеми ВИРОЩ}В3Н:;

зазнтrеноi-к'r'п"r_чр" в УкраiЪi з меl.оЮ .бер"*"п*u iT сорiовиХ pecypciB, Наведено результаг!1 Еплив\ лередпосiв; _

обробки rrасiння, **uкф".,u"х пiдживлЙь i copTiB J]rопi{н}' бiлого Вересневlrй та N,iакарisськшй на осr;блt,lво:"

во-}есг{о]кяваtrня його pbanrrr1 Б умовах Правоберех<ного Лiсостепу Украiни. Гiрсаrrалiзовано дliнашliк1 З3Пf - :

пpofv6TiiBчoi во.rогtr гр,\,нту. суг,tаl]i!огО водосгiоживанr,iя та коефiцiента водссllоживання за оптимiзаrlii елеltен",

техно--lогiТ u,,po*;.ru",r" .op.iu 
"оrrrrн;,, 

бi.llсго. ВстановлеrlО, шо передflосiвна обробке насiння бактерiаrьг, "
ПРеПdDil ](lu Pt lогl triH i .. t:.t}.Iя горо\l рос1 r Еltiсгti:,л (" \ пOг.iнанtti з :воvа позакореневиvи пiд;кив;IеНt " 

,

airn l,r"ropo-r, poiri E_r,ic гi,ir С 1. фазаil бrтоаjзацil' та iiLrчатк\' налi.iванЕ{я зерна забезпечvс лilвttrпе- --,

eцeKrirBHo.,i :l':Kr,a:r_,,iaHrJ lг._,i-,tlв" :'Ё .,,,,1 |l\.\H:\ l_ форrt.rзlцlц \1с]кJll113,1ьНr)i'зеРirОВОi iI|_]c'}YKlIlB- --

УЩ{ 633:З67(631.81)

варiантаЦ ле використОul"iпr' 1 передпосiВну обробкl'насiння бактерiа;.-tьнt,tri пр,епарат i с,гимуirятор рос;
посднанrri з двоýlа 

'roaunopa"aurirt4 
.riд*rural{Еlями стиý{У-цятороМ рссту. За рез}цьтатами трирiчних дос,пi:"

доведенО зна.lниЙ 
'.r,"r1" 

.Ur"Uuegrx елеменТiв технологii вироrцуваllня i на piBeHb уро;кайностi. Зроблено Blic

I]Iодо влровадженнЯ у виробнit.лУ праiiтикУ суqаснr,tХ copTiB та ?хньоТ аrrроб;,rцi[. шо ДаСТЬ ЗМОГJ- зiiачно [

"runopraarurr"o 
n*arnrry бiлого в poarrnrr*rurui та по-,liпшriти азотний бацанс Гр.vfirу зоrtir Правсбере;itного

УкраiЪи.
К,пючовi слова: лlопIiн бiлltй, сорт. коефiriiснт водосItож}iвання, Bpoжaliнlcl,b зерна,

рапtsyrеча }i. Е'еаturеs of лъ,аtеr соаsшmрtiоп of white lupine plants iп the Right-ýank Fores

conditions
The researci-i is deуoted to thcoreticai substantiation and presentaticln ofthe wa}/s olsolving the scierrtific

regarciing the alailabiliti cf soil moisture for agrophytocenoses of rvhite luрiпе plants, Тhе wогk identifies the pro

iuliпе gbo.ing in ukrаiпе fоr conserraiion olvаl,iet,.,,iesoliгces of that сгоlз. Тlэе atttlroг presentý resuits of the inf]
-,..-"jл_iл_ -_r,,.!л jал l,,*:-^ \1^-^пп-t.,; .-,l l\1.LarirrcLrli пп tlra fcpr*-ro.,;ng trйtmепt of see,ls. lЬiiаг tЪпiiizегs and r,arieiies cif w'ilite lup,ine Yeresnevyi and Makarivskyi on tlre feal_:=

iaier coniumption of white lr.rpirзe piarrts in the corrdi-tiorrs of the ldight-Bank F'orest Steppe of Ulrraine. Dynamics '
moisture..*"iu.*, total watei coiъulxptiоn and riater ccnsunlpt;on coefficient аrе analy,zed and investigate:

optimizing ihe elenrents of white lupine cultivatiorr technoiog1 . lt rs established that pre-sowing tгeatment of se::,

bacterial |reparation Rizogumin апd growth stinrulator Emistim С in combiTration with trvo tbliar irutri'.ion, i,e :-

stimulatoi Emistim С, irl ihe pirases of budding arrd beginning of grain filling provides ап increase of tlie effic,.-:

utiiization of productive soil tToisture and formatior.i of пахimum grаiп yield of u,hiTe lupine in the cгlnciitions ,:: -,-

вапk porest-ýteppe. Thus' the highest irrci_ices of total wаtеr consumption Ьу lupines of wjrite varieties vеrеsп;-

Makarivskyi' i.е,-зозz mзihа and 3004 mr/tra respectively. и,еrе noted оп the variants, where bacterial рrераrа:

growth stimulator were used in pre-sowing treatment in combination with two foliar grorfih stilnulator. Тhе rеsu '--

ih...-y.u. rеsеаrсh ргоче а sigrrificani influence of the studiod elements of cцitivation technoiogy and оп tlre ler е] ,

Tlre arlicle supplies conclusio1-1s гegardirrg introductioli of ilre rrro,jenr varieties into productioI1 praclice and tile: ,,,l

which wili significantiy expand the usе of white lupine in crclp production and improve the soil nitrogen Ьаlаг.-.

Right-Banlr Forest-Steppe zone of tlkraine,
Кеу words: lvhite lшрiпе, variety, water consumptiorr coetEcient. grаiп yieid,

Постановка проблчем1I. Однилt зi суT асних
наilрямiв у рослLlннllштвi с вивчення та впро-

вадження у виробництв0 малодослiджених роспин
iз достатньою сировинною базою [9j. Перспек-
тивниNш е зернобобовi культури, зокрема люIIин

IJя кульryра серед зернобобовtri"
пtiсце. Переваги ii вирощування -

бiлий.
чiпьне
чисjlеннllмli дослiдженнями [i; 5; 7; Е.

вона спрttяс поJIiпU]енню азотFiого балан;

Ефективнiсть в}IрощуваIi}tя росJIин jlюll!: :

,72



l
Рослинництво

, :.,,ыlrостi клiматичних зоlr УкраТни може бути

вllщена завдяки поживнiй uiHHocTi, мало;IJl-
,lоiдностi, скоростиглостi, швидкli-}t темпам
,":т1- li можливостi широкого використання в

- jiilY, галузях сiльського господарства, eкoJlo-

.Hir-T пластичностi не тiльки видiв, а й copTiB

.ьт5,ри [2].
Основним гIараметром. якилi застOсовчють

- : оцiнкtt умов вироiцу,вання сi.цьськоrоспо-

:]aьких культ,чр, с запасl1 продуктивноi вологи в

.eHeBMicHoMy шарi грунту [1]. Тому у зв'язку з

. lfоЮ НоВих адап,[ивн}lх copTiB лIrJпину бiпого,

вiдзначаються неоднаковою тривалiстю ве-

:-,:j-til"iнoгo перiолу, те]t{паlчlи lэосту Й розвитк\,
.lIiH, екологiчною пристосоваlнiстю до умов
--.rщ"Yвання, BI,I}1i,iKaC лотреба у вt,tвченнi особ-

..:'стей Тхвъого водосхожиЕання. якi ?HaliЕO}o

: ]ю впJIIIваю"гь на зернову прс-'дуктl,tвнiсть,
: : эвадхtенltя в агровi,tробничу практ!rку су-

.iix copTiB та Тхня агlробацiя дадуть змогу

-:.:1о розширити вI{ко,i]Irст,ання jlюп}lву бiлого в

,- .,tннllцтвi та по;riпши,lrr азот,нилi баланс Ipi,HTY

- 1 11равобережного Лiсостеп,rz та Украiни

-,oll [10],

Аналiз ocTaнHix дос;liджень i публiкацiй.
- BHI{M критерiем, якIII*I хара.т,Jегиз} с особ-

: cTi воднtlго режиN{ч грунц,, та \,}1ов}l во-lого-

. :-ilече}{ня посiвiв сi.цьськогоспо_]арськ11\ K\-lb-

. : .fOCTYПHicTb rрувтовоТ во.T огt,l. BcTaHoB-reHo,

. - L]рмування i динамiка водного peiкIi\f\ гр\lJт\,

,_-::iiTb вiд агрок:riматичних pecypciB, TaKLIx як

.,]-]женIlя сонячноi енергiТ, атмосферних опа-
, lе\.{перат_ури rрунту i повirря, повiтряного
, :lli. Чi.tсленнi дослiдження доводять, що

. - :},1На час,гйна pocJ1I]H спроможна форл,rувати

itiKpoKлiTrraT, який значяо змiнюс вплив
-: ,,]о.lогiчFII4х чинвrtкiв, а коренева система

: _-ý-€ iнтенсивнiс,ть поглинання води з

- .. jT надходженвя до окремих оргаttiв сiдьсь-
,- iодарських культур. транспiрацiю та-

,,,вання рослиннI,1х тканrлr [I l],
Водосшоrкивання люпину це багато-

, ,-lонацьниt1 процес, який зумовп}осться по-

- -triматичниl\,Iи умовами, piBHeM агротехнiки,
:,.i ролtочостi грунту. Idi аспекти потребують

- .,tiших доспiджень з метою одержання

iаlьних спiввiдношень рiзних факторiв лtя
. ; *_еl]ня економнiшого витрачання воJlоги в

-_1.1i\ ековомiчнr,rх умовах. На жа,ть, таюrх
, ,_ ,, с\lчаснiй науковiй лiтераryрi недостатньо i
- ,,BocTi водоспожрlвання культури залиша-

,,. :,,tаlодослiдженими [6].

Люпин бiлий - це вологолюбна культура,

транспiрацiйниiл коефiцiснт якоi .цежить у дiапа-
зонi вiд 600 до 700. EKcrrepиMeнl,ajlbLli досrri-

дження довеJIи, що потреба у водi для л}t!пинJч в

рiзнi фазrr росry й рсзв[lтку неодЕаксва. Так, пiл
час веге,гацiТ спостерiгаються два критичнi

перiоди водоспоживання. 11ерший припадас на

гlочатковi етапи (гtосiв-сход1,1), а другиr1 - гtiд час

активного росту (б_yт()нiзацiя.цвiтiння). Встанов-

лено, rr],o нестача вOдLi в зазна,lенi перiодri призво-

дить до змеЕшення iптенсивностi вегет,ативного

росту, а Taкo)i{. порушу€ проходжен}iя прсдукцiir-

ного лроцесу. За даними TrayKoBrliB, tlестача або

надлишок води у найваж-пивiшi для росл}1}l

перiодr росту й розвитку, особлt,iво на псчатков!,iх

етапах, а також у гrерiод формування генератив11I,1х

оргав iB, зниж}тоть piB ень зерновоТ продуктilв Hoc;ti

[7; 8]. Коефiчiснт вOдсспожI4вання, що характе-

риз]ч€ загальнi витрати водi4 на одиtri,Iцк) вроя{а},J

насiвня люпину бiлого, колива€ться зzulекнс вiд

ссрту та умов влIрощування у зЕаtiник мех;ах. Так-

в у}.,1овах оIlтil}ла,rlьного зБоj]оження грчнт\ BiH. як

I]равило' нижчiлi, нiж за нестачi вод]1 \' кL',:l;:чн:

Фазлт розвитку [2].
Основttиrl чliннllIiо\: гl-];l::,-H", .:- ,

про-Т\ктllвностi .lюпi:н', б:r_,:,_' г :r'-:]::..-:; ],:-

K\\nlijjaH].rt ;]:.:. - ,:. --
зфсктliвнi;:ь _' ;;l..._:. a.:i:i 1,1_:T,:; : ];'. - :

1],I_TiI\1l].'_il] .a.', _,,i.a':,a.;::i ;.-,;],l:-'- ] -;,-l , --
B}ii-loll]\ tsаННя. ]a]i; -'\]_ ;.:- a _,..*.' ' _"1:": ji-,

насiння та позакогJн!,Б}l\ пi];;,э,.еi,.. :: l:.i,]]i,i

покращання водно-фiзtrчЕ}lх B.lacTilBLaalei-i ;]_1 , d:1 .

якi спромо;кнi забезпечуватлt iHTeнcttBHil;;e пог.l!j-

нання води iз г:rибrпих шарiв Гр},нт}, та з\4енш}lт}i

Ti витратtл на фiзичве випаров}iвання [3].
Численнi дослiдження вiтчизняних i зару-

бiiкних науковцiв свiдчать [2; 3; 81 9; 11], що за

рахуЕок проведення передпосiвноТ обробки HaciH-

ня та п0 jакОреневиХ пiдживлснь ]чlсжна пiдвllщltти

осмотлtчний тиi]к rсцiтt,lвного соку i сryпiнь

гiдратацij копоТдiв, збiльurити BMicT колоiднrэ-

зв'язаноi воли в ]iистках, Встанов;lений прямий

кореляцiilний зв'язок Milli пiдвищенням iHTeBclrB-

HocTi асимiляцiТ та збiльшенням колоiдно-зв'я-

заноТ води у Jlистках, що позиl,ивно вплIiва€ на

picT вег,етат}Iвних i генеративних оргаъiiв, а вiдтак

на формчвання продуктивностi агрофiтоuенозiв

сiльськогосподарських культур.

f[ocTarroBKa завданЕя. OcHoBHtaM завдан-

ням булО вивчення дiнамiки запасiв продуктивноi

воJlоги rрунry.*, сумарного водоспоживання та

коефiцiента водоспожIIвання за оптиплiзацii еле-

-
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Роздй З

rf eHTiB технологiТ вирощування copTiB дюлilну
i i"-iого В ересневиi,t та Nlакарiвськи й "

Виклад основного ма,герiалу, Експери-
иен,гальнi дос.;tiд;tення llpoBoJIljll,t вIlродовж

2013-2015 рр. в )мовах досjliJiiого по;я BiH-

:Iицького нацiона:rьного аграрноIо rнiверсlrтег1,

.с, Агрономiчне Вiнницького palioHy BiHHttltbKoi

эб.цастi). У дослiдi вItвчаш{ дitо та взаспtодiю трьох

факторiв: А - сор,г; В * передпосiвна обробка,

шасiння; С - позакореневi пiджl-rв.тtення, N{aTe-

рiалом для дослiдхсень були сорти пюгIшtlу бiлого.
rllo занесенi до Ресстру copTiB рослин Украiъи i

рекомендованi для rlоширеняя, Вересневий та

МакарiвськиIi. Технологiя вирощування загально*

прилYtня,га д.riя Лiсостеповоi зони YKpaTHlt та перед-

бачала псрэдпосiвну обробку насiнtrя бактерi-

альним EpeiiapaToм Ризоц,цiц у поеднаннi зi

сти1lу,]]яторам росту Elticrlir"t С та п озакоlrеневill,tr{

пiд;кrrвленняп,tрt EmticTrll"t С" У лецr, сiвбlr насiчriя
:1юпину бiлого rrброб;rялli бab:Tepia-ibHll\i препа-

ратоп,t Рллзогулliн 1600 г на гектарн,r нtlрil!,насiння)
i стилtу_lrятороN1 рост} ElticTttrl С ( 10 rr.r,'T насiння).

Для позакi)ренеtsого пiд;ilrвлення використо-
вувалл1 ст}I}lулятор росту Епriстим С з Еормою
15 м,ц/га. Перше лозакореitеве пiдкивлення EMlic-

тирt С проводIrли у фазi б./тонiзацii, друге - у фазi
rrочатку ца:rиваннп насiння. I1лoща об,lriковоi

дiлянки 25 пл2. Повторнiсть л'ятлtразова.

Розплiщення варiаятiв - сист9л.,rатIlчне у два ярyси.
Закл.lада_ци дослiди та ilровод],Itjrи дос,вiдження вiд-

повiдttо до загаJIьноприйнятrlх методик польовt4х

дослiдiв у зепtлеробствi та рослинниltтвi [4].

Грунтовий irокрив дослiдноi дiлянки
представленилt сiрипtи лiсовими rрунтамu, якi

характеt1}1зуються нрiзькиl\,I Bý.{1cToNI ryмусу
Т,9] УЬ. Сума увiбраних основ становить 1,44 пtг-

екв. на 100 г грунry, Гiдролiтична кис:rотнiсть
сiрих пiсових Грунтiв дослiдноi дiлянки - З,4zi лtг-

екв. на 100 г грунту, а рН coJl. - 5,1. Зволоженн.i
гр},нту вiдбуваеться за рахунок атмосфернtt,.
опа.fiв, оскi,цькрl piBeHb rрунтових Rод знахOдитьс!
на г.лtбинi iO-i5 м.

Гi:ротерлriчнi умови впродов}ri 201З-20,'
РР., а carte кiлькiсть i piBнomripHicTb випадаiiн-i
атмосфернttх опадiв рiзнилllся вiд середньоба-
гаторiчнttх значень. Так, у 2013 р. середньсдобов"
теlчlпература повiтря стаЕопила 1З,7 ''С, а кiлькiстi
атпtосфернrtх L)пa.]iR 351 мм. У 2014 г
серелньодсlбсва Te},IilepaTypa ловiтря - 14.6'С
Ki.l-lbKicTb атrtосферrнttх опадiв -- 369 Mrut, тодi як ,

]0]5l.пii l-.i С i l:5 Mri вiдловiдitо.
ЕкспериrlентаJIън|-r доведелtо вtIJ,lив Joca-

-TдyBaHI,Ix факторiв на формlrванrrя заласiв л: ,-

луктивноТ волоIи copTiB rT IGпиЕу бiлого Bepr,cHe:l ,

та Макарiвський. У середньому за рок!1 дослiдде.-
зашасtt прощitilуglrai воJlоги lliд ,rac сiвби та повi-_,:

сходiв булrt достаrнiми ,ч,rя п.роростаjrrля HaclHHt

цояви дружцлtх сходiв рос.гlин попину бiлого. l, з_

запаси .шродуктивноi вологи в метроБо]\{у r-L j:
грунту пiд час сiвби варiкlв.lJlи зачежно вiд Bapi.,---

дослiд1, - iЗ6,ы39,6 M}t, а у фазi IioBIIrix с\о-1: -
|42,7-|46,В млt {табл, i ).

Табз i,.,-,.

Ззтратlr продуктrlвноi во;:огrr в шарi l,py}lxy iЬl08 см
за,lе,кно BiJ технологiчнlлх пprtlioMiB вIlрощувацня (серелнс за 2013-2015 рр.), мпt

Фактор

Сiвба

Фаза вегетацiТ

н
э.оо

лередпосiвна
обробка
насiння

гlоза}iореневi
iiiдктtв,петтrrя*

iIoBH1
сходи

бlтс-
нiзацiя

tlовне
цвiтiн-тля

поча-
ток

11tшIи-

BaHIUI

зерна

г{овЕэ a- -

г,ri;.

1 J 1 5 6 8 a

о
Ф

с)
ц

Без перед-
посiвноi.
обробки
насirшrя

без
пiджлrвlrень**

13 6,0 |42.7 1 15,5 106.9 88,2 3- -

од{е
пiдживпеrшя

136,3 14_].0 1l6,4 iOб,6 8"|,9 а- -

два пrдживлешuI \з7,5 14з,3 1l6,6 106"3 87,4 S"

Ризогу_мiн

без пiджr,iвлевь i з6.0 |4з;7 11б,9 105,7 85,з l-, _

одне
лiдживленtrя

lз6,5 l4з,6 1|,7,2 105,2 84,2

два пiдживлешrя i36.5 i43.б 1i7,0 104,2 83,3

Емiстшл С без пiдживлеrъ \з7,| 14з,6 l l8,0 l01.0 81,0

,l4



Рослинництво

1 д { А 7 а о

одне
пiдхtлвлення

-1,1,1 д l1,4,0 1i8,4 10з,t 80, l 81,7

два пiмивлеллня ]з7,8 |44,4 119.2 99,з
,79,1 в0.9

Ризогрлiн +

Емiсшпл С

без пiдживлеrrь i38.3 145,5 Dа,2 qq5 78. l 81,з

оДrе
пiджr,шпеrrrrя

138,5 145,9 121,3 98,5 76,6 80,2

два пiдживлешля 1з 8,9 146^4 1"r1 ,) q7ý ,75,4 79,а

Без перед-
посiвноi
обробки
HaciHrrq)

без пiджrвлеrъ 1з5"7 i42,8 l16,4 \09,7 9|.2 89,з

одIiе
лiд;кивлення

13б,0 | + ]-- 116,8 i09,2 90,9 89,7

два пiдхtивлеш{rl 1з6,4 14з,5 1|7 ,2 109.0 90.4 89, i

Ризогумiн

без пiдживленъ 1з7,0 \4з,2 ||,1,6 l08,1 89,0 88,0

одtiе
пiдrкивлепrrя

1з7,3 14з,7 1; 8,2 l07,5 8,7,,9 8,7,6

два rriдяrивrrентrя lз7,8 l44,1 118.7 107,1 86,9 86,9

E,""ricr,пп,r С

бсз лiдrtirвлетть i38.0 144,8 i 18,9 10з.7 85,8 85.2

одне
пiджlлв-аевня

i з8,1 145, l ll9,8 l02,9 84,4 8 j,9

два пiдяоlвлеl-tня lз9,0 l45.2 t20" l 101л9 83.с

Ризог}тrлiн+
Емiстишл С

без triджт-lвлешь l ].) 8 145,7 12а.7 102.5 E]-r

одне
пiд;кrавлення

139.3 14б,з 1] i,б lill r t-.

два лi]яilrв-rеirяя l_-ч.о 1-+б. S

Приплi,гки: * -Еrиiстiш Сl **- KorгIpLr,-tb,

У настYпrri фази tr-tocT1, й розвитку рос"пIlн

,l;l\, бiлого (бутоrriзацiя, цвiтiвня, початок на-

:'i;Jя насiння. повна стlrглiсть) кiлькiсть
- 

_,, Kl,;rBHoT вологи 1, гру HTi за,IIежала вiд

- . ]жYван}lх 9лементiв т,ехнологiТ в}{рощуваяня,

Встановлено, що тенlденцiя формування
;.iB продуктивноi вологи у N{еTpoBoMy шарi

" -l! залех(но вiд дослiджуван}lх техно]rогiчнIIх
, ,:luiв вирощування мала подiбний характер i

1_]я у покztзниках прод:r'ктивноi вологи за-

. , .l вiд сортових особллlвостеri була незначЕою,

З rплетою об'ективноТ оцiнкlт ефектttвностi
, .:i{стан}lя запасiв продуктивноi вопоги фунту

iopMyBaHHi зерновоТ продуктивностi, KpiM
..]u.nrr" запасiв продук:ивноТ вологи у грунтi

- .iас вегетацiЙногс перiоду роспин Jlюпину

, ]. встановлено покutзники сумарцого водо-

:jiваI{ня та визначено коефiцi€нт водоспо-

::ння.
Найбiпьшi показники сумарЕого водо-

:;iВання у пюпину бiлого copTiB Верестевий та

." :]iвський вiдповiдно 30З2 ,'/га та

- ,,r'lга виявлеIло на BapiaнTax, де

, ]ilcToByв€tJlи у передпосiвну обробку насiння

. .Diацьний препараТ i стtлмулятор росту у

Проdовасення mабл.

По€_]наНн; j rtsal\ia I]jз,iL],Е,:",l],1,1 - -':,:,:-'-
НЯ\!}1 СТ1'\i\_lЯIОРt]\i Г'a;, , ,"i . -,

PiBeHb Bpoxtai-iHocTi зернобi-ltlсзi:],, к_,-ь,- :, ]

тому числi люпин}' бiлого, с itlтегрiь,ч}i\1 :,lK'J-

ником, Урожайнiсть - це сюцадна Ё0\1п,lексi],]

ознака, яка проявл яЕ"iьая на лiдставi ф1 HKllio-

IraJIbHoT дiяльвостi рiзних органiв pocлlIH, якi

скliадають морфо"цогiчну i фiзiологiчну iхню

структуру. Кожев орган (Kopiнb, стебло, Jlисток,

бiб) формусться Iia пев}rому етапi онтогенезу, Тхня

життсдiяльнiсть обмежу€ться рiзнt,tмлt тимчасL1-

вими перiодами i регулюсться генетI{чним апара-

тоти органiзмiв у складнiЙ взасtчtодiТ з умовами
навколиш}lього сереловища [6].

Результати трирiчних дослiджень (табл, З)

свiдчать про значн}lй вп:rlrв Дос:riд;к5,ван,lх e"rle-

MeHTiB техноJlогiТ вирошl)/ваlння на piBeнb врожаl",1-

HocTi. N,{аксимаJrьну врожайнiсть зерна люпину

бiлого сорту Вересневлlй отримано на BapiaнTax

дослiду з передпосiвною обробкою насiння iHo-

кулянтом Ризогумiн i стимулятором рост_y

Емiстим С у посднаннi з двома позакореневIlми

пiдяtивленНями Емiстим С. При цьому урожай-
HicTb зерна склада.ла 3,61 т/га i перевищувала

контро:rьнилi BapiaHT на 0,65 т/га, або на 18 %,
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Роздiл 3

Фактор Сlмарне
водоспоживан}UI за

вегетацirо, м3/га

Коефiuiсят
водоспоживаЕнr1,

мiт
сорт позакоренев1

пiджrшл-ення*

Ф

о
iJ
о.
Ф

Без передпосiвноТ
обрсбr,ш насi.r*rя

без пiджitвлень** 2926 487,8

одне пiджлrвшенrrя 292,7 47q ]

два шiдживлення 293з 470.1

Рlr-lогумiн без пiдхсirвлень 29з8 461,2

од;rе пiдх,lrrвловн.я 2948 45,7,5

два пlдживлеЕнrl 2954 441,2

Емiстшл С без пiдхtивлень 2981 421^7

одне пiдхсi*леrrтrя 299t} 4а,7.4

два шдживдеt{}UI з00 1 ]q7 ?

Ризо;,узсiн
Емiстим С

оез пlдживJIень 300з 385,4

одriе шдживпешiя ]0 12 Jo+. /

два пiд;кивленвя 1п ],) з60,4

у
l
|J

а
(n

ё

Без передлосiвноi
обробки насiння

. без пiдхtrtвлень 2901 54з.0

одн е гtijiiкrз в"це нrrя 2q)l0 Jэ/."ч

д8а пlджиtsленi{rl 29lLg 529.1

Ризогуп,riti оез пlдя,ив]Iень 29з5 5iз,5
однс пiд;кlвпенвя 2944 501.8

два пiлживлення 2916 /Ql q

EMicTlшrt С 0ез пtдхtrlвJ]ень 2965 2161 ý

одне tllдживпелlня 29j4 450,1

два пiджrлвлення 2985 44Е.5

РLIзсгl:rutiнi
El,ricTlrM С

без пiдхсив.пень 2980
одне пlмивлеIiнr[ 29s5 +*/.U

два пiд;кl-rвlrенilя з004 4l9,8

Пршаiтrоi: * -Емigтим С: **-кощlолъ,

'Габлuця 2

Сума-рне всдоt:пirживацня та косфiцiснт водосЕоживанцrl люпин}, бiдого

залежнG вй елементiв техпологii влlрощування (середнс за 2013-2015 рр)

Таблп,щя З

}-po;KatlHicTb ]ерна .lюпliц\, бi.rого залеiltно вiд технологiчнцх прийомiв вироuIуВання,'гlГа

Е.
L-

п
ri

aг

(середне за 2013-2015 рр.)

Фактор PiK
Серелнса.

пере]посiвна обробка насiнця
гtоза-кореttевi
пiдживлення*

20 13 2014 2015

t
.) J 4 5 6

,7

Ф
Ф

(.}
Фq
Ф

Без передпосiвноf обробки
насiтпrя

без пiджив.llень** з,08 з.24 ) ý{ 2,96

одне пlдживлен}lя з,13 з.з5 2,59 ]о)
два пlдживленЕ{l{ 3.18 J.+- 2,52 3,li

Ризогумiн без пiдживлень з,15 J. / t 2,90 1 ?ý

одне пцжrвпенrrя 3"з1 3,88 2,94 j,3 8

два пrдживлеЕtrя ]4п з90 з.05 14{

EMicTlцu С без пiдживлень з,10 з,68 a о1:1DL з,20
одне пlдживлення i?n з;l4 2,86 э,: l

два пiдживленяя 3,31 з,8l ) q] 1 iý
Ризогутrлiн + EMicTlшr С без пiдживлень 3,08 з"62 2,88 з" 19

одне шдживленЕri з,1,2 з.85 3,01

два пiдживлеrшя з j58 4,10 3,15 3,61
дg
v
1

Без передлосiвноi обробки без пiдживлень** )6q 2."71 2"46 бз

,,,наqiнчя сlдне пiджрtвлеirrrя 1 ?о 2,81 2,51 2,71

два пiджr,шлелцrя )q0 2,9з 2,62 2.81
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Рослинництво

l 2 э л 5 6 7

Ризогучliн оез шд}кивлень з,00 з,lз ] ýI 2,88
одIrе лiдяйвленнrl з,14 з.з 1 ) -7,\ ]0ý
два пlдя(ивJIоЕнrI l?п 3,45 2.80 J,l)

Емiстрпrл С без пiдживлеlъ 2,68 2,,78 2,28 2,58
одне пiджr,ш-цеrцrя 1 ?1 2,85 , :] 2.62

два пiджлшленrr.s 2,8а 2,90 ?5о
Ризогуtогiн + ЕмiстlаIrл С без пiдживлетrь з,l l 2,з8 2"91

одне пiдживленrrя ?), з,40 2^41 3,0 l

два лiдхсrвлення з,з4 з,65 1?n 1 )?

Н}Р9.5 т/га: A-0,07l В-0, 1 0; С-0,08: АВ-0, I4; АС-0, t2; ВС-0. l7; АВС-0,24
2СIЗ р. HlPg,5 тzга:А-0.04l В-0.05: C-0.0-i: АВ-U_07: АС-O.Uбl ВС-O.О3: ABC-0.1]
2014 р. HIP9,5 Tlгa:.4-0,05l В-0,06;С-0.06; АВ_0.09; АС-0.08; BC-O,1i: АВС-0,]6
2015 р. НIРп s тlга: А-0.04; С-0,0ý; АВ-0,08; АС-0,07; ВС-0,10; ABC-O,i4

Iiриr-мiтка: * * Емiстим С; ** - ко}rгроль.

ВСТаНов"цено, ]riо поз€tкореllевi пiджинrення
- l:сlтм С забезпеп-вали пiдвиrценнrl врожайносd
:]чз лiоп}fi{ бiлого, Проте прирiст врожаЙностi
::]:iз зз,rl€жов вiд передпосiвнол обробшl на.сiilяя,

-._lведення шох позакоренsв]lх nl7l)K]lBjleнb }]а

-.,нh-ах дослi4ч, без передпосiвноi обробкtr насЬвs
:;Lя,:iо оl-риъ{анню ilpllpоcч",vpoжar:rrrocTi - 0.2 ] т,,lа.

Висаовки. ЕкспериментаJIьн}Iми дослiджен-
;,l]i встаноRлено, що передпосiвна обробка
-.ння бaKTepianbHr-tM i]peпapaтoil.{ Рi,tзогlаиiн та
.,1\.j]ятором pocT,v Еъ.riстим С ,v поеднаннi з

:,,, J а позакореневIlми пiдживленнямi{ стимJчJ]ятO-

l рsсту Емiс,гr,iлr {, .v фазах бутснiзацiТ та
-..ткY нaLтllвання зерна забезпе.tуе пiдвиl-цеrrня
..:TrtBHoct{ використання прод)/ктliвноt во;rоги
-т\, та формування b{altcllмaJrbi{oi зерновtli

-, r.\ KTиBHOсTi люпиву бiлого в ylvloBax Право-
: ;,tGlого Лiсостепу Украiни. Так, наЙбrльшi

. ,]}{I{K!I оуj\{арного водоспоживання у люп}ltlу
_. J copTiB Вересневиr:i та Макарiвськиti -
-,зiдно З032 мЗ/га та З004 м'/га - виявлено на

. JHTaX, де використовували у передпосiвну
,1ь_у насiння бактерiiлльний препарат i стиму-
] рост}/ ,ч по€днаIlнi з двома позакореневими

- ]:. 
| вj,lе!lнями стимуJUIторOм росту.
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Проdовэtсення mабл.

З. Дiдур I. iv{, ОлтилriзацЙ lto:e,.;cii T:],.-,. :.i,
вирошtуьан!ц |-opО,(\ на 1еFIlг F \ \t ,F j, ;-. . .-

рсяtЕ'огс Лiсостеп1, }-краiнтт, i. :;,,l:, : : -

Hiil|lпBc BiHяlIbq. ]i)t)8 Вtiп, t ] С ]: --: -
]. .],оспехс,в Б. ]., \,1:;,_,;1,.]: -_, ;: _ , _ . :

\jtrcкBa: -{грtпэ;,1,1li:-,.-э,, ]!5: -::. ;
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