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Постановка проблеми. Виноградарство АР Крим є одні-

єю з провідних галузей народного господарства. Сприяють цьо-
му достатні кліматичні і ґрунтові умови південної зони, які на-
дають їй особливого значення серед виноградних районів. Тем-
ператури вистачає для 100%-го забезпечення дозрівання від 
ранніх до середньо-пізніх сортів на всій території, крім верхніх 
передгірських районів з висотами над рівнем моря понад 300 м, 
а пізніх сортів – лише у прибережній зоні [1]. 

Згідно з реєстрацією виноградних насаджень на долю 
технічних сортів припадає біля 88%, столових – 12 [2]. 
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Основним регуляторним фактором життєдіяльності рос-
лин є вологозабезпечення. За даними В.К. Дубинко [3] прибавка 
врожаю винограду від зрошення складає 50-55 ц/га, А.І. Цейко, 
В.К. Кожевникова [4] – 90 ц/га. 

Строки і норми поливів у науці встановлюються за бага-
тьма методиками: біокліматичними, термостатно-ваговими, за 
критичними періодами і фазами розвитку рослин, морфологіч-
ними ознаками та ін., і кожний із них має свої вади. Наприклад, 
найбільш досконалим і застосовуваним в науці вважається тер-
мостатно-ваговий метод. За верхню передполивну вологість 
рекомендується брати від 75 до 100% НВ [5,6]. Проте, при зна-
ченні вологи 75% НВ запаси її в ґрунті до вологості зав’ядання 
будуть нерівнозначними і становитимуть на важких ґрунтах 
близько 20-25%, на піщаних – 40-45%. 

Стан визначення проблеми. У регіоні виноградники поли-
вають в основному бороздковим способом та дощуванням. Основ-
ний недолік їх – великі витрати води, ускладнення післяполивних 
робіт, необхідність частих обробок рослин від хвороб тощо. 

Останнім часом з метою збереження водних ресурсів і 
підвищення їх ефективності поливи призначаються за фазами 
росту і розвитку рослин, оскільки всі фізіологічні процеси в них 
тісно пов’язані з водним режимом ґрунту [7,8] . 

Установлено, що критичним періодом споживання води 
виноградом є розпускання бруньок – інтенсивного росту гронок 
і ягід, в який відбувається весняна диференціація суцвіть і 
зав’язі, максимальна фотосинтетична діяльність, приріст і роз-
виток листово-стебельної маси, формування врожаю поточного і 
закладка його на наступний рік [8,9]. 

У зв’язку з загостренням дефіциту ресурсів прісної води і 
підвищенням її вартості важливого значення набувають енерго-
зберігаючі крапельні способи зрошення [10], які вимагають но-
вих підходів до розробки технологій та вирощування винограду. 
Нерідко сучасна низька ефективність їх є наслідком недостат-
ньої наукової розробки водного режиму ґрунту, на яких базуєть-
ся режим зрошення. Для східної прибережної зони Криму таких 
даних узагалі немає. 

Завдання і методика досліджень. Дослід проводився в 
ЗАТ ЗМВК «Коктебель» Феодосійського району АР Крим. 
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Об’єктом дослідження було виноградарство східної при-
бережної зони. Предмет дослідження – способи крапельного 
поливу винограду. 

Мета досліджень – розробити режим крапельного зро-
шення винограду як механізм формування водного режиму ґру-
нту і продуктивності культури на намивних слабоеродованих 
ґрунтах і чорноземі південному. 

Завданнями досліджень передбачалося: 
- установити особливості формування природного і ан-

тропогенного зволоження намивних слабоеродованих ґрунтів та 
чорноземів південних по фазах росту і розвитку винограду; 

- оцінити дію вологозабезпеченості і режимів зрошення 
на біологію культури і її продуктивність; 

- обґрунтувати величину зрошувальної норми при різно-
му крапельному зволоженні ґрунту. 

Поливи в досліді призначалися за фазами росту і розвитку 
рослин. Оскільки в першу і другу фазу (кінець цвітіння), яка закін-
чується до середини червня, у більшості років вологість 1,0 м шару 
не знижується нижче 80-85% від НВ [1], поливи на цей період нами 
не намічались і спрямовувались на фазу максимального водоспо-
живання – кінець цвітіння – початок дозрівання ягід. 

В якості контролю в досліді виступали: вар.1 – неполивні 
землі; вар.2 – бороздкове зрошення, прийнятне в зоні (3 поливи по 
600 м3/га); вар.3 – крапельне зрошення, пропоноване проектом сис-
теми (6 поливів по 120 м3/га). У процесі експлуатації в господарсь-
ких умовах пропонований крапельний полив на намивних ґрунтах 
виявився недосконалим, а на чорноземі південному знижував уро-
жай до 20% і більше. Тому ми розширили пошук крапельних ре-
жимів зрошення: на першому ґрунті вар.4 з 8 поливами, вар.5 – 10 і 
вар.6 – 12. А на другому ґрунті збільшили їх кількість: вар. 2 – 4 
поливи по 450 м3/га, вар. 3 – 12 по 60 м3/га, вар. 4 – 14 по 50 м3/га, 
вар. 5 – 18 по 40 м3/га, вар. 6 – 24 поливи по 30 м3/га. 

Водно-фізичні властивості намивного слабоеродованого 
ґрунту в шарі 0-50 см: об’ємна маса – 1,28 г/см3, НВ – 25,3%, 
доступна волога – 13,7%; в шарі 0-100 см відповідно 1,29 г/см3, 
24,4% і 13,4%. У чорноземах південних наведені показники бу-
ли в шарі 0-50 см: 1,30 г/см3, 24,7%; 12,3% і в шарі 0-100 см: 
1,32 г/см3, 23,8% і 11,8%. 
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Оцінку продуктивних запасів вологи ґрунту по міжфазних 
періодах при бороздкових поливах для 1,0 м шару земель Криму 
розробили В.Г. Лобода, Н.І. Подлесная і ін. [13] та Ф.І. Фурса [14]. 

Отже, беручи за основу наведені роботи, вважаємо за не-
обхідне подальшу їх деталізацію і розробку з огляду врахування 
поверхневого зволоження ґрунту при крапельних поливах, осо-
бливості розвитку кореневої системи та великі проміжки града-
цій нижньої межі зволоження (табл.1). Так, у період інтенсивно-
го росту ягід автори оптимальною її вважають у межах 70-100% 
від НВ, задовільною – 50-69%.  

Дослідження проводили за методиками Б.А. Доспекова 
[11] і УкрНДІЗЗ [12]. 

Для поливу використовували воду із ставка Арматлук. За 
агрономічними показниками і екологічною оцінкою лабораторії 
Кримської ГГМЕ вона є обмежено придатною, містить завище-
ний норматив гідрокарбонатів. 

Інтенсивність крапельного поливу СКЗ 0,4 мм/год.  
Агротехніка вирощування винограду загально прийнята 

для прибережної зони, сорт – Ркацителі, вік винограду – 6 років, 
густота посадки 3,3 тис. га, схема посадки 3х1,5 м, спосіб фор-
мування кущів – однорукавний кордон. 

Таблиця 1 - Критерії оцінки продуктивної вологи ґрунту 
Вологість ґрун-

ту,% Тип ґрунту Фаза розвитку Шкала оціню-
вання 

Нижня 
межа 

вологи, 
НВ 0-50 см 0-100 

см 
Розпускання 

бруньок-
цвітіння  

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

80 
70 

<60 

11,0 
9,6 
8,2 

10,8 
9,4 
8,0 

Кінець цвітіння 
– початок дозрі-

вання 

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

70 
60 

<50 

9,6 
8,2 
6,8 

9,4 
8,0 
6,7 

Намивний 

Дозрівання ягід 
– промислова 

зрілість 

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

60 
50 

<40 

8,2 
6,8 
5,5 

8,0 
6,7 
5,4 

Розпускання 
бруньок-
цвітіння  

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

80 
70 

<60 

9,8 
8,6 
7,4 

9,4 
8,2 
7,1 

Чорнозем 
південний 

Кінець цвітіння 
– початок дозрі-

вання 

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

70 
60 

<50 

8,6 
7,4 
6,2 

8,2 
7,1 
5,9 
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Дозрівання ягід 
– промислова 

зрілість 

Оптимальна 
Задовільна Не-

задовільна 

60 
50 

<40 

7,4 
6,2 
4,9 

7,1 
5,9 
4,7 

 

Результати досліджень. Спостереження за фазами росту 
і розвитку винограду показали, що вони не змінюються залежно 
від типу ґрунту, способів поливу і режимів зрошення, за винят-
ком періоду дозрівання, який на зрошуваних землях наступав на 
2-3 дні пізніше. 

У період розпускання бруньок – кінець цвітіння за раху-
нок опадів вологість, як 0-50 см, так і 0-100 см шару ґрунту не 
опускалась нижче оптимального рівня (табл.2), що сприяло фо-
рмуванню врожаю поточного року.  

Разом з тим, наведені дані не виключають можливості 
зниження вологості ґрунту у цей період до 60-70% в посушливі 
роки і необхідності проведення поливу за 2-3 дні до цвітіння, на 
що вказується у роботі [15]. Він запобігає осипанню зав’язі.  

Витрати вологи за цей час складають близько 13% від сума-
рних за вегетацією, з них з 0-50 см шару ґрунту – понад 89%. Цві-
тіння – найбільш відповідальна фаза вегетації винограду. Від опи-
лення і зав’язування ягід залежить урожай поточного року [9]. 

Таблиця 2 - Запаси продуктивної вологи в ґрунті на початку 
вегетації винограду 

Розпускання бруньок,% 
від НВ 

Кінець цвітіння,% від 
НВ Тип  

ґрунту 

Шар 
ґрунту, 

см 2008р. 2009р. 2010р. 2008р. 2009р. 2010р
. 

0-50 94 92 95 78 83 80 Намивний 
слабо еро-
дований 0-100 92 90 94 79 84 82 

0-50 92 89 90 81 83 81 Чорнозем 
південний 0-100 90 91 92 80 85 83 

 
Після цвітіння відмічається різке зниження вологості ґру-

нту, яке на час найвищої сонячної активності (20 липня) на варі-
анті без зрошення досягло незадовільного стану з поступовим 
зниженням до вологості зав’язання на період промислової зрі-
лості ягід (табл.3). 

На фоні прийнятого в регіоні бороздкового зрошення 
(вар.2) до 20 липня проводилось два поливи зі зрошувальною 
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нормою 1200 м3/га. Вони забезпечували на цей час оптимальну 
вологість усього 1,0 м шару ґрунту (табл.4). На початок дозрі-
вання ягід, не зважаючи на проведення третього поливу 600 
м3/га, вологість в 0-50 см знизилась до задовільного стану, у 
шарі 60-100 см займала проміжне місце між ними. Аналогічною 
вона була до промислової зрілості ягід. 

На вар.3 з крапельним зрошенням згідно з проектом до 20 
липня проводилось 4 поливи зі зрошувальною нормою 480 
м3/га. Вологість 0-50 см шару ґрунту була дещо нижчою опти-
мального рівня, а в 60-100 см шарі – знизилась до задовільного. 

До початку дозрівання ягід проводились ще 2 поливи з нор-
мами 120 м3/га. Вологість в 1,0 м шарі ґрунту знизилась до задові-
льного стану і залишалася такою до промислової зрілості ягід. 

На чорноземах південних загалом спостерігалася подібна 
тенденція. 

У фазу кінець цвітіння – початок дозрівання ягід з 1,0 м 
шару ґрунту було використано близько 70% продуктивної воло-
ги всього вегетаційного періоду, з них на 0-50 см шар припадало 
при бороздкових поливах 86-88%, крапельному зрошенні – 90-
95%. 

Найвища врожайність винограду в досліді отримана на 
намивних ґрунтах на вар.5 з проведенням 10 крапельних поли-
вів із зрошувальною нормою 720 м3/га і становила в середньому 
за три роки 140 ц/га, при 132 ц/га на вар.2 з поливами по бороз-
дах і 119 ц/га (вар.3) – крапельними згідно проекту. 

Варто при цьому відзначити, що однаковий режим зро-
шення з 12 крапельними поливами на намивних ґрунтах (вар.6) 
забезпечив урожай 138 ц/га, а на чорноземі (вар.3) – знизив його 
на 24 ц/га. На чорноземі найвищий урожай (135 ц/га) отримано 
при 18 крапельних поливах. 

Збільшення крапельних поливів з 10 до 12 на намивних 
ґрунтах і з 18 до 24 – на чорноземі південному недоцільно з 
огляду врожайності. 

У період з початку дозрівання до промислової зрілості 
ягід починається їх дозрівання. Поливи зазвичай припиняються. 

Добре зволоження ґрунту в період росту ягід при високій 
агротехніці забезпечує високу врожайність. Проте багато авто-
рів [16, 17 і ін.] відмічають протилежну залежність між урожай-
ністю і якістю ягід. 
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Таблиця 3 - Формування природної вологи ґрунту в період інтенсивного росту ягід,% від НВ 
20 липня Початок дозрівання ягід Промислова зрілість Тип ґрунту Рік 

0-50 см 60-100 см 0-50  см 60-100 см 0-50 см 60-100 см 
2008 41 57 38 48 37 55 
2009 45 54 42 45 36 42 
2010 57 58 45 50 42 46 

Намивний слабо- 
еродований 

у середньому 48 56 42 48 38 48 
2008 42 62 39 35 40 48 
2009 49 62 45 50 42 44 
2010 63 65 62 59 49 51 

Чорнозем південний 

у середньому 51 63 49 48 44 48 

  Таблиця 4 - Вологість ґрунту в період інтенсивного росту ягід залежно від способу поливу і режиму 
зрошення,% від НВ (2008-2010 рр.) 

20 липня Початок дозрівання ягід Промислова зрілість Тип ґрунту Варіант 
0-50 см 60-100 см 0-50 см 60-100 см 0-50 см 60-100 см 

2 68 74 62 67 54 61 
3 67 62 62 58 55 54 
4 69 63 63 59 54 53 
5 70 61 63 58 56 51 

Намивний слабо- 
еродований 

6 72 58 67 55 57 49 
2 71 75 66 73 55 66 
3 71 67 65 62 53 58 
4 73 67 67 65 56 58 
5 75 69 67 64 59 58 

Чорнозем  
південний 

6 77 67 71 63 62 57 
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Цукристість в ягодах винограду  накопичується в основ-
ному в період їх дозрівання, тобто після сформування врожаю. 
На кінцеві її показники суттєвий вплив мають вологозапаси 
ґрунту. Відповідно до досліджень [18,19] верхньою межею зни-
ження вологості є 60-65% НВ. Якщо рік сухий і вологість зни-
жується нижче 30-40% НВ, пропонується виноград поливати до 
фізіологічної зрілості з метою запобігання карамелізації [1]. 

У наших дослідженнях на початок листопаду на вар. без 
зрошення вологість 1,0 м шару ґрунту знаходилась біля волого-
сті зав’ядання, при бороздкових поливах – на задовільному і 
крапельному зрошенні – незадовільному рівні (табл.5). 

 

Таблиця 5 - Запаси продуктивної вологи в ґрунті на початок 
опадання листя,% від НВ 

Рік 
Тип ґрунту Варіант 

Шар 
ґрунту, 

см 2008 2009 2010 

0-50 28 26 26 
1 

60-100 22 27 24 
0-50 49 47 38 

2 
60-100 51 50 40 
0-50 43 40 42 

3 
60-100 37 43 39 
0-50 42 46 47 

Намивний сла-
боеродований 

5 
60-100 36 38 43 
0-50 30 25 28 

1 
60-100 24 30 26 
0-50 50 49 40 

2 
60-100 54 48 50 
0-50 42 43 38 

3 
60-100 40 42 50 
0-50 41 47 44 

Чорнозем пів-
денний 

5 
60-100 35 40 55 
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Висновки та пропозиції. Проходження фаз росту і роз-
витку винограду не залежить від типів ґрунту, способів поливу і 
режимів крапельного зрошення, за винятком періоду дозрівання 
ягід, який на зрошенні настає на 2-3 дні пізніше. 

Від розпускання бруньок до кінця цвітіння за рахунок 
опадів вологість 1,0 м шару ґрунту не опускається нижче опти-
мального рівня. Витрати вологи за цей час складають близько 
13% від сумарних за вегетацію, у т.ч. з 0-50 см шару – понад 
89%. 

Після цвітіння в період інтенсивного росту ягід відбува-
ється різке зниження вологості ґрунту, яке до 20 липня на варіа-
нті без зрошення в 1,0 м шарі досягає незадовільного стану, а до 
промислової зрілості – вологості зав’ядання. 

Прийняте в регіоні бороздкове зрошення при 3 поливах 
по 600 м3/га до 20 липня забезпечує оптимальну вологість мет-
рового шару, яка знижується до початку дозрівання ягід в 0-50 
см шарі ґрунту до задовільного рівня. 

Крапельне зрошення за рекомендаціями проекту до 20 
липня забезпечувало вологість, близьку до оптимальної, лише в 
0-50 см шарі, а в 60-100 см вона знизилась до задовільного стану 
і знаходилась на цьому рівні до промислової зрілості ягід. 

Найвища продуктивність винограду досягається на нами-
вних слабоеродованих ґрунтах 10 крапельними поливами, на 
чорноземах південних – 18 поливами зі зрошувальними норма-
ми 720 м3/га.  
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Поставновка проблеми.  Необхідною умовою успіш-
ної реалізації селекційних програм по поліпшенню якості зерна 
гороху є максимальне використання генетичного різноманіття 
культури [1].  Зокрема, перспективними джерелами поліпшено-
го вуглеводного складу зерна є носії мутантних генів, які регу-


