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господарства Полісся НААНУ), Цуман Н.В. (Сарненська станція боліт ІГМ 

НААНУ) 
 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ КУЛЬТУР  

ЛАНКИ СІВОЗМІНИ І ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО БАЛАНСУ В  

ЛІЗИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДАХ 
 

Досліджено кореляційну залежність між продуктивністю картоплі, яч-

меню, конюшини та складовими водного балансу в формуванні врожаю 

та загальним водовикористанням культур в умовах лізиметричного дос-

ліду при різних рівнях ґрунтових вод. Встановлено, що максимальний 

рівень урожайності культур залежить від сумарної дії факторів, що ви-

вчаються у відповідних співвідношеннях, і має високу кореляційну за-

лежність. 
 

The correlation dependence between the productivity of potato, barley, clover 

and constituents of water balance in forming of harvest and common water 

consumption of cultures in the conditions of lysimetric experience at different 

levels ground water is explored. It is set that the maximal level of the 

productivity of cultures depends on the total action of studying factors in the 

proper correlations and has high correlation dependence.   
 

Постановка проблеми. Останніми роками в Україні припинено осушення 
перезволожених земель і основна увага зосереджена на реконструкції осушу-
вальних систем із створенням умов двостороннього регулювання водного 

режиму. Структурні зміни в сільськогосподарському виробництві, серед яких 

є, зокрема приватизація землі та зростаючі екологічні вимоги до виробницт-
ва, потребують інтенсивнішого використання осушених земель і у зв’язку з 
цим вимагають ще більш посиленого впровадження сучасних наукових роз-
робок [1]. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. В сучасних умо-

вах ефективне використання осушуваних меліорацій залежить від наукового 

забезпечення та використання наукових розробок у виробництві. Це стосу-
ється запровадження екологічно безпечних систем землеробства, меліоратив-
них заходів щодо поліпшення ґрунтів, зокрема створення технологій регулю-

вання водно-повітряного режиму [2]. 

Водний режим впливає на всі функції життєдіяльності рослин, залежить 
від глибини залягання ґрунтових вод, визначається біологічними особливос-
тями вирощуваних культур, ступенем забезпечення рослин вологою [3]. Ви-

користання оптимальних рівнів ґрунтових вод відіграє значну роль в екології 
навколишнього середовища; а також сприяє збереженню органічної речови-
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ни, економній витраті вологи і елементів живлення на утворення одиниці 
продукції, забезпечуючи в несприятливі за метеорологічними умовами роки 

високі врожаї. Однак, питання глибини залягання ґрунтових вод на меліоро-

ваних землях і тепер є дискусійним питанням. Це пов’язано з тим, що в різні 
періоди розвитку меліоративного землеробства існували й існують різні під-

ходи та різні методи визначення норми осушення. Тому дослідники іноді ре-
комендували для одних і тих же культур в різні періоди різні рівні ґрунтових 

вод [4]. 

В задачу наших досліджень входило вивчення та визначення кореляційно-

го зв’язку між врожайністю, якістю та показниками водного балансу, а саме: 
часткою участі атмосферних опадів (окремо), участю ґрунтових вод у форму-
ванні врожаю польових культур (окремо) залежно від рівня ґрунтових вод, 

впливом постійного і регульованого рівнів ґрунтових вод на продуктивність 
культур, що вивчаються, і дією цих факторів сумарно, тобто загальним водо-

використанням при різних рівнях ґрунтових вод. 

Об’єкти та методика проведення досліджень. Дослідження проводили-

ся на балансово-лізиметричній станції Інституту сільського господарства По-

лісся НААНУ в 51 лізиметрі. Лізиметри відповерхові, металеві циліндричної 
форми, діаметром 100 см, заповнені монолітом ґрунту з непорушеною струк-
турою, з площею поверхні 0,8 м2

. Дія лізиметрів ґрунтується на принципі 
встановлення заданого рівня ґрунтових вод у зоні аерації з підтриманням йо-

го в моноліті за рахунок подачі води на під зволоження за допомогою водо-

регулюючого пристрою. Вимірювання кількості води, поданої в лізиметр чи 

злитої з нього в процесі стабілізації заданого рівня, проводиться автоматич-

но. Лізиметри є моделлю роботи гончарних дрен осушувально-

зволожувальних меліоративних систем. 

Дослід проводився в ланці сівозміни з таким чергуванням культур: 1 – ка-
ртопля; 2 – ярий ячмінь з підсівом конюшини; 3 – конюшина. Рівні ґрунтових 

вод були: три постійних і три змінні – коли в другу половину вегетації рівні 
ґрунтових вод штучно понижувалися: по картоплі – під час цвітіння; по яч-

меню – в період колосіння; по конюшині – між першим та другим укосами. 

Ґрунт у лізиметрах дерново-середньопідзолистий супіщаний, із вмістом гу-
мусу 1,1…1,3 %, рухомого фосфору та обмінного калію – відповідно 4,0 та 
12,0 мг на 100 г ґрунту. Культури вирощувалися на таких фонах добрив: кар-

топля – N90P90K120 + 30 т/га гною; ячмінь – N60P60K60; конюшина – Р60К60. По-

вторність досліду триразова. Статистичну обробку даних проводили за мето-

дикою Доспєхова Б.А. [5]. Забезпеченість опадами впродовж вегетаційного 

періоду 1997 і 1998 роках було дещо більше норми, а в період з 1999 по 2004 

становило 60…80 % багаторічних даних. 
Результати досліджень та їх обговорення. Картопля відноситься до ку-

льтур з підвищеною потребою до вологи. У бульбах картоплі її міститься до 

70…80%. Встановлено, що продуктивність картоплі залежить від атмосфер-
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них опадів, запасів продуктивної вологи в орному шарі ґрунту. Запаси вологи 

в ґрунті, в свою чергу, залежать від рівнів ґрунтових вод. З результатів коре-
ляційного аналізу між врожайністю картоплі та складовими водного балансу 

видно, що за період дослідження на чотирьох варіантах із шести          (вар. 1, 

4, 5, 6) встановлено досить високий додатній кореляційний зв’язок між вро-

жаєм і атмосферними опадами (r = 0,74…0,82) (табл. 1). Повнота кореляцій-

ного зв’язку доводить, що атмосферні опади є досить вагомою статтею і дже-
релом вологи. 

Таблиця 1  

Кореляційний зв’язок врожайності картоплі з складовими водного балансу 

№
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1 2 

1 65 65 0,74 -0,58 -0,59 -0,75 0,89 -0,42 0,75 

2 65 110 0,50 -0,81 -0,81 -0,85 0,71 -0,62 0,74 

3 65 155 0,60 -0,70 -0,66 -0,86 0,74 -0,51 0,93 

4 110 110 0,82 -0,60 -0,55 -0,68 0,89 -0,37 0,80 

5 110 155 0,77 -0,55 -0,51 -0,86 0,90 -0,64 0,76 

6 155 155 0,77 -0,43 -0,40 -0,80 0,90 -0,52 0,71 
 

Між врожаєм і загальним водовикористанням, в цілому за дослідом, та-
кож виявлено високий додатній кореляційний зв’язок (r = 0,70...0,80). Ще 
більш висока, додатна кореляційна залежність виявлена між опадами і зага-
льним водовикористанням на варіантах 1, 4, 5, 6 (r = 0,89…0,90). Досить ви-

сокий від’ємний зв’язок встановлено між опадами і участю ґрунтових вод          

(r = –0,75…–0,86), що говорить про синхронізацію взаємодії ґрунтових вод та 
атмосферних опадів під час відсутності останніх. 
Усереднення даних за рівнями ґрунтових вод свідчить про те, що високо-

го від’ємного кореляційного зв’язку між опадами і вмістом сухої речовини 

(r = 0,59), між опадами і вмістом крохмалю (r = 0,61), між опадами і врожаєм 
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бульб (r = 0,70) не досягнуто повного тільки тому, що в формуванні цих по-

казників певну участь приймали ґрунтові води. Звідси виходить, що атмос-
ферні опади відіграють значну роль але без врахування рівнів ґрунтових вод 

не можна одержати максимально високого рівня врожаю картоплі з високим 

вмістом крохмалю і сухої речовини. Дещо вищим додатнім кореляційним 

зв’язком є зв’язок між опадами і загальним водовикористанням (r = 0,84), між 

опадами і участю ґрунтових вод (r = 0,80), що вказує на узгодження між 

складовими водного балансу впродовж вегетації рослин. І найбільш тісний 

додатній кореляційний зв’язок виявлено між загальним водовикористанням і 
врожаєм картоплі на третьому (r = 0,93), і четвертому (r = 0,80) варіантах. 
Повнота цих зв’язків відповідає найбільшим врожаям картоплі за роки дослі-
джень відповідно 2832 і 2720 г/ліз або 354 і 340 умовних ц/га проти 

276…314 ц/га на варіантах 1, 2 і 6. 

Кореляційний зв’язок врожайності ячменю з показниками складових вод-

ного балансу показує, що між атмосферними опадами і врожаєм ячменю 

встановлено середню додатну кореляційну залежність r = 0,33…0,40 (табл. 2).  

 

Таблиця 2  

Кореляційний зв’язок врожайності ячменю з складовими водного балансу  

№
 в
ар
іа
н
ту

 

РГВ по пе-
ріодах веге-
тації, см 

Кореляційний зв’язок між 

атмосферними опадами та: 
загальним водови-

користанням та: 

1 2 
врожаєм 

зерна 

Участю ґрун-

тових  
вод 

загальним водовико-

ристанням 

Врожаєм 

зерна 

сухою 

речови-

ною 

1 
65 65 0,36 -0,87 0,39 0,91 0,91 

2 
65 110 0,34 -0,85 0,76 0,98 0,98 

3 65 155 0,33 -0,77 0,41 0,88 0,88 

4 
110 110 0,35 -0,68 0,33 0,82 0,82 

5 
110 155 0,35 -0,93 0,22 0,56 0,56 

6 
155 155 0,40 -0,80 0,39 0,69 0,69 
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Ці показники досить невисокі для достовірної залежності і пояснюють, що 

на формування високого врожаю ячменю одних опадів недостатньо. Це є сві-
дченням того, що на осушуваних землях неможливо одержати високий вро-

жай ячменю тільки за рахунок опадів. Тому на осушуваних землях необхідно 

проводити заходи щодо регулювання рівнів ґрунтових вод. 

В той час між загальним водовикористанням і врожаєм зерна на другому 
варіанті встановлено майже повний додатній зв’язок (r = –0,98), що відпові-
дає високому урожаю зерна – 226 г/ліз або 28,2 умовних ц/га.  
Аналогічний результат отримано за додатньою кореляційною залежністю 

між загальним водовикористанням і врожаєм сухої речовини, що свідчить 
про відповідність отриманих даних. По мірі пониження рівня ґрунтових вод 

до глибини 155 см між загальним водовикористанням і врожаєм кореляцій-

ний зв’язок слабшає від r = 0,88 до r = 0,56. При цьому також знижується 
врожай зерна з 31,4 до 20,2 умовних ц/га. Високий від’ємний кореляційний 

зв’язок спостерігається між опадами та участю ґрунтових вод (r = -0,77…       

-0,93). 

Найкращі результати з продуктивності конюшини лучної одержані при 

найближчому до поверхні ґрунту заляганні ґрунтових вод – 878 г/ліз або          
110 умовних ц/га сухої речовини. На цьому варіанті встановлено також висо-

кі показники додатного кореляційного зв’язку між атмосферними опадами і 
загальним водовикористанням (r = 0,89), між загальним водовикористанням і 
врожаєм сухої речовини конюшини (r = 0,86), між опадами і врожаєм зеленої 
маси (r = 0,75) (табл. 3).  

Таблиця 3  

Кореляційний залежність врожаю конюшини з складовими водного балансу 

№
 в
ар
іа
н
ту

 

РГВ по 
періодах 
вегетації, 
см 

Кореляційний зв’язок між 

атмосферними опадами та загальним во-

довикорис- 
танням та уро-

жаєм сухої ре-
човини 

1 2 
загальним водо- 

використанням 

урожаєм 

зеленої 
маси 

урожаєм 

сухої речо-

вини 

висотою 

рослин 

1 65 65 0,89 0,75 0,98 0,63 0,86 

2 65 110 0,76 0,77 0,85 0,61 0,65 

3 65 155 0,65 0,76 0,84 0,53 0,68 

4 110 110 0,68 0,81 0,93 0,54 0,67 

5 110 155 0,87 0,79 0,99 0,52 0,72 

6 155 155 0,99 0,81 0,82 0,44 0,76 
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Високу залежність встановлено між атмосферними опадами і врожаєм су-
хої речовини (r = 0,98). Високий кореляційний зв’язок відмічено між атмос-
ферними опадами і висотою рослин (r = 0,63). По висоті рослин спостеріга-
ється послаблення кореляційного зв’язку з поглибленням рівнів ґрунтових 

вод від 65 см (r = 0,63) до 155 см (r = 0,44). 

Висновок 

Кращий врожай картоплі (314 ц/га), ячменю (31,4 ц/га) та конюшини 

(110 ц/га сухої речовини) одержано на тих варіантах, де є близькі до оптима-
льного співвідношення складових водного балансу.  
Отримані дані за долею участі складових водного балансу у формуванні 

врожаїв культур, що вивчаються, підтверджується високим рівнем кореля-
ційного зв’язку. 
На осушених дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Полісся не можна 

отримати високий врожай названих культур без впровадження заходів з регу-
лювання рівнів ґрунтових вод. 

Перспективи подальших досліджень. Дослідження потребують продов-
ження та зосередження уваги на вивченні впливу водного балансу меліорова-
них земель на урожай та якість продукції для того, щоб можна було створити 

базу відповідних даних, в тому числі за рівнями ґрунтових вод, які в майбут-
ньому можуть бути використані при підготовці рекомендацій зі створення 
ефективних меліоративних систем. 
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