
УДК 631.6:631.82:633.85 (477.72) 
 

ВОДОСПОЖИВАННЯ ПОСІВІВ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 
ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Коваленко О.А, науковий співробітник 
Коваленко А.М., кандидат сільськогосподарських наук 

 

ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ НААН 
 

Наведені результати досліджень з середньодобового, 
міжфазного та сумарного водоспоживання конопель в 
південному Степу залежно від рівня удобрення та норми 
висіву. 

 

Постаноква проблеми. Вода є обов'язковою складовою частиною 
кожного органу рослини. Загальний її вміст досягає 70-80 і навіть 90 % 
від маси всієї рослини. Рослини в процесі росту, розвитку і формування 
врожаю потребують постійного і в необхідній кількості притоку води. Для 
створення однієї вагової частини сухої речовини врожаю рослини 
конопель потребують 300-1200 частин води, при чому лише незначна 
частина йде на створення врожаю, а решта – випаровується. Це 
співвідношення залежить як від біологічних особливостей самої культури 
і її сорту, так і від природних умов зволоження. Тому дуже важливо 
дослідити хід витрачання вологи протягом усього періоду вегетації для 
умов конкретної природно-кліматичної зони та розробити агроприйоми з 
їх оптимізації. 

Стан вивчення проблеми. Коноплі досить вибагливі до наявності 
вологи в ґрунті. Ще на початку досліджень в створеному ВНДІ конопель у 
вегетаційних дослідах А.І. Жатов і Г.І. Сенченко встановили, що 
найвищий врожай коноплі формують при вологості ґрунту 60-80 % повної 
вологоємності [1]. Встановлено також, що при підвищеній вологості 
ґрунту в період від бутонізації до цвітіння з 40 до 80 % повної 
вологоємності урожай збільшується [2]. 

Проведені дослідження в польових дослідах, здебільшого, 
підтвердили одержані раніше результати вегетаційних дослідів [3, 4]. 
При цьому відмічалось, що вимоги конопель до вологи в ґрунті і їх 
водоспоживання можуть істотно змінюватись від умов вирощування [5]. 
Наголошується також, що найбільше впливає на ці особливості конопель 
їх географічний тип [6]. 

Проте всі ці дослідження були проведені більше 50 років тому в 
зоні Лісостепу і Полісся з малопродуктивними дводомними сортами 
конопель. В степовій зоні таких досліджень взагалі не проводилися. 
Тому, важливо в сучасних умовах визначити особливості 
водоспоживання нових високопродуктивних однодомних сортів, та вплив 
на цей процес умов агротехніки. 

Завдання і методика досліджень. Завдання досліджень 
полягало у визначенні середньодобового, міжфазного і сумарного 



водоспоживання конопель за різних агроприйомів. Дослідження 
проводилися на дослідному полі Інституту землеробства південного 
регіону НААН. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий 
середньосуглинковий. Вологість в'янення метрового шару ґрунту 
становить 9,5 %, а найменша польова вологоємність - 20,4 %. 
Спостереження проводилися в двох польових дослідах з різними 
способами сівби - широкорядний та звичайний рядковий. При обох 
способах сівби досліджувалися - рівень удобрення та густота посіву. 

Результати досліджень. Інтенсивність споживання води 
рослинами конопель протягом вегетаційного періоду змінюється залежно 
від фази розвитку, погодних умов та заходів агротехніки. При цьому 
змінюється і обводненість рослин - найбільше води міститься в них на 
ранніх етапах розвитку, а потім поступово зменшується. 

Найбільш інтенсивно накопичується вода в рослинах конопель до 
фази бутонізації - 6,0-9,6 м3/га. Але в цей час посіви конопель 
витрачають вологи з ґрунту і опадів в 71,5-124,7 раза більше (табл. 1). 
Тобто практично вся волога йде на транспірацію рослин і фізичне 
випаровування з ґрунту. 

Таблиця 1 – Накопичення води в рослинах та її витрати на формування 
врожаю, м3/га 

 

Удоб-
рення 

Норма 
висіву, 

млн.шт./га 

Накопичення води посівами Витрати води на транспірацію та 
випаровування 

бутоні -
зація 

цвітіння початок 
повної 
стиглості 

сходи- 
бутоні- 
зація 

бутоні-
зація- 
цвітіння 

цвітіння- 
початок 
повної 
стиглості 

Звичайний рядковий посів 
Р60 2,0 8,7 9,7 8,2 798 1084 749 

3,5 9,2 9,8 7,8 835 1103 733 
N60P60 2,0 12,6 13,1 11,4 880 1087 752 

3,5 12,2 11,9 10,4 901 1134 756 
Широкорядний посів 

Р60 1,0 6,0 8,4 7,5 748 1026 748 
2,0 7,1 9,3 8,1 778 1066 743 

N60P60 1,0 8,1 10,5 9,3 815 1070 751 
2,0 9,6 12,0 10,4 852 1109 736 

 

Протягом подальшої вегетації рослин до фази цвітіння кількість 
вологи в них збільшується лише на 25,1-35,8 % у звичайному рядковому 
посіві і на 30,2-37,2 % в широкорядному. Можна вважати, що така 
кількість води є сталою для рослин конопель протягом вегетаційного 
періоду. В період бутонізація-цвітіння в рослинах конопель залишалось 
лише 0,9-1,2 % води з тої кількості, яка йшла на випаровування ґрунтом і 
транспірацію рослин. 



Після фази цвітіння кількість води в рослинах починає 
зменшуватись на 10,7-12,6 % у звичайному рядковому посіві та на 10,1-
13,7 % в широкорядному. При цьому витрати води на транспірацію 
рослинами і фізичне випаровування ґрунтом істотно скорочуються - на 
37,2-50,0 %. Тобто і в цей період вода не йде на формування врожаю, а 
лише на підтримання життєдіяльності рослин. 

Спостереження за витратами води на транспірацію рослинами та 
фізичне випаровування ґрунтом показали, що середньодобові витрати 
води рослинами конопель на початку вегетації невеликі та поступово 
збільшується. За період від сходів до бутонізації середньодобові витрати 
вологи звичайними рядковими посівами на 3,6-8,3 % вищі, ніж 
широкорядними (табл. 2). 

За обох способів сівби внесення N60 на фоні Р60 призводить до 
підвищення інтенсивності витрат вологи на 8,1-11,1 % порівняно з 
внесенням лише фосфорних добрив. Збільшення норми висіву 
призводить до незначного підвищення витрат вологи, яке становить 1,8-
4,6 %. 

 

Таблиця 2 – Середньодобові витрати вологи рослинами конопель 
залежно від добрив, способів сівби та норми висіву, м3/га за добу, середнє за 
три роки 

 

Добрива Норма висіву, 
млн.шт./га 

Фази розвитку конопель 
сходи - 

бутонізація 
бутонізація - 
цвітіння 

цвітіння - 
повна 

стиглість 

сходи - повна 
стиглість 

Звичайний рядковий посів 
Р60 2,0 15,3 41,7 16,3 21,2 

3,5 16,0 42,4 15,9 21,5 
N60P60 2,0 17,0 41,8 16,3 22,0 

3,5 17,3 43,6 16,4 22,5 
Широкорядний посів 

Р60 1,0 14,4 39,5 16,3 20,3 
2,0 15,0 41,0 16,2 20,8 

N60P60 1,0 15,7 41,2 16,3 21,5 
2,0 16,4 42,6 16,0 21,8 

 

Найбільші середньодобові витрати вологи посівами конопель 
спостерігаються в період від бутонізації до цвітіння - 41,7-43,6 та 39,5-
42,6 м3/га за добу залежно від способу сівби. В цей період зменшується 
різниця в середньодобових витратах у варіантах з внесенням Р60 та 
N60Р60, яка становить 0,2-2,8 % у звичайних рядкових посівах і 3,9-4,3 % - 
у широкорядних. Проте вплив збільшення норми висіву на підвищенні 
середньодобових витрат води практично не змінився і складав 1,7-4,3 %. 

Після цвітіння конопель середньодобові витрати води посівами 
зменшуються і вирівнюються в усіх варіантах досліду. 



У широкорядних посівах питома вага ґрунтової вологи в 
водоспоживанні посівів конопель дещо нижча, ніж у звичайних рядкових. 
У варіантах без внесення азотних добрив з ґрунту використовується 
18,7- 21,8 % вологи, а з внесенням N60Р60 - 25,4-28,6 % від загального 
водоспоживання. 

В період бутонізація - цвітіння водоспоживання посівів конопель 
підвищується і складає 39,1-41,1 % від загального. В цей період не 
відмічається істотного впливу способу сівби, норм висіву та удобрення 
на водоспоживання конопель. В цей період у водоспоживанні конопель 
підвищується питома вага вологи ґрунту. Вона складає 68,3-70,7 % у 
широкорядному посіві і 70,0-71,3 % у звичайному рядковому посіві. 
Норми висіву та удобрення істотно не вплинули на цей показник. 

Після цвітіння і до бутонізації водоспоживання конопель 
зменшується і складає 26,4-28,7 % від загального. Істотного впливу норм 
висіву і удобрення на водоспоживання конопель в цей період не 
відмічається. 

За весь період вегетації від сходів до повної стиглості конопель 
звичайного рядкового посіву витратили 2631-2791 м3/га вологи. Істотного 
впливу норм висіву та удобрення на цей процес не відмічено. 
Спостерігається лише тенденція до збільшення водоспоживання від 
внесення азотних добрив на 0,7-3,6 %, а від підвищення норми висіву - 
на 2,4-5,3 %. 

Водоспоживання широкорядних посівів конопель зменшується на 
90-185 м3/га порівняно зі звичайним рядковим посівом. Норма висіву 
практично не вплинула на витрати вологи. Проте внесення азотних 
добрив на фоні фосфорних сприяло збільшенню водоспоживання на 
111-114 м3/га. 

Розрахунки ефективності використання води рослинами конопель 
показали, що при підвищенні врожайності витрати води на одиницю 
продукції зменшуються. Тому при підвищенні врожайності, особливо 
стебел, у варіанті з внесенням N60Р60 порівняно з Р60 витрати вологи на 
формування 1 ц сухої речовини зменшуються на 19,0-19,7% у 
широкорядному посіві і на 25,4-28,7 % у звичайному рядковому. 

Збільшення норми висіву з 2,0 до 3,5 млн.шт./га в звичайному 
рядковому посіві підвищує на 8,0-10,9 % витрати вологи на формування 
1 ц сухої речовини наземної біомаси втой час, як урожай знижується. В 
широкорядному посіві, навпаки, зі збільшенням норми висіву в межах 
1,0 - 2,0 млн.шт./га урожай підвищується, що забезпечує зменшення 
витрат води на формування 1 ц сухої речовини. 

Висновки 
1. Витрати води рослинами конопель змінюються протягом 

вегетаційного періоду. Найбільші вони в період від бутонізації до цвітіння 
і складають 39,1-41,2 % від загальних витрат з середньодобовими 
витратами 39,5- 43,6 м3/га. 



2. Водоспоживання за весь період вегетації за роки досліджень у 
звичайному рядковому посіві становило 2631-2791 м3/га, а у 
широкорядному посіві - на 90-185 м3/га менше. Внесення азотних добрив 
на фоні фосфорних сприяло збільшенню водоспоживанняна 111-114 
м3/га лише у широкорядних посівах. Норми висіву не вплинули на 
водоспоживання посівів. 

3. Витрати води на формування 1 ц сухої речовини при внесенні 
N60Р60 порівняно з Р60 зменшуються на 19,0-19,7 % у широкорядному 
посіві та на 25,4-28,7 % у звичайних рядкових. 
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