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Мета. встановити біофізичні коефіцієнти випаровування 
для рослин цибулі ріпчастої. Методи. польовий, 
лабораторний, статистичний. Результати. визначено 
біофізичні коефіцієнти для цибулі ріпчастої та 
встановлено, що максимальні питомі середньодобові 
витрати вологи спостерігаються на початку інтенсивного 
росту листкового апарату. Висновки. встановлено 
залежності для визначення біофізичних коефіцієнтів, 
величини сумарного випаровування за краплинного 
зрошення для формування режиму краплинного 
зрошення цибулі ріпчастої. 

Постановка проблеми. Завдання регулюван
ня водного режиму ґрунту — забезпечення по
треб рослин в процесі вегетації для формування 
високих урожаїв в агроценозах [7,8,9]. Сумарне 
водоспоживання залежить від багатьох факто
рів, проте найбільше — від погодних умов, а 
тому визначення сумарного випаровування, біо 
логічних коефіцієнтів культур за метеорологіч
ними показниками періоду вегетації є найбільш 
наближеними до оптимального рівня. Водночас 
за впровадження краплинного зрошення ово
чевих культур розрахункові методи визначення 
сумарного випаровування для контролю за ви
тратами вологи не застосовуються, оскільки не 
визначено біологічні або біофізичні коефіцієнти 
культур. Тому їх визначення та встановлення 
залежностей, за яким можна контролювати су
марне випаровування, наприклад за методом 
Г.К. Льгова, за мінімальною кількістю метео
рологічних показників, є актуальним завданням. 

Закономірності визначення витрат ґрунтової 
вологи за різної продуктивності агроценозу є 
фундаментальними засадами для розробки та 
вдосконалення поливних режимів сільськогоспо
дарських культур [4, 5, 11]. Одні з найпростіших 
методів визначення сумарного випаровуван
ня — розрахункові (С.М. Алпатьєва, Д.А. Штой ко, 
М.М. Іванова, Г.К. Льгова, ПенманаМонтейта) 
за метеоданими [1, 3, 10]. За змістом — це ма
тематичні моделі для визначення сумарного 
випаровування за суцільного принципу зволо
ження поверхні ґрунту.

Матеріали й методика досліджень. Польові 
дослідження проведено на дослідних ділянках 

лабораторії овочівництва Інституту зрошуваного 
землеробства НААН у 2007 – 2009 рр. за методи
кою дослідної справи у зрошуваному землероб
стві та овочівництві [2, 6]. 

Результати досліджень. Дослідження серед
ньодобового випаровування цибулі ріпчастої по
казують, що впродовж періоду вегетації за різних 
передполивних рівнів вологості спостерігається 
наявність тісного зв’язку з сумою ефективних тем
ператур, яку визначають від дати масових сходів 
до відповідної фази росту і розвитку. Так, за суми 
ефективних температур від 210 до 360оС величи
на середньодобового приблизно одного рівня на 
всіх варіантах досліду не залежить від передпо
ливного рівня вологості ґрунту, і найімовірніше, 
середньодобове водоспоживання покривається 
за рахунок запасів вологи ґрунту. Така рівновага 
середньодобових витрат вологи за передполив
ними рівнями вологості ґрунту зберігається лише 
до першого поливу, далі величина сумарного 
випаровування визначається перебігом гідро
термічних умов року. Максимальне середньодо
бове водоспоживання спостерігається у сухому 
2007 р. — 73 м3/га за передполивного режиму 
вологості ґрунту 90% НВ. Слід зазначити, що те
пловий фактор є досить потужним агентом впливу 
на величину середньодобового випаровування. 
Так, у сухому 2007 р. у варіанті з передполивним 
рівнем вологості ґрунту 70% НВ середньодобове 
водоспоживання сягало 57,9 м3/га за добу, що на 
0,2 м3/га перевищувало максимальні середньодо
бові витрати вологи у середньосухий — 2008 та 
середньовологий — 2009 р. на варіанті з передпо
ливним рівнем вологості ґрунту 90% НВ (рисунок). 

Ключові слова: середньодобове водоспоживання,  
біофізичні коефіцієнти, цибуля ріпчаста, апроксимація. 
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Порівняння екстремуму функції апроксиму
вальних кривих показує, що випаровування за 
кожного передполивного рівня вологості ґрунту 
спостерігається за суми ефективних темпера
тур — 2156,2оС. Величина середньодобового 
випаровування зменшується з 57,7 м3/га до 

49,8 м3/га за зниження передполивного рівня 
вологості ґрунту з 90 до 70% НВ. 

Встановлено, що максимальні питомі серед
ньодобові витрати вологи на 1оС спостерігаються 
за накопичення суми ефективних температур на 
рівні 730,5оС, що відповідає початку інтенсивного 
росту листкового апарату. Незважаючи на те, що 
в подальшому витрати вологи зростають істотно, 
динаміка біофізичного коефіцієнта демонструє 
виражений зворотний зв’язок від збільшення 
суми ефективних температур. Характерно, що в 
діапазоні температур 1631,1 – 2156,2оС біофізичні 
коефіцієнти набувають стабільності за всіх рівнів 
вологості ґрунту, але за абсолютною величиною 
за передполивного рівня вологості ґрунту 90% НВ 
витрати вологи на 1оС на 18,2% відповідно вищі, 
ніж за 70% НВ.

Статистичне моделювання дало можливість 
отримати рівняння апроксимації, яке з достат
нім ступенем надійності (R2=0,98) дає змогу 
визначати біофізичні коефіцієнти і, відповідно, 
сумарне випаровування, що є основою для 
визначення оптимального режиму зрошення 
цибулі ріпчастої за краплинного зрошення.
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Д.А. Штойко
y = -2E–05x2+0,0722x–10,702

R2=0,94

Середньодобове випаровування цибулі ріпчас
тої в період досліджень за різних передполив
них рівнів вологості ґрунту:  — 70% нв; 2007 р.;  

 — 90% нв, 2008 р.;  — 70% нв, ср. 
2007 – 2009 рр.;  — 80% нв, 2007 р.;  — 70% 
нв, 2009 р.; — 80% нв, ср. 2007 – 2009 рр.;  

 — 90% нв, 2009 р.;  — 80% нв, 2009 р.;  — 
90% нв, ср. 2007 – 2009 рр.;  — 80% нв, 2008 р.; 

 — 90% нв, 2009 р.;  — д.а. штойко

Дослідженнями зв’язку середньодобового 
випаровування і суми ефективних темпе-
ратур встановлено наявність апроксимо-
ваних цими величинами залежностей для 
визначення біофізичних коефіцієнтів цибулі 

ріпчастої, що дає можливість визначати 
величину сумарного випаровування за кра-
плинного зрошення та на його основі фор-
мувати режим краплинного зрошення цибулі 
ріпчастої. 
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