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Відчит про роботу Аджамської сельсько-госп. досвідної станції 
за 1926/27 і 1927/28 роки в звязку з попередніми.

Вищезазначені роки відчиту мали велику ріжницю по між собою по елементам 
клімату. Коли 1926/27 р. був роком нормальним, як по ходу температури, так і по 
кількости і розпреділенню опадів, то 1927/28 р. був винятковим, річна t майже на 1С 
нижче норми,

Зимові місяці дали в середньому одну із самих низьких температур.
Крім цього в окремі морозні дні температура падала навіть до 30—С.
Березень був ненормальний, холодний. В решті повна загибель озимої пшениці.
Опадів було в 1,5 раза менш норми, в літній час мали період двухмісячної за- 

сухи Завдяки чому і ярина дала врожай нижче середнього.
Пізні ярові, висіяні на 1 місяць пізніше звичайного, наприклад кукурудза навіть 

уборка якої провадилась в жовтні місяці, але всеж таки повністю не визріла.
Весною в 1928 р. станції було прирізано землі в кількості 179 гек. (162 дес.) і 

в решті в данний мент станція має в користуванні до 370 дес., або 407 гект.
Дорізана площа землі по свойому рельєфу, за де якими невеликими по свойому 

розмірами виключеннями, цілком придатна для закладки досвідів.
Де опісля попереднього вивчення її в 1928 р., яке буде продовжено і в 1929 р., 

 на таковій накреслюється заложення новіх досвідів—в найближчий час:
1) По культурі маслічних і особливо сояшника;
2) Вивчення впливу гнойю на всі рослини сівозміну;
3) Вивчення впливу штучного угноєння на озимину і цукровий буряк.
Ці три вищезазначені групи досвідів, подвоюють існуючу досвідну 'площу.
Прирізка нової землі, яку необхідно було встигнути своєчасно засіяти, утворила 

для господарства станції скрутне становище, завдяки тому, що у нього не було віль- 
них коштів.

Але завдяки Окрвиконкомові і Окрземвідділу, а також досвідного відділу Н.К.З.С, 
открившого станції довготермінову позику в 5000 карб, станція поборола всі труднощі 
склавшихся умов.

Не зважаючи на те, що озима пшениця і загинула, але ярові культури, дали 
для такого сухого року, цілком гарні врожаї, які дали економічну підтримку станції.

Всі свої короткотермінові позики станція виправдала і сплатила непокриту по- 
зику в розмірі 2000 карб, від 1926/27 р.

В роботі станції приймали участь в 1926/27 1927,28 р. слідуючі особи.
Директор станції Н. І. Ірліков до 15 липня 1927 року.

 .,,  М. Є. Прик описля 15 липня 1927 року.
Фахівець пристосування, він же заступник директора І. А. Кононов до 30 червня 

1927 р., опісля 30 червня 1928 р. О. А. Созінов.
Сезоним техником по колдосвідам з 1 квітня по 1 жовтня 1928 р. С. Н. Грон, 

та практикантом в цьому ж році А. П. Діхтьяров з 28 березня по 1 вересня.
Сезоним техником по колдосвідам в 1928 р. з 23 червня по 1 жовтня студент 

О. С. Г. І.—Д. В. Чебурахін.
 Фахівець по рільницству Г. Є. Заворіцкий.
Штатним техником по рільництву М. А. Бондаренко з 28 березня 1927 р.
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Сезоними практикантами по рільницству студ. Одеського С. Г. І. з 16 квітня; 
по 1 жовтня 1927 р. т.т. М. Г. Іващенко та Ф. І. Маньков.

Штатним техником по рільництву В. І. Селецький з 1 квітня 1928 р.
Сезоними практикантами по рільництву з 4 квітня по 1 жовтня 1928 р. М.П. 

Підгаєвський та з 23 червня по 1 жовтня студ. Одеського С. Г. І. І. С. Буряченко.
Зав. сортоспробним участком О. К. Горобець.
Метспостережник А. Г. Сметанко.
В складанні цього відчиту приймали участь слідуючі:
М. Є. Прик—метеорологічний відчит.
Г. Є. Заворіцкий—відчит по досвідному рільництву.
О. А. Созінов—відчит по колдосвідам та роботі відділа пристосування.
О. К. Горобець—відчит по сортовипробовуванню.
В 1927/28 р. посада хеміка була скорочена, робота хемічної лабораторії і вегі- 

таційного домика не провадилась. І лише з-осени 1928 р. досвідний відділ Н.К.З. С. 
возстановив скасовану посаду. В 1927/28 р. при станції обновлено замісць скасова- 
ного машиноспробного відділу—машиноспробний пункт, де фахівцем-машиноведом 
Одеської областної станції проф. Пожідаєвим провадилось випробовування пахотних: 
с.-г. машин і сівалок.

Відчит по цих випробовуваннях, очевидячки буде поміщено в трудах Одеською 
областної с.-г. досвідної станції.

Аджамська с.-г. досвідна станція знаходиться в веденні досвідного відділа НКЗС,. 
але переводе працю в контакті з О. З. В. і Сельсоюзом.

На господарчих посівах вона розводить штандартні дозволені гатунки культур- 
них рослин, даючі Сельсоюзу сортовий матеріял.

Так, в 1928 р. станція здала Сельсоюзу 3200 пуд. чистосортного ячменю "Тайя" 
2400 пуд. чистосортного сояшника "Зеленка" і иншого насіння.

По осені засіяно станцією чистосортовою „Українкою" до 70 гект. Які будуть 
наслідки цього посіву сказати не можливо, але пшениця в зиму пішла задовольня- 
ючому стані.
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Короткий звіт
про стан погоди та вологи грунту 

за минулі 2 роки 1926/27 і 1927/28 
в звязку з попередніми і вплив їх на врожай.

Багаторічні дані про опади помісячно наводиться в цій таблиці:

Коли ми згрупуємо опади поквартально для двох останніх років починаючи з 
жовтня 1926 року, то одержим в сумі такі кількости:

За 12 місяців 1926/27 рік випало якраз середня річна кількість опадів як за 
1927/28 р. випало лише 2/з річної кількости.

 На вохкість грунту в вересні, підчас посіву озимини виявляють безсумнівний 
вплив і опади вересня, а тому групування можна починати з вересня, тоді поквар- 
тально одержуються инші кількості опадів:

Перший рік показує перевищення середньої норми на 18 м.м., другий—недобір
167 м.м.; більше цілої третини середньої кількости річних опадів.
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Коли взяти осінньо-зимовий период й весняно-літній, то маємо картину майже 
такого характеру з де-яким: 1926/27 р            1927/28 

Осінньо-зимовий . . . 143,8 (100%) 97,2 (67,5%)
Весняно-літній . . . 340,1 (100%) 201,4 (59,2%)

Як що по кількості опадів перший рік, де-кілька перевищив середню норму мож- 
ливо визнати вповні щасливим, то цього не можна сказати про останній рік.

Але розглянемо опади для кожного року більш детально. Вересень 1926 року 
дав на 11,1 м.м. менше середньої, жовтень на 9,3 більше, тоб-то конпенсував недобір 
вересня. Листопад дав на 25,7 м.м. менш, грудень на 17,8 більш знову компенсація 
хоча на ріст озимини це не виявило впливу, позаяк зріст їх припинився, але ж на запас 
вологи в грунті це мало вплив. Січень 1927 року дав середню кількість опадів, лютий 
на 6 м.м. менш., березень на 18 м.м. більше ц. т. запас зимової вологи не менш 
середньої. Квітень дав середню кількість. Травень багато більше середньої—на 61 м.м. 
Червень на 26 м.м. менше, але де не відбилося негативно, позаяк травневий запас 
був дуже значний, озимі та ярі мали вповні сприятливі умови (в значінні вохкости 
для свого розвитку й достигання. Липень дав на 20 м.м. менше, серпень на 5 м.м. 
менше: це зменшення опадів в червні, липні та серпні не вплинуло негативно на піз- 
ні ярі—сояшник, кукурудза, буряк.

Таким чином, рік був вповні сприятливим і дуже велика кількість опадів у травні 
мала рішуче значіння для врожаю, забезпечивши культурні рослини достатнім запа- 
сом вологи для майбутнього росту й достигання. З осени 1926 року за вересень та 
жовтень випало 71 м м. майже рівне середньому 75 м.м., кількости опадів—це дало 
можливість озимині гарно розвинутись. Весняний период: квітень, травень, червень дав 
183 м.м. проти 149 м.м.; більш на 34 м.м. і цей же мент був вповні сприятливим як для 
озимих, так і для яріх, й навіть пізніх. Головна маса 84 м.м. травневого дощу опала 
25 та 26 травня, менша з 11 по 15 травня—18 м.м. та ще 2 травня 6,5 м.м. Всього 
за травень 105,1 м.м.

Як же розподілялись опади в 1927/28 році.
Вересень дав всього 8,3 м.м., при чому самий більший дощ був 14 вересня в 

3,9 м.м., потім 21 вересня—2,5 м.м. та ще 3 дощі від 0,1 до 1,4 м.м. Зрозуміло дощі 
вересні та до того ще дуже теплого (17,3° в середньому за місяць) не могли учинити 
корисного впливу й коли б недостатня кількість опадів у серпні 69,3 м.м., то й на 
парах повинен був би почуватися нестаток вологи і коли його не було, то тілько 
дякуючи достатнім опадам попереднього періода. Жовтень—27 р. дав 32,1 м.м. майже 
середньо місячну кількість, але значний дощ 20 жовтня в 6,6 м.м. та 16-го 3,7 м.м. 
У селян навіть на парах озимина не вся була посіяна. Сіяти почали після дощу 20 
жовтня, а на підпарках самим горячим часом посіву був після дощу 25-го жовтня. 
Зрозуміло, що така пізня озимина не мала змоги гарно розвинутись й міцною ввійти 
в зиму. За першу декаду листопаду випало 8,5 м.м. дощу з яких тільки 5 листопаду 
був дощ 5,2 м.м. останні нікчемні. За другу декаду випало 9,1 м.м , з них 5 м.м, 16 
листопаду у вигляді снігу. З цього менту настала зима. За ввесь листопад випало 
20,4 м.м. менше середньої на 8 м.м.

Такий же недобір вологи ми маємо і в грудні 4 м.м.; в січні—14 м.м., в лютому 
—3 м.м., в березні—16 м.м., До кінця березня стояла зима. Як побачимо далі вона 
була виключно холодною, що й рішило участь озимини, особливо пшениці, яка заги
нула на станції навіть на парах.

Квітень дав недохват вологи в 31 м.м., травень на 5 м.м. більше, червень на 
на 12 м м. менше. Посів ярини у нас запізнився майже на цілий місяць.

Перша декада травня дала дощів всього 4,8 м.м., друга декада 15,5 м.м., треття 
28,8 м.м. Перша декада червня 46,6 м.м. За ці три декади випало 91 м.м. дощу і це 
зберігло нам врожай раньої ярини; без їх вони не дали б того, що нам удалось одер- 
жати; овес, ячмінь і яра пшениця дали в средньому зверх 100 пуд. зерна, при чому 
не спостерігалось запалу, крім крайніх смуг, де була зайва загущеність посіву (про- 
ходили краї сівалкою впоперек смужки—другий раз).

Хоча ці дощі значно поліпшили пізні ярі, які вже почували недохват вологи, 
але несприятливі умови червня, який дав усього 7 м.м. при 5 дощах не могли не 
відбитися на них. Отже ж протягом 1 1/2м.м. з другої декади червня і. до кінця липня 
було дощу всього 14 м.м. за 12 дощів.
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Перша декада серпня значно виправила стан пізніх ярих давши 48,4 мм., увесь 
серпень дав 70,7 мм. без дощів першої декади серпня наші пізні ярі присуджені були 
на загибель. І хоч вони поправились, все ж не дали такого врожаю, як ранні ярі; 
сояшник дав середньому 55—60 п.; буряк—800 пуд., кукурудза—90 пуд. Безсумнівно, 
дощі серпня дали значний запас вологи парам, так-що забезпечили гарний стан ози- 
мих, посіяні по парах в вересні. Дощі вересня всього 16 мм., з яких тільки один у 
10 мм. 29 вересня не мали змоги багато дати озимим, особиво три дощі перших двох 
декад—всього 5,5 м.м.

Перша декада жовтня 28 року дала 3,6 м.м., друга 18,3 м м., увесь жовтень— 
21,9 м.м. Дощі ці, особливо другої декади при порівнюючи теплій годині, середнє 
первої декади—14,8-с, для другої 10,1°, для третьої—7,4°, за місяць—10,6° без- 
сумнівно сприяли розвитку озимини. В сучасний мент (друга декада листопаду) стан 
озимини досить гарний. Наведені дані про вологу грунту для ріжних виглядів пара- 
по озимині на парах, по ярині на ріжних виглядах оранки та по цілині.
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Після дощів другої декади серпня які дали 66 м.м. вохкість грунту 20 серпня 
значно підвищилась.

В дальнішому визначіння вологи на цих парах припинено до весни 1928 року.
- Числа ці показують що:

1) більше сухими з початку були пари жито-віковий та картопляний;
2) що після уборки жито-віки вохкість у жито-вікового пара лишається в по- 

рівнянні з другими парами низькою;
3) що незабаром починає показувати низьку вохкість еспарцетовий пар але 

після його збирання, вохкість на ньому виправляється;
4) що найбільша воложність у чистих—чорному й раньому пару й
5) що ні в одному пару вохкість не знижувалась до меж безболізної вологи (у 

нас 12-13%).
При такому запасі вологи на всіх парах сходи були гарні, гарно розкущились 

й міцними ввійшли у зиму 1926/27 року.
Вохкість грунту під озимими наведено в таблиці № 3 на парах:
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У вересні випало 28 мм. дощу, в жовтні після 18-го—43 мм.; це при малом ви- 
паровуванні дуже підняло вохкість грунту. Потім до весни визначення вохкості 
припинилось. В березні випало 39,2 мм. дощу, у квітні до початку визначення 18,3 
так що до 18 апреля 1927 року вохкість була:

За весь час росту ячменю недохвату вологи не було; врожай його був вповні 
достатній.

Подивимось, яка була вохкість на цілині. Данні зведені до таблиці № 15 1926 р.

Навіть у сухім вересні 1927 року вохкість на цілині на 2,0% більше ніж у 
вересні 1926 року.

В період весняний, росту трав вохкість була вповні достатньою.
Що ж нам дають визначення вохкости в 1927-28 році.
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Вохкість по ріжним виглядам пара показана в табл. № 6.



12

Вохкість на всіх парах до 1 серпня стала дуже зменшатись; особливо низька 
вохкість на парах еспарцетовому, картопляному та вівсяно-віковому. Після дощів, як 
пройшли в 1-шій декаді серпня вохкість на всіх парах значно підвищилась і в даль 
нішому держиться на значній височині. Чорний двоєний пар в порівненні з недвоєних 
та травневим показує % на 2 вищу вохкість майже при всіх визначеннях; за цими 
по змісту вологи стоїть віко житняний (певніше чистий, бо віка й жито загинули 
і за цим йде картопляний пар; віко вівсяний та еспарцетовий займають останнє) місце

Вохкість грунту в посівах озимого жита показано в табл. № 7, по парах чор 
ному, травневому, віко-житняному, віко-вівсяному, еспарцетовому, картопляному.

Остання проба взята після уборки жита. За весь час до уборки жита вохкість 
в грунті держалась в достатній кількости.

Тільки обголений вид жита грунт показав у верхніх шарах вохкість нижче тої, 
що вже рахується безкорисною вологою (грунт пожарився сонцем).

Жито постраждало від несприятливих умов зими-значно поріділо. Вповні мож
ливо, що при більш густому травостої вологи в грунті могли виявитись значно менше 
й можливо, що жито потерпіло б від запалу.

Вохкість грунту на ділянках, де в 1928 р. було посіяно ячмінь показана в 
таблиці № 8.
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Між 13 та 28 ячмінь був зібраний, оголений грунт з поверхні пересох, але й 
до 13 лпня верхній шар грунту не містив корисної вологи, тільки нижче 10 см. 

вохкість ще держалась на висоті близькій до безкорисної (на 1,5-2% більш.) Після 
збирання ячменю лан пійшов під пар; вохкість була:
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Найбільше висохлою цілина виявилась 21 липня при 10,4% вологи в верхнім 
шарі. Рослинність за винятком де-яких форм, які тягнуть воду з нижніх горизонтів, 
вигоріла. З наведених даних бачимо, що умови вохкости грунту в 1928 р. були менш 
сприятливі для рослинности ніж в 1927 р., коли вохкість ціле літо не падала нижче 
14%. В цім році ми спостерігаємо % вохкости який доходив навіть до 7,7% правда 
після уборки жита, але і запалений запас вологи був значно нижчий чого й треба 
було сповідатись, поза як в цьому році випало значно менше опадів, у півтора рази 
менш норми.

Доводиться думати, що коли б наша озима пшениця—гарною вийшла з зими, 
а її розвиток з осени був дуже гарний, то все ж сумнівно чи хватило для неї вологи 
протягом вегетаційного її періоду, починаючи з весни. Можливо, що вона дуже по- 
страждала б від запалу. Як-що для жита (врожай в середньому 65 п.) вологи хватило, 
то тільки через те, що воно вийшло з зими дуже рідким. Для врожаю у 150 пу- 
дів пшениці вологи безсумнівно було б мало. Не зима так літо бесумнівно їй 
дуже б пошкодило. Лани пшениці, пересіяні яровими культурами, виправдали себе 
врожаєм цих культур, які дали в середньому до 100 пуд. зерна (ячменю, вівса, проса 
та ярої пшениці).

Сприятливе в 1926/27 р. розподілення опадів й стан вохкости грунту збіглось 
з малою кількістю вітрів східних рубів, які до того ще не досягали великої хуткости. 
Випишемо найбільше значні.

В кінці серпня та напочатку вересня був важливо-шкідливий суховій, але він 
уже не міг пошкодити, позаяк більшість культур уже було зібрано.

У 1927/28 р. вітри східніх румбів занотовані в такі дні:
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Суховій кінця квітня по де-яких місцях перешкодив посіву, місцями видував 
посіви, але сходам шкоди не причинив. В останній период і в 1928 р. сезонових 
суховіїв не було й рік в цьому відношенні треба визнати сприятливим.

Розглянемо температурні данні за 2 останні роки в звязку з попередніми роками:

Розглядаючи цю таблицю для середніх місячних температур 1926/27 року ба- 
чимо, що осень 1926 р. (вересень, жовтень, листопад) була тепліше норми, що без- 
сумівно сприяло на зріст озимини. Зимні місяці: грудень був тепліше норми, а січень 
і лютий холодніше, але за те березень дав на 2° тепла зверх норми. Місяці весняно- 
літні всі виявились близкими до норми увесь 27 рік дав 7,5° при такій же середній; 
зимові мінімум не перевищували 22,5°.

Зовсім инший малюнок для температур 1926/27 р. Вересень та жовтень 1927 р. 
тепліше норми. Озимина розвивається досить гарно (на парах де запас вохкости до- 
статній), листопад майже нормальний по температурі, хоч перша половина—тепла, а 
друга дає суцільно негативну температуру. Грудень багато нижче за норму—9,7 за- 
місць 3,7. Січень дав—6,7 замісць 5,0, лютий—9,3 замісць 5,4, березень—6 замісць 
0,55; при цьому відмічені такі мінімуми температури як 29,4° у січні, 26,4° у лютому, 
20,8° у березні. Разом з цим сніговий настіл ліг не рівно. На рівнинах його було 
мало, майже ввесь поздимало в балки та затишні місця. Потім протягом грудня 27 р. 
(17-го) була відлига з дощами, яка змінилась холодом—13,8° при великому вітрі і 
хуртовині.

Усюду на рівнинах з маленькими лощинами (мисочками) з'явилась льодова кора, 
вона же була й на низинах, куда збігала дощова та снігова вода (17-го грудня). В 
таких місцях озимина задихнулась.

Там, де снігу було мало—озима пшениця вимерзла. Що це так про це свідчать 
Де-кілька прикладів пшениці, яка не вимерзла на станцій

1) Уціліла смужка земки за могилою, де створився сніговий намет, який захис-
тив земку; 

2) Уціліла смуга кооператорки на південному схілі балки, куди теж наметено 
чимало снігу;
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3) Уціліла вузькими смужками Українка, куди намело снігу барханами.

У відношенні загибелі не видогравали ролі, а ні посів на пару, а ні посів по- 
серед стеблі кукурудзи, а ні гарний розвиток з-осени. Зімостійкими й то не вповні 
виявились 2 Харьківські гатунки червона остюковата й без остюків, які частково вці- 
ліли. Посіяні сівалкою, вони дали уцілівші рядки, які чергувались з пропавшими. 
Передні сояшники дали рядки уцілівши, а задні загинули. Причина тут може бути в 
тому, що перші ховали зерно приблизно на 1 см. глибше; глибше й зерно, глибше й 
зформувався вузол кущіння й це сприяло пшениці не загинути. Особливо загубнйм 
для озимої пшениці виявився переходовий період від зими до весни, коли після роз- 
тавання снігу протягом майже всієї першої декади квітня панували безпереривні 
тумани при холодній погоді і рослини, які давалі надію, й ті просто погнили: 12-го 
квітня був мороз—7,20, остаточно добив пшеницю.

Що ж торкається Харківських гатунків, які виявили найбільшу зимотривалість, 
в порівнянні з другими гатунками вагаємось їх рекомендувати населенню, позаяк 
урожайність їх не перевищує наші місцеві гатунки.

Кількости тепла за вегетаційний період (сума лише позитивних температур) 
може бути представлена в таких числах:

З коливання від 3000 до 3500°С.
Середня річна температура в 1927 р. дорівнювалась середній за 15 років, се- 

редня річна t—6,5 1928 р. найнижча з усіх 15 років.
Наведемо данні промаксимальні та мінімальні температури за всі роки помісячно 

З цих даних бачимо, що максимальні температури припадають на червень, липень 
та серпень, максимум 37° (на липень) мінімальні на січень і лютий, хоча морози 
нижче—20° бували в жовтні, листопаді, грудні й березні, й зовсім безморозні місяці 
—червень, липень й серпень.

Максимальні температури—таблиця № 12.
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Мінімальні температури—таблиця № ІЗ.

Максимальна амплетуда за весь час від 37° до —29,4° = 66,4°.
Середняя амплетуда коливань температури 55,9° показує на безсумнівну конти- 

нінтальність клімату.
Наведені дані про тиснення повітря в середи, помісячно Таб. № 15.
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Літні місяці дають понижене тиснення, зимні—підвищене. Середнє річнетиснення 
з року на рік дає невеликі коливання в межах 742,4 - 745,7 м.м.

Середнє за 15 років 743 м.м.
Мінімальне середнє . 737,4 м.м.—в січні 1915 р. і

    . 737,8 ,, —в червні 1925 р.
Максимальне середнє . 753,9 „ —в листопаді 1920 р.

Стан хмарности помісячно по 10 баловій системі серед. показано в таб № 16.

Середня річна хмарність за 15 років 6,2 по десяти-баловій системі з коливаннями 
від 5,4 в 1920 році до 7,4 в 1924 році.

Найменше хмарні—серпень, вересень і жовтень (4,3-4.6). Найбільш хмарні—гру- 
день та січень (8,2-8,0).

Злегка хмарні (4,2)—квітень, травень та червень. 6 літніх місяців дають середню 
хмарність—4,8; зимні—7,8.

Число днів з опадами показано в таблиці № 17.

Средня річна кількість днів з опадами 100, при середній річній кількості опадів 
460 м.м., що дає середню кількість опадів на 1 день 4‘6 м.м.
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Найменша кількість днів з опадами в вересні найбільше в квітні та червні; се- 
реднє на кожен місяць 9 днів. Зимніми місяцями днів з опадами 56,6 більше, ніж у 
літні 52,6. В зимовий день з опадами випадало душу (снігу) 2,7 м.м., а в літній—6,1 
м.м. Найбільша кількість днів з опадами в 1926 р.—137 дн. на один день припадає 
2,8 м.м. душу.

Найменша кількість днів з опадами—73 дні в 1920 році. Але ж на 1 день при- 
падає 5,1 м.м. опадів. Найменша кількість опадів 293,4 м.м. у 1921 р. припадає на 
89 днів, в середньому на 1 день 3,3 м.м. опадів. Найбільш дощовий 1919 р., який дав 
на 1 день 5,1 м.м. опадів і 1922 р. дав 5,3 м.м. опадів.

Вітри в межах Аджамської досвідної станції дмут часто; днів без вітру майже не 
буває. До того ж ще вітри досягають значної сили

Середня хуткість вітру помісячно в метрах в 1 секунду показана в таблиці № 18.

Літні місяці показують найменшу хуткість вітру 3,9—4, м.м. в 1 сек. в липні, 
серпні, та вересні; найбільшу хуткість 5,6-5,8 м.м. місяці січень—березень, середня 
 хуткість вітру 4,9 метр.

Середні дані про врожай за два останні роки.

Наведені вище метеорологічні дані показують, що умови минулих років були ріжні. 
У той час як умови 1926/27 р. сказались вповні сприятливо для росту культурних 
рослин, 1927/28 р. не можна назвати сприятливим; бо в ньому була повна загибель 
озимої пшениці, і значне розріжування жита.

Ярі дали порівнюючи гарний урожай, але нижче звичайного в нас. ярової дуже 
пострадали від посухи й дали значно низький урожай.

В польоводственній частині цього звіту будуть наведені висновки досвідів з до- 
статніми подробицями. Ми тут приведем лише середні дані про врожай цих двох ро- 
ків в господарчих посівах.

1926/27 року 1927/28 року
Озима пшениця на чистому пару 155 п. зерна 382 п. солом. Загинула 
 жито „ „ „ 167   368 п.  65 п.

Яра пшениця по весняній оранці 57   125 п.  __
 зяблевій „ 67,5  132,5п.                          101п.

Ячмінь по весняній  125  185 п, зерна 82,5 солом 109
 по зяблевий  130 .  200 п. 91,5 129

Овес по весняній . —   — п.  96,0  139
по зяблевій   —   — п.  130  158
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Кукурудза мінезота № 23  16 х 10 в. 155 „ „ — п. „ 80  —
Картопля ....                         8 х 8 в. 555  — п.  424,3 п. —
Кормовий буряк . . 6 х 6 в. 2244 „ корін. — п. 808 п. —
Цукровий буряк . . . . . 1400 „ — п. 1050 п —
Кукурудзяне сіно . . . .  350 „ — п. — п. —
Сіно з цукр. сорго .... 652  — п. 753 п. зел. мас.
Сіно суданки..................... 340  — п. 649 п. зел. маси
Кормові гарбузи..................1620  — п. 720 п.
Сояшники зеленка .... 129 „ — п. 70 ,

Проглядаючи звітні дані минулих років і порівнюючи дані про опад з даними 
про врожай озимини, можна найти відому залежність між ними. Насам ділі згрупуємо їх.

В серпні, вересні та жовтні 1915 р. . випало опадів .124,7 м.м. 
У листопаді по березень 1916 р. . „ 161,4 м.м.
У квітні, травні (71.9) червні 1916 р. . „ 127,8 м.м.
В липні...................................................  37,3 м.м.

За рік . . . . 451,2 м.м.

Врожай жита..................................... 181,5 п.
„ пшениці . . . . . 194 п.

Осінь дала вповні достатню кількість опадів, озимі розвинулись гарно, міцними 
ввійшли в зиму. Зима добавила чимало опадів. З весняних місяців травень дав до
статню кількість в результаті один з кращих урожаів озимини.

В серпні, вересні та жовтні 1916 р. . випало опадів 51,2 м.м. 
За 5 зимових місяців 1916/17 року . „ „ 109,0 м.м.
За весну (травень 21,2).........................  „ 147,8 м.м.
Липень........................................................... „  52,8 м.м.

За рік .  361,0 м.м.

Ворожай жита..................................... 67,5 п
 пшениці..............................28,5 п.

Осінь дала мало опадів, озимі розвинулись кепсько; зима дала менше норми, 
весняні місяці вповні досить, хотя в травні мало. Кепсько розвинуті з осени озимі не 
мали змоги виправитись весною, не дивлячись на достатню кількість опадін і в ре
зультаті один з кепських врожаїв. Оз. пшнниці очевидячки постраждала й від морозів, 
позаяк з ту зиму відзначені холода—січень—23,7° с, в лютому—26,9° с. в березні— 
22,5° с., можливо й слабеньке жито тоже порідчало

Зима, подібна до де якої міри на зиму 1927/28 р.

Три осінні місяці 1917 р дали душу........................... 208,9 м м.
5 зимових місяці 1817/18 р. дали душу . .  80,5 
Три весняні місяці, (травень 17 м.м.)............................... 100,3 „
Липень 17 м.м. дали дошу............................................... 87,1 „

За рік .... 477,4 м.м.

Достаток дощів в осени дали міцний розвиток озимині й придбало запас вологи 
в грунті. Не дивлячись на те, що зимою й особливо весною—навіть у травні було 
опадів менше норми, все ж таки врожай був один з гарних так:

Озиме жито дало.................... 149 пуд.
Озима пшениця 156 ,,

За 3 осінніх місяці 1918 року випало дощів . . 77,7 (в попер. липні—100)
За 5 зимових міс. 1918/19 р. „ . . 121.0
За 3 весняних (травень 84,9) ,, . . 271,0
За липень ,,  . 44

За рік                    514,4
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За осінь випало мало дощу, але дякуючи гарним дощам попереднього липня на 
парах 'було досить вологи озимина з осени розвинулась гарно; зима дала досить во
логи, весна одну з дуже великої кількости, так що озимина, ввійшовша гарною в 
зиму, з весни мала можливість продовжувати свій розвиток і дала досить гарний 
урожай озимої пшениці 153 пуд. про озим. жито нема відомостей.

За 1919/20 р. звітних даних про врожай нема. '

Умови вохкости були такі:
За 3 осінніх м-ці випало дошу........................ 196,3 м.м.

 5 зимов. м-ці 1919/20 р. випало дощу . 133,2 „
 3 весняних (травень 21,5)  . 165 ,,

,, липень _____________  93,5 ,,
За р і к ... 518 

По цим даним необхідно мати на думці, шо озимина гарно розвинулась з осени 
й одержавши достатній запас вологи за зимовий та весняний період мусила дати 
один з гарних урожаїв.

За 3 осінніх м-ці 1920 р. випало дощу   103,9 м.м.
 5 зимових м-ця ,, . . 66,6 
3 весняних (травень 33)  . . 119,2 „
 липень „_______ . , 22,7 

За рік ........................... 312,4

Осінь дала мало дощу, зима тим паче менше. Слабенька озимина з весни одер
жала теж малу кількість дощу. Таким чином загальний стан їх був не гарний, уро
жай жита 40 пуд., пшениці 30 пуд. Такому низькому врожаю почасти сприяло й те 
Що озимі в жовтні при седній місячній в  +1 6°, винесли холод —20,3° С.

Це при тонкому сніговому настилі дуже порідило й без того слабі озимі.
За 21/22 р. даних про врожай нема. Опади ж розподілялись так:

За осінь..................... 89,5 м.м.
„ зиму *.....................94,3

 „ весну...................... 206
 липень................ 26,2_____

За рік        . . 416

В осени та зимою дощів було мало. Кепсько розвинутим озимим навряд чи 
підсобили-б рясні дощі квітня (116 м.м.) й надіятись на великий урожай не можна.

В 1922/23 р. В осени опадів було .... 244 м.м.
Зимою  .... 137,1 „
Весною  . . 122,2 „
В липні  ______ .__ . 45,7

За рік............. ........ 549,0 „

Як бачимо туть і осінь, і зима, й весна в відношенні опадів були більш ніж 
сприятливі. Але буйний розвиток озимини викликає полягання, а через це і врожай 
зерна не такий великий, якого б можна було чекати:

Жита...............................130 пуд.
Пшениці...........................120 пуд.

У 1923/24 р. Осінніх опадів було .... 75 м.м.
Зимніх „ .... 139,7 
Весняних  .... 111,4
Липневих „ .... 32,0

За рік .......................... 358;8 

Мала кількість опадів з осени дала слабий розвиток озимих з осени; зима дала 
норму, весна менше за норму, особливо мало травень. Кепсько розвинуті озимі не 
виправились весною й дали кепський урожай. 



22

Жита 55 пуд., про пшеницю відомостів нема.
Можливо, що озимині пошкодили зимні морози, поза як в січні відзначено 

мінімуми в—27,5°.
У 1924/25 р. Осінь дала.................... 205,8 м.м.

Зима „  56,9 „
Весна (травень—52,2) . . . 167 3 „
Липень дав.........................47,6

За рік  477,4
Озимина розвинулась з осени досить гарно; хоч зимою було й мало опадів, але 

 з осінніми випало не нижче, а вище норми. Весна дала повну норму й озимі дали 
вповні гарний урожай.

Жита......................... 120,7 пуд. (вилягло
Пшениці .... 157,7 пуд.

Як би не вилягання то й жито дало б дуже гарний урожай:
В 1925/26 р. Осінь дала..................................168,6 м.м.

Зима ............................................ 83,6
Весна (травень 81,9) . . . 148,1 „
Липень дав ...... . 39,3 „

За рік                       439,6 „
Досить гарний розвиток озимини з осени підтримано достатніми опадами весни, 

особливо травня, які дали вповні гарний урожай озимини:
Жита............................... 120 пуд.
Пшениці .......................162 пуд.

В 1926/27 р. Осінніх опадів............................. 106,8 м.м.
Зимніх  .... . . 112,8 „
Весняних (травень—105) . 183 

   В липні опадів ......                          48,3
За рік                         450,9 „

Цілком задовольняючий розвиток з осени найшов підтримку в весняних опадах, 
які опадали завчасно й урожай вийшов один з найкращих:

Жита............................... 167 пуд. 
Пшениці...........................155 пуд.

В 1927/28 р. Осінніх опадів було . . . .110 м.м.
Зимніх „ .... 61,4 
Весняних (травень - 49,1) . . 119,3 
Липневих опадів було . . 7,0

За рік ...................... 297,7 
Осінній розвиток цілком задовольняючий, весняних дощів на де-кілько менше 

норми, при малій кількості опадів зимою. Все ж таки можливо було розраховувати 
на врожай озимини хоч і нижче норми:

жито дало . . . . 60 пуд.
пшениця загинула від зимніх морозів й других причин.

Який-же висновок з данних аналізу можна зробити.
Важливу—коли не головну ролю відограють осінні опади, даючи місце гарному 

розвитку озимини ще з осени й дозволяють їй міцною, гарно накущившись піти в 
зиму.

Коли такі озимі одержать і від зими і від весни достатню кількість вохкісти, то 
гарний їх урожай забезпечений.

З весняних опадів важливіше других—опади травня. Але, коли в травні й до
сить дощу, а розвиток озимини з осени був слабенькій, справа мало виправлена. 
Тільки при гарному розвитку з осени травнені опади відограють важливу ролю, що 
до врожаю озимини. З осінніх опадів головну ролю мають серпневі та вересневі.
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Жовтневі опади корисні лише при теплому листопаді і при умовах, щоб озимі до 
жовтня були в гарному стані.

Вивівши на підставі наших данних криві для опадів осінніх (серпень, вересень, 
жовтень) зимніх та весняних і криві врожаю озимої пшениці та жита (з винятками 
років, які не зазначені) знаходимо майже повний паралелізм врожаїв озимої пшениці 
з опадами осени, відсутність цього паралелізму для опадів зими і врожаїв і де-кілько 
менший паралелізм (частіш не збігаються) між врожаями озимої пшениці й весняни
ми опадами.

Крива річних опадів теж показує паралелізм з урожаями.
На жаль для такого висвітлювання звязку між опадами та врожаями ранніх 

ярих данні занадто не достатні й крім того, тут дуже густі впливи прийдешніх еле
ментів, напр. розвиток шкідників (шведка, гесенка, кузька), вплив суховіїв та инш.

З наведених у нас данних про врожаї озимої пшениці та жита вираховуються 
середні для них урожаї за багато років.

Такі данні для жита дають ... 121 п.
,, • „ „ пшениці..................144 п.

на 23 пуди більше.
Але амплетуди коливань урожаїв у пшениці значно ширші. Коли не рахувати 

цього року, коли озима пшениця загинула, все-ж таки її урожаї коливаються від 
28,5 пуд. до 194 п.; амплитуда коливання рівна 165,5 п.; тоді як урожаї жита коли- 
ваються в межах від 40 п. до 167 п., ц. т. амплетуда коливання 127 п.

Жито з'являється більш стійким, хоч і менш є врожайною культурою в нас.
Чи можна на цій підставі й.по причині загибелі в цьому році пшениці говорити 

про заміну її житом.
Ми гадаємо, що для подібного песимізму в відношенні озимої пшениці нема міс

ця по слідуючим причинам.
1) Врожаї озимої пшениці в середньому вищі, ніж жита.
2) Маються її занадто гарні гатунки напр. Українка, кооператорка, степнячка, 

вновні засухотривалі, хоча не досить ще зимостійкі.
3) Чистий гатунок пшениці значно дорожче розцінюється ніж місцева й жито, 

а тому гуртовий її прибуток з десятини значно вище та й урожаї вище місцевого 
гатунку і навіть бувшої в нас в досвідах земки пудів на 25—30.

Все це свідчить за те, що культуру озимої пшениці скорочувати не можна, не- 
обхідно лише селекційним станціям підняти зимостійкість наших гарних гатунків, чи 
то підвищити врожайність зимостійких харьківських гатунків—червоної остюкуватої 
та без остюків.

За минулі 2 роки ми маємо справу з таким становищем, коли наші ярі ячмінь 
та пшениця майже не терпіли від гесенки й шведки, і урожаї були особливо значним 
в 1927 та 1928 р.; недивлячись на недохват опадів вони дали више 100 п. з де- 
сятини.

Необхідно думати, що ще де кілька років культура їх у нашій країні буде ма- 
ти поспіх, поки комахи-шкідники знову почнуть зводити їх урожаї до мінімального 
Розміру, як що до того часу селекційним станціям не доведеться вивести гатунків, 
якіб могли противостояти шкідникам.

Доводиться відмітити також, що за останні 2 роки, особливо 1928 р. станції 
Довелось вести серйозну боротьбу з ховрахами. Цього року станції прирізано нова 
площа в 179 гект. землі, де така боротьба велась очевидячки спустивши рукава. 
Земля з'являлась розплідником розповсюдження ховрахів. Боротьба ця забрала в 
станції велики витрати, але вони нам врятували урожай ярих; на суміжних з нами 
полях селян нам доводиться бачити лани ярих, які зовсім загинули від ховрахів

Крім того доводиться відмітити, що на наших лацах, де засіяно було протруї- 
ним насінням розповсюдження головні було незначне (в ярий пшениці до 5% а яч- 
мені - Ганна Моравський до 3%) у сусіда яра пшениця показала пошкодженість до
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Основні моменти роботи відділу рільництва.
1. Програмні питання та обробка врожаю.

В відчитних 1926/27 та 1927/28 роках станція продовжувала в польових обста- 
винах слідуючі досвіди:

а) Вивчала ролю попередників та елементи плодозміну.
в) Питання обробки грунту та уходу за рослинами.
с) Вплив угноєння.
д) Кормові рослини.
е) Площі харчування.
ж) Час засіву озимої пшениці.
і) Сортовивчення: озимих та ярих пшениць і кукурудзи.

В 1927/28 році, крім зазначеного було пошир'ено досвіди з вивченням культури 
сояшника, введені до сортовивчення соя, овес та ячмінь, а також закладено досвіди 
з кенафом.

Досвіди по сортовивченню зазначених культур провадились як і в попередні 
роки за планом та методикою „Всеукраїнського Товариства Насінництва".

Відносно обліку та обробки врожайних даних необхідно зазначити, що за ви- 
ключенням сортоїспиту, в усіх досвідах вживався метод сплошного обмолоту.

Для оцінки врожаю вираховуються варіяційно-статистичні елементи: показчик 
досконалости (точности) до свіду (Р), середкова помилка ( +-m) за для варіяційної ха- 
рактеристики середнього аритметичного М.

Показчик досконалости (Р) виводиться по методу приводення проф. Сапегіна-
Крім зазначеного врожайні данні розподіляються по групах врожаю (І, ІI і ин.) 

на підставі положення, що два М тільки тоді можуть розглядатися як варіянти одного 
ряду, себ-то належать до одної групи врожаю, коли ріжниця між ними менша утроєної 
своєї середкової помилки.

Врожай показано в квінталах на гектар (квінтал =100 кіло або 6,1 пуда).

2. Головніші польові роботи.
В звязку з незабезпеченістю тягловою силою лущіння озимої стерні під ярину 

як врожаю 1927 року так 1928 року на досвідних ланах не провадилась.
Лущівка вживалась лише в досвідах з яровими, де це було необхідно по темі 

досвіду. Не маючи змоги провести лущівку, вживались заходи до ранньої дзяблевої 
оранки, котра на більшости ланів проведена в серпні і. вся закінчилась у вересні, з 
на господарчих ланах з перервами до 29/ХІ 1926 р. і до 10/ХІ-1927 р. Посів досвід- 
ної озимини продовжувався; для жита з 27/УІІІ по 4/ІХ, а для пшениці з 31/УІІІ по 
9/ІХ-1926 р. й з 3/ІХ по 9/ІХ-1927 р.

До весняних польових робот приступлено було в 1927 р. 24/ІІІ, але-ж 25/ІІІ, 
завдяки значному пониженню температури, роботу прийшлось перервати аж до 8/ІУ

Підготовка грунту до засіву началась 8/ІУ, а з 11/IV приступлено до борону- 
вання довголітніх трав та посіву ячменю, ярої пшениці.

Посів ранніх ярових: ячменю, ярої пшениці, вівсяно-вікової мішанки, експарцету 
та вівса провадився з 11/IV по 16/ІУ, в послідню чергу висівався овес.

До посіву останніх культур було приступлено: олійного сояшника 16/ІУ, цукро- 
 вого буряку 25/ІУ, кормового буряку 30/ІУ, картоплі 30/ІУ, кукурудзи 5/У, кормових 
гарбузів 18/У, суданки 18/У, та сорго 18/У. Приступити до посіву буряків по закін- 
ченню сівби ранніх ярових, станція не мала змоги через відсутність комбінованої бу- 
рячної сівалки.
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Оранка травневих парів провадилась з 4/У по 20/У. Косовиця в занятих парах 
на сіно еспарцету почалась 30/У, жито вікової мішанки 4/УІ, а вівсяно-вікової мі- 
шанки 24/УІ.  

Уборка почалась: еспарцету на сіно 30/У, на зерно 5/УІІ, віко-вівсяної мі- 
шанки на сіно 16/УІ, жита 7/УІІ, озимої пшениці 2/УІІ, ячменю 16/УІІ, вівса 2/УII, 
ярої пшениці 26/УІІ, суданки на сіно 1-ий укос 18/УІІ, а 2-ий укос 30/УІІІ. Сорго 
на зелений корм перший укос 30/ХІІ, а другий укос 19/ІХ кукурудзи на зелений корм 
18/УІІ, картоплі ранньої 30/УІІІ, а пізньої 3/Х, сояшника 31/УIII, цукрових буряків 
18/ІХ, кормових гарбузів 20/ІХ, кукурудзяна на зерно 26/ІХ та кормових буряків 3/Х.

В 1928 році весняні роботи розпочато 7/ІУ. Посів культур як ранніх так і піз
ніх, а також під'єм, травневих парів провадився, приблизно, тодіж коли й в 1927 р. 
Завдяки метеорологічним умовам весни та й в загалі всього вегетаційного періоду 
уборка розпочалася з запізненням, наприклад: еспарцету на зелений корм 12/VI, 
вівсяно-вікової мішанки 30/VI, жита на зерно 18/УІІ, ячменю 24/VII.

В звязку з загибеллю озимих пшениць облік проведено, тільки в досвідах з жи
том і то тільки в тіх, облікові площі, котрих мали вирівняний рельєф без значних 
западин та блюдець в котрих жито загинуло, або було так ізріжено, що прийшлось 
виключати з обліку цілими ділянками.

Облік проведено в досвідах: ріжні вигляди тіару, вплив ріжних норм гною та в 
нормах висіву.

3. Висновки польових досвідів.
А. Роля попередників та елементи сівозміну.

Гр. 7. Врожай озимого жита по ріжним виглядам пару.
В відчитних роках в зазначеному досвіді випробувалось вплив на озимину парів: 

чорного, травневого, житняного, вівсяно-вікового, еспарцетового та картопляного.
До 1926 року замість еспарцету був ячмінь, так що по еспарцету, як поперед- 

нику, наслідки маються за два роки.,
Досвід провадиться в трехпіллі: пар, озиме жито та овес. На занятому картоп- 

ляному пару висівається гатунок картоплі ранній.
Техніка обробки занятих парів та культура парзаймаючих рослин складається - 

  зі звичайних способів догляду за рослиною та паром.
Уборка еспарцету, вівсяно-вікової та жито-віковсї мішанок починається з по- 

чатку квіткування еспарцету, віки. Після уборки зараз же провадиться оранка і бо- 
роньба, а далі догляд за парами до посіву жита провадиться звичайний.

Як в 1926 р. так і в 1927 р. посів по всім виглядам пару проведено було од- 
ночасно зпочатку вересня.

Всходи відмічено на 5—6 день, а кущіння, на 21-22 день після засіву на всіх 
виглядах пару.

Більш кращий вигляд жита був на парах чистих та еспарцетовому, по цих же 
парах відмічено й підвищений коефіцієнт кущіння, порівнюючи з останніми пара- 
ми досвіду.

Взагалі ж жито по всіх парах як в 1926 році, так і в 1927 р. пішло в зиму в 
задовільняючому стані.

По умовам весни 1926/27 р. розвиток жита був буйний, особливо на парах чи- 
стих та еспарцетовому.

На зазначених парах вже 8/УІ завдякі ж бурі відмічено поляганнє, котре потім 
все збільшувалось. Оцінка цього явища по ріжним виглядам пару була така: чорному, 
травневому і еспарцетовому—значне, віко-вівсяному—середнє, картопляному та жит- 
няному—не значе полагання. 

В звязку з поляганням на чистих та еспарцетових парах, де не було відповід- 
ного наливу зерна врожай получився зменьшений значно більше, ніж на инших 
парах.
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Уборка провадилась 13/УІІ. При досконалости досвіду (Р2) = 4,39%, ріжниця 
між врожаями по ріжним виглядам пару для 1927 року не доказана, але для житня- 
ного пару вона можлива, бо разність в 2,94 раза більше своєї середкової помилки.

В 1928 році жито з зими вийшло взагалі ізріженим, але ця ізріженість була 
значно більша на парах жито-віковому та вівсяно-віковому.

Уборка, порівнюючи з 1927 роком, провадилась пізніше 20/УІІ, про що вже за- 
значалось.

При досконалости досвіду (Р2)= +3,3% для 1928 р. Розбивка по групах вро- 
жайности показує, що до 1 гр. належать врожаї—травневого, чорного та експарце- 
тового;

До II гр.—картопляного, до III гр.—вівсяно-віковий та IУ гр. жито-вікового.

В абсолютних цифрах за відчитні роки врожай як зерна, так і соломи показано 
в нижченаведеній таблиці:

Врожай в квінталах на гектар.

Порівнюючи за 9 років пересічні данні врожаю жита по ріжних чистих парах 
з занятими ми бачемо, що: 1) найбільше відхилення врожаю серед занятих від чистих 
парів дає картопляний, але ж і парова його рослина дає більш коштовний продукт

2. Жито по зазначеним занятим парам, при умові своєчасної їх обробці, дає 
незначні відхилення від врожаю по ранніх чистих парах і що ці відхилення значно 
менші ніж для озимої пшениці.

Як уже зазначалось наслідки врожаю по еспарцетовому одноукосному пару ма- 
ються двохрічні і як в 1927 році, так і в 1928 р. цей пар виділяється своєю вро- 
жайністю.
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Двохрічні данні показують, що на еспарцет в пару слід звернути увагу в наших 
умовах. В досвідах з озимою пшеницею, що буде наведено далі, наслідки маються за 
один лише 1927 рік і вплив еспарцетового пару теж позитивний. Причину гарного 
впливу еспарцету на озимину можливо з'ясувати раннім підйомом пару, можливим 
підсиленням грунту органо-мінеральною частиною, що утворюється досить розвинутою 
корневою системою, кращим доступом в грунт повітря.

Гр. 1. Врожай озимої пшениці по ріжним виглядам пару.

Як і під жито в цьому досвіді випробовуються тіж вигляди пару в трьохпільнім 
сівозміні при 2-х кратній повторності та обліковій площі ділянки в 120 кв. саж.

Оранка парів провадилась в тіж строки, що і в досвіді з житом.

Посів по всім виглядам пару проведено 31-го серпня з розрахунку 6 пуд. на 
десятину.

Гатунок пшениці—"Земка" Одеської Краєвої с.-г. досвідної станції. Сходи за- 
значено 7/IХ, кущіння 28/ІХ, колошіния 1/VІ, квіткування 9/VІ, воскова стиглість 
10/VII за виключенням житняного пару, де вона відмічена 5/VII.

По всім виглядам пару пшениця з зими вишла в задовольняючому стані, але по 
житневому пару уже з часу вихода в стрілку стала помічаться значна відсталість в 
рості, окремі рослини почали жовтіть і гинуть.

Аналіз вохкости грунту по ріжним виглядам пару показує, що перед посівом 
озимої пшениці житняний пар менше всього за паровий термін накопичив вохкости 
в горизонтах глибше 50с/м., що видко з наведеної таблиці проби взятої 26/VІІІ-1926 р.

Поскільки вохкости було досить в верхніх горизонтах, то посів озимої пшениці, 
так і по житняному пару, як по останнім парам пішов у зиму досить гарно окріпшим 
та розкущившимся.

На задержку розвитку озимої пшениці весною по житняному пару певно мали 
вплив більша, проти инших парів, виснаженість грунту паровою рослиною, де було 
55,2 кв. сіна, знижена вохкість грунту по цьому пару в сердніх горизонтах 40-80 см. 

а це в свою чергу склало більш сприятливі умови для фітопатологічних та ентомо- 
гічних пошкоджень пшениці. На превеликий жаль не представилось можливим ви
явити переважно за рахунок яких пошкоджень необхідно було віднести таке значне 
зниження врожаю пшениці.
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В квінталах на гектар.

Досконалість досвіду Р2= + 3,0%.

При зазначеній досконалості досвіду вищу (1) по врожайности группу склада- 
ють врожаї парів:—чорного, травневого, еспарцетового та картопляного, до II гр. на- 
лежить врожай віко-вівсяного, крім жито-вікового.

Сприятливі метеорологичні умови відчитного року, як бачимо дали гарний вро- 
жай озимої пшениці, як і по чистим по всім виглядам занятих парів, за винятком 
житневого.

По багаторічнім же данним слід зауважити, що серед випробовуваних парів 
ранні чисті пари забезпечують високі й більш постійні врожаї озимої пшениці, і що 
врожаї цієї коштовної озимини менш надійні по занятих парах, ніж врожаї озимого 
жита.

Як урахувати вартість продукції врожаю чистих ранніх парів в порівненні з 
урожаєм озимини й парової рослини картопляного та вівсяно-вікового, як більш ви- 
пробованих парів, то слід відмітити, що: а) під жито, як менш коштовну озимину, 
зайняті пари себе цілком виправдують, значно збільшуючи прибутковість і б) теж 
саме необхідно сказати і відносно озимої пшениці за винятком років, з неспріятли- 
вими метеорологічними умовами, коли тільки ранні чисті пари страхують від невро
жаю цю культуру.

Поскільки в сучасний мент питання занятих парів набуває великої ваги, до 
тих попередників озимої пшениці, які до цього часу випробовувались на станції не 
досить, завдяки чому з 1928 року введені до вивчення під озиму пшеницю ще парі- 
ячмінний,- просяний, гороховяний, кукурудзяний (на зерно), квасоляний, сояшнико- 
вий, гарбузяний, соя на зерно, аджамський (херсонський пар зі зближеними міжряд
дями для прохода 11 рядк. сівалки).

Для виявлення впливу того або иншого пару, на послідуючу яр було прове- 
дено як в 1927 р., так і в 1928 р., облік ячменю, що в сівозміні йде після озимо- 
пшениці.
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Наслідки врожаю додаємо в низченаведеній таблиці.

Уборка озимої пшениці в 1926 році була проведена 13/VII, глибока зяблива 
оранка без попередньої лущівки—3/VIII. Посів ячменю "Гано-Маравський" - 11 квітня
 розрахунку 7 пуд. на десят. по всіх ділянках досвіду.

На ділянках, де в 1928 році повинен бути еспарцетовий пар, негайно після по
сіву ячменю було висіяно поперек ячменю еспарцет із розрахунку  пуд. на десятину.

Фенологічні спостереження на всіх ділянках відмічено, сходи 25/IV, кущіння 9/V, 
колотіння 10/VI, воскова стеглість 17/VII, крім ділянок з підсівом еспарцету, де вона 
відмічена 15/VII. Починаючи з часу виколошування на тих ділянках, де підсіяно ес
парцет, почувалось пригнобленність росту ячменю порівнюючи з останніми ділянками 
досвіду. Це вплив еспарцету.

Взагалі відносно покрівности для еспарцету слід зазначити, що овес, видко як 
маючий більш розвинену корневу систему, даючи більшу вегетативну масу та довший 
вегетаційний термін, більше угнітає еспарцет і меньше страдає сам, ячмінь же 
павпаки.

Відносно розвитку ячменю в 1928 р. по ріжним попередникам слід зазначити, 
Що він був аналогічний 1927 р.

Вираховування досконалості досвіду показує, що для 1927 р. Р2 = + 8,64%. При 
такій низькій досконалості досвіду врожаї по всіх виглядах пару, за виключенням ес- 
парцетного, належать до І-шої групи, а з еспарцетного до II гр. врожаю. Безумовно 
вплив еспарцетного пару на слідуючу після озимого ярину не може бути охарактери- 
зован при 3-х пільній сівозміні, бо при таких умовах на зменшення врожаю ячменю 
має вплив підсіяний еспарцет.

Для 1928 року досконалість досвіду Р2 = + 3.96% при якій врожаї по окремих 
виглядах пару росподіляються так: чисті парі, картопляний та вівсяно-віковий до 
І гр., житняний та еспарцетовий до II гр.

Порівнюючи пересічні данні за 3 роки бачимо, що в бік збільшення врожаю яч- 
меню дає висів його там, де перед попередниками були парі чисті та картопляний 
порівнюючи з віковівсяним, а особливо з житняним.

На підставі цього можливо допустити, що парі чисті і картопляний сприяють за 
паровий період підвищенню плодоріддя грунту.
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В) Обробка грунту та уход за рослинами.
 Гр. І   1) Вплив глибини оранки на врожай озимого жита (1927 р.)

Досвід з глибиною оранки під озиме жито провадиться на протязі 12 років, при 
чому 8 років випробувалось глибина 2, 3 та 4 вершки, а з 1924 року згідно нового 
програму—2,31/ 2 і 5 вершків.

Підйом пару пророблено на ріжні глибини 25/V.
Посів 31/VIII, сходи 4/IХ, кущіння 17/IХ, колошіння 15/V, квіткування 3/VI 

воскова стеглість 8/VII та уборка 14/VII.
Наслідки досвіду показано в таблиці ч. 5 в квінт/ на гект.

Величина учотної части ділянки 120 к. са;., повторність 4-х кратна. Доскона- 
лість досвіду—Р4= + 1.64%. Ріжниця між врожаєм по ріжним глибинам для 1927 р. 
не доказана не дивлючись на високу досконалість досвіду.

Як було зазначено—до 1924 року на протязі 8 років випробовувався вплив 
2, 3 і 4-х вершках оранки на врожай жита, наслідки досвіду з цими глибинами пе- 
ресічно за 8 років дають в квінталах на гектар зерна:

При пахоті на 2 вершк..............................17,25
,,   3   » .............................   17,30

 4  .... 18,0
Досвіди з впливом глибинами оранки під озимину станція рахує закінченими.
Висновок по цьому досвіду: глибина оранки під озиме жито являється не знач- 

ним фактором врожаю і заглибляти пахоту більше як до 3—3 1/2 верш. не слід, бо 
являється не рентабельним.

Вплив глибини оранки на врожай озимої пшениці 1927 р.
Гр. ІІ-а.

Організація цього досвіду провадиться в тих же умовах, що й попереднього.
Гатунок озимої пшениці „Земка", так же як і з житом до 1924 р. випробува- 

лись глибини: 2—3 і 4 верш., а потім 2, 3 1/2 і 5 верш.
‘ Всі фази розвитку пшениці по ріжних глибинах проходилу одночасно:

Наслідки відчитного року видко з цієї таблиці.

При досконалості досвіду Р4 =+3,63%, ріжниця між врожаєм по ріжних гли- 
бинах для відчитного року не доказана. Пересічні данні за 7 років до 1924 р., пока- 
зують, що врожай зерна:

При глибині оранки 2 вершк. . . 16,4 кв.
 3 „ . . 17,00 

  4  . . 16,5 
Висновок той-же, що й для озимого жита.
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Гр. 3. Вплив лущіння та час пахоти на врожай ярого ячменю 
(1927 р.)

Досвід провадиться в трьохпіллі: травневий пар, озиме жито та ярий ячмінь.
Вивчається вплив пахоти: весняної, пожнивне парування, вереснева пахота без 

лущіння, вереснева пахота з лущінням, вереснева пахота з парованням, жовтнева па- 
хота без лущіння, жовтнева пахота з. лущінням.

Гатунок ячменю „Гано-Маравський". Посів проведено 11/IV, фази розвитку про- 
ходили одночасно, одмічені: сходи 25/IV, кущіння 13/V, колошіння 9/VI, воскова стег- 
лість 16/VII, уборка 20/VII.

Облік бур'янів показав, що більше всього було їх на весняній пахоті, та пізній 
осінній без лущіння, при чому на весняній пахоті, має перевагу польовий осот (сіг- 
sium arvensis), а на осінній відсототок осоту не значний, а велика кількість кураю 
(salcolа каlі). Ділянки лущіння та з парованням мали бур'янів зовсім мало і голов
ний бур'ян на них лобода (сhenopodium album).

Умови вегетації для ячменю були сприятливі тільки облік провести не вдалось: 
 24/VII бурею було змішано і обміняно снопи окремих ділянок на стільки, що встано- 
вити поділяночно було неможливо й досвід прийшлося рахувати загинувшим.

В 1928 р. в цьому досвіді облік врожаю ячменю проведено і наслідки показу- 
ються в нижченаведеній таблиці.

Досконалість досвіду Р2 = +- 6%                     

Як уже зазначено досвід ведеться в 3-хпільному сівозміні при обліковій площі 
ділянки в 60 кв. сажен. і 2-хкратній повторности.

Ділянки пожнивного парування та ті, де перед оранкою є лущівка, після уборки 
озимого були 19/VII злущені і на тіх, що з паруванням, лущівка заволочена, а останні
залишились без догляду до оранки.

На протязі осени на ділянках пожнивного парування було 3О/VIII та 28/IХ 
Дана культивація та боронування для знищення бур'янів і прорісшої падалиці.

Весною оранка була зроблена 10/IV, підготовка до посіву складалась з культи- нації та боронування. Посів ячменю "Гано-Маравський" із розрахунку 7 пуд. на десят. 

проведено 12/IV.

Фенологічні спостереження показують, що сходи відмічені 28/IV, кущіння 24/V, 
колошіння 24/VI До часу колошіння ячмінь на ріжних виглядах підготовки грунту 
почував себе однаково, але з цього моменту помітно почав відставати в рості на 
Ділянках весняної оранки та пожнивного парування. Воскова стеглість наступлена 
тут 14/VII тоді як на других 16/VII.

Урожай по групах розподіляється так: до І-ї належать вересневі оранки лу- 
щені і без лущіння, а також ріжні жовтневі оранки, а до ІІ-ої групи врожаю—весняна 
оранка та пожнивне парування. Зниження врожаю по пожнивному паруванню мож-
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ливо з'ясувати розпорошенням верхнього шару грунту при осінньому догляді боронуванні 
та культивації, завдяки чому за зиму тут грунт більше заплив і утворились країні 
умови для випаровування вохкости, а гірші для біологічних аеробніх процесів. Абсо
лютно найбільший урожай дала вереснева оранка з попередньою лущівкою, котра по 
відношенню до весняної оранки дала підвищення врожаю до 40%, а до пізньої осіньої 
до 28%.

Вплив на врожай озимої пшениці весняного боронування (дос. 1927 р.)
Досвід з впливом весняного боронування озимої пшениці провадиться другий рік. 

Облік площі ділянки 20 кв. саж. при 3-хкратній повторности. Посів озимої пшениці 
"Земки" проведено 9/ІХ—із розрахунку 6 пуд. на десятину.

В зиму пішла пшениця гарно роскустившись і укріпившись; із зими вийшла 
також в задовольняючому стані.

Бороньба в 2 сліда 16/IV ричажними боронами; корка була зовсім знищена..
Завдяки частим дощам недвохвату вохкости грунту не помічалось як на ділян- 

ках волочених, так і не волочених.
Всі фази розвитку як на ділянках одних, так і на других проходили одночасно.
Для вирішення питання який вплив зробило боронування на кущіння, було зроб- 

лено' 20/IV підраховування як на ділянках боронованих, а також і не боронованих 
число стеблів на погонному метрі пересічно із 6 опреділень.

Місця підсчотів були закріплені кілочками, де 15/VI знов було проведено той же 
підрахунок і виведено яке число стеблів на тій же погонній одиниці.

Підрахунки показали, що на І погонному метрі було:

Наведені таблиці показують, що боронування усилило кущіння, але відсоток не- 
догону на боронованих ділянках проти неборонованих був збільшений.

При досконалості досвіду Р3=+1,5% врожаї боронованих і неборонованих 
площ знаходяться в одній групі.

Наслідки досвіду.

Боронування, як засіб догляду, в відчітному році—наслідків не дало. Озимина 
як уже було зазначено, своєчасно посіяна, гарно з осени укорінилась і взагалі була 
міцна; своєчасне боронування їх дуже не пошкодило.

Корка була хоть і знищена, але опадів було досить і на врожай це не вплинуло.

Гр. 77. Вплив глибини посадки та окучування на врожай картоплі.
Досвід провадиться з пізним гатунком картоплі. Випробовуються глибини по- 

садки 1 1/2—3 і 4 1/2 верш. при умові обгортання (окучування) і без нього, на ділян- 
ках в 50 кв. саж. при 2-хкратній повторности.



33

В 1928 році повторність була 3-хкратна, при тій же величині облікової площі 
ділянки

Наслідки врожаю в квінталах на гектар.

При зазначеній досконалості досвіду як для 1927 р., так і 1928 р. ріжниця 
між окремими глибинами посадки, а також і вживання обгортання і без нього явля
ється не доказаною.

Як досвіди 1927 р. і 1928 р., а також і пересічні данні за 4 роки показують, 
окучування являється зайвим, а в посушливі роки при мілкий посадці, які часто 

селянами вживається може бути й шкідливим. При обгортанні ми збільшуємо дневну 
поверхність грунту, впливаєм на пересушування верхнього шару, а крім того ще й 
Розпорошуєм його.

Догляд за картоплею на протязі літа повинен полягати в очистці поля від бур- 
янів та знищення корки як така появитьса після великого дощу.

Глибина посадки, як видко з пересічних даних мало впливає на врожай, але 
при умові відсутности обгортання і необхідність дати можливість кращому утворенню 
нових клубнів, необхідно щоб посадка не була мілкою.

Садити слід на глибину 2,5—3 вершки.

Досвіди по догляду з сояшником.
В 1928 році за матеріяльною допомогою агровідділу НКЗС були поширені на 

станції досвіди по культурі олійних: сояшників та сої.
Із низки тем, які були запропоновані зазначеним відділом, на станції закладені 

досвіди по схемах того же відділу: час посіву, обробка міжряддя, час проривки та ша- 
ровки і досвід з посинкуванням.

В районі досвідної станції, як степової смуги, на культуру просапних взагалі 
повинна бути звернута необхідна увага.

Сояшник як культура просапна крім того, що використовує опади другої поло- 
вини літа, може переносити довге увядання, що в наших умовах з частими посуш- 
ливими веснами та не рівномірними розподілами опадів являється важливим моментом 
в організації рільництва. 

Всі нищезазначені досвіди закладені були на одному участкові господарчого 
користування де попередником була озима пшениця. 
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Зяблева оранка цього участка на глибину три вершка трактором—"Фордзон" 
проведена на початку жовтня. Предпосівна обробка грунту складалось з екстерпиру- 
вання та боронування.

Посів в усіх досвідах проведено сівалкою з міжряддями 16 вершк., а площа хар- 
чування, дана 16х12=192 кв. вершк.; гатунок "Зеленка" Харківської с.-г. досвідної 
станції.

Облікова площа ділянки взята 60 кв. саж. при 4-х кратній повторності.
Врожай зерна в квінталах на гектар показано обезвоженого, себ-то абсолютно 

сухого в звязку з ріжними запасами під час уборки вохкости в зерні по окремих 
ділянках.

Для одержання данніх абсолютно сухого зерна обмолот провадиться в момент 
уборки, важиться вся маса сирого зерна, після чого з урожая кожної ділянки бе- 
реться по 6 проб і при температурі 100—105° виявляється % води в зерні, після 
чого врожай сирого зерна переводиться на абсолютно суху масу.

Час засіву.
Поскільки з осени не було відому про закладку досвідів з сояшників в такому 

 обсязі, то й підготовчу роботу по вибору участка та розбивці на ділянки прийшлось 
проводити весною, що й визвало затримку першого строку посіва. Крім того схемою 
НКЗС намічено було тижневі інтервали між окремими строками посіву, але за обме
женістю земельн.площі інтервали взяти 15 дн. і всього сроків 4 -20/IV, 5/V, 20/V, і 5/VI.

Догляд за сояшником складався з шаровки, проривки та збора вовчка оrobanche 
cumana). Спостереження показали, що фази розвитку по окремих строках посіву 
проходили:

У відчитному році ріжниця між протягом вегетаційного періоду ріжних строків 
посіву рівняється: I та II—9 дням, I та III—15 дням і I та IV—22 дням.

Скорочення вегетаційного періоду йшло за рахунок скорійшого проростання та 
зменшення періоду від квіткування до моменту стиглости.

Врожайні данні окремих строків дають:

При зазначеній досконалости досвіду до 1-ої групи врожаю належать перші 3 
строки посіву, а до 11-ої послідній строк.

По даннім врожаю видно, що тільки пізній строк посіву значно збавив врожай 
порівнюючи з останніми, особливо з посівом 20/V; ріжниця врожаю між першими 
сроками посіву являється для відчитного року не доказаною.
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Коли взяти на увагу нецобір 31 м.м. опадів в квітні та відсутність таких в 
перший декаді травня, а також холодну весну, то все це й зробило вплив на зазна
чений розподіл врожаю.

Осінній та весняний посів сояшника.
Досвід з осіннім та весняним сроком посіву сояшника провадиться другий рік.
Поскільки 1928 р. закладено досвід з весняними строками посіву, то надалі до 

цього досвіду ув'язується ділянка осіннього строку посіву, а зазначений досвід з 
1929 року як окремий скасовується.

Досвід з осіннім посівом сояшника з 1926-27 року закладено в 3-хпільному сі- 
возміні: сояшник, ячмінь і овес.

Для осіннього строку посіву береться друга декада листопаду, коли в наших 
умовах вже нема надії, що зерно зможе прорости.

Площа харчування в 1927 р. була 12х12=144 кв. вершк., а 1927-28 року 
16х12=192 кв. вершк., гатунок "Зеленка". Посів гніздовий, сажалками. Догляд за 
сояшником складається: в боронуванні ранньою весною осіннього строку посіву поки 
зерно не почало ключиться з метою знищення корки, що утворилась від запливання 
грунту за зиму, проривка з залишенням в гнізді по 1 рослині коли з'являється 3 пари 
постійних листочків та 2-3 шаровки ручними сапами за вегетаційний період.

В 1926-27 році осінній посів проведено 11/ХI, весняний 18/IV, початок сходів 
відмічений для осіннього 28/IV, а весняного 30/IV. Весняний посів мав сходи дружні, 
тоді як відносно осіннього цього не помічалось і на останньому був більший відсоток 
пустуючих гнізд. Причина цьому можливо полягає в різкому весняному коливанні 
температури другої половини березня, частинно насіння, що почало ключиться певно 
загинуло від дальнішого зниження температури.

Всі фази розвитку йшли на обох строках посіву одночасно, яких небудь особли- 
востей не помічалось.

В 1927-28 році посів осіннього сояшника проведено 12/ХI. весняний тим же 
насінням 17/IV. Початок сходів відмічено на осінньому 28/V, а повні 3/V, тоді як на 
весняному початок 4/V, а повні 10/V. Пустуючих гнізд не помічалось як на осінньому, 
так і на весняному, тільки на осінньому посіві був значний відсоток гнізд де, проро- 
щих рослин було всього по одній, тоді як посадка провадилась по 3 шт. в гніздо.

Обслідування таких гнізд установлено, що бувші в гнізді останні зерна без 
всяких пошкоджень, але не сходили, що певно слід визнати за рахунок несприятли- 
вих умов зимне-весняного періоду.

Весняний посів дав до 100% схожести. На протязі всього вегетаційного періоду 
від момента утворення корзинок помічалась відсталість в рості вегетативних органів 
осіннього строку посіву.

Час стиглости відмічено для осіннього 23/VIII, a для весняного 28/VІІІ.

Наслідки врожаю в центнерах на гектар.

Ріжниця між врожаями осіннього та весняного посіву для 1927 р. являється не 
доказаною, а для 1928 р. доказаною.

Значне зниження 1928 р. врожаю осіннього посіву певно полягає в великому 
зляганні за зиму грунту під осіннім посівом сояшника, в звязку з чим умови доступу 
повітря і аеробні процеси тут були гірше ніж на весняному посіві.
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Більша розпорошенність грунту під осіннім посівом могла мати вплив на ско
ріше утворення сприятливих умов для випаровування вохкости.

Поскільки сояшник може миритися з де-яким запізненням посіву при умові 
правильної його культури, то осінній посів слід тільки поки що детально вивчати в 
умовах досвідної станції.

Обробка міжряддя.
Досвід з обробкою міжряддя було закладено по схемі
1. Перша шаровка ручними сапами, друга обробка кінним планетом.
2. Ручна обробка сапами 1 раз за літо.
3. Ручна обробка сапами 2 рази за літо
4. Ручна обробка сапами 3 рази за літо.
5. Обробка ручним планетом за літо 1 раз.
6. Обробка ручним планетом за літо 2 рази.
7. Обробка ручним планетом за літо 3 рази.
8. Обробка кінним планетом за літо 1 раз.
9. Обробка кінним планетом за літо 2 рази.
Посів сояшника було проведено 27/IV. Проривок було зроблено, перша при по

явленні першої пари дійсних листочків і остаточна через два тижні при появленні 
4-5 пар листочків. Ріжні вигляди обробки міжряддя, маючи на меті головним чином 
зберегти вохкість грунту, в умовах обмеженої кількости опадів за вегетаційний період 
відчитного року дають ріжницю в урожаї.

Завдяки низкій досконалості досвіду (Р4=+_6,07%)  врожай роаподіляється тільки 
на 2 групи—до 1 належать врожаї по всім виглядам обробки міжряддів, за виклю
ченням двох, а саме: обробка ручним планетом один раз за літо, та обробка кінним 
планетом два рази за літо.

Врожай ділянки з обробкою міжряддя кінним планетом один раз за літо стоїть 
в кінні першої групи, так що обробка - одним кінним планетом взагалі дала зниже- 
ний врожай

Наслідки роботи кінного планета звязані з якістю самої роботи планета він 
оставляє після себе хвильовану поверхність, від його роботи залишається вражіння 
легенького окучування. При уникненні цього дефекту можливо чекати і иншіх на- 
слідків, поза як він рихлить в достатній мірі грунт і бур'яни підрізає гарно.

Комбінації роботи кінного планета з ручною, сапкою дає (ділянка № 1) кращі 
наслідки.

Особливо зменшила врожай обробка ручним планетом 1 раз за літо. При вжи- 
ванні ручного планета як знаряддя догляду за сояшником слід збільшити кількість об- 
робок. Абсолютно найбільший врожай дала ручна обробка сапами 2—3 рази за літо.

По окремим виглядам обробки в абсолютних цифрах врожай складає:

Час та кількість проривок.
При культурі сояшника час проривки повинен відогравати значну ролю поскільки 

цим засобом ми ставимо одночасно рослину в кращі умови відносно освітлення та 
споживчих речовин, ми допомогаєм їй краще розвинуться на самому початку свого 
розвитку. Для виявлення цього питання досвід закладено по схемі:

1. Одна проривка одночасно з прополюванням та сапкою при появленні одної 
пари постійних листочків; висота рослини 1 1/2 - 2 вершки.
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2. Дві проривки з одночасним прополюванням і сапкою: перша при появленні 
1-ої пари постійних листочків, та друга—через 2 тижні при появленні 4—5-ої пари 
листочків; висота рослини 4-5 вершк.

3. Одна проривка одночасно з прополюванням і сапкою при появленні 3-ої пари 
постійних листочків.

4. Дві проривки одночасно з прополюванням і сапкою: перша при появленні 
3-ої пари постійних листочків, друга з початку квіткування.

5. Без проривки і без прополювання, себ-то зовсім без всякого догляду.
При двох проривках рослини залишались при першій проривці на 4 - 4 1/2 вершк. 

в ряду одна від другої. В звязку з низькою досконалістю досвіду (Р4=+8,35%), що 
слід віднести за рахунок кепського рельєфа участку, врожай з ріжних строків про- 
ривки належать до одної групи за виключенням врожаю з ділянки без всякого дог- 
ляду, котрий виділяється в другу групу.

Коли взяти врожаї з перших чотирьох ділянок схеми, то хоть вони й належать 
до одного варіяційного ряду, але спочатку ряду стоять врожаї третьої і другої діля- 
нок схеми, а в ківці першої та 4-ої ділянки.

На зниження врожаю з першої ділянки можливо робити вплив дуже раннє на- 
дання рослинам великіх промежутків, що дає значний доступ до рослини вітрам і 
нодостатність шаровок.

На IV ділянці, де друга проривка спочатку квіткування, причина зниження 
•врожаю повинна лежати в довгочасовому загущенні.

\ По окремих ділянках схеми врожай складає:

ПОСМИКУВАННЯ.

Для виявлення впливу пасинкування, знищення бокових побігів сояшника на 
вржай, в досвіді на ділянках пасинкованих провадилось на протязі літа 2 рази зни- 
ження пасинків—10/VII  і 26/VII. Посів проведено 4/V.

Всі фази розвитку як на ділянках пасинкованих, так і непасинкованих, прохо- 
дили одночасно.  

Стиглість 10/ІХ, уборка й молотьба 15/ІХ.
Пасинків було не значна кількість, всього тільки 1,8% рослин мали пасинки.
Ріжниця між врожаями для пасинкованого і непасинкованого сояшника в від- 

читному році являється не доказаною.

Врожай складається:
 Р4 = + 6,83%.
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Питання угноєння.
В підвищенні врожайности угноєння повинно в районні досвідної станції видо- 

гравати значну ролю. Питання необхідности угноєння грунту може визиватися двома 
моментами: недохватом в грунті тої, або иншої споживчої речовини, або запасом 
такої в мало доступній польовим рослинам формі.

Для розрішення питання угноєння, досвіду повинні давати відповідь яке явище 
на чолі, в звязку з чим і випробовувать слід як угноєння, з котрими поповняються в 
грунті запас лехко усвояємих рослиною споживних речовин, та косвено впливаючих 
угноєнь, тоб-то допомогаючих переходу "багатства" грунту в  "плодородіе". До цього 
часу станція вивчала так здані ,,прямо" впливаючі угноєння: гній, суперфосфат і 
салітра, з 1928/29 р. до програму вводиться крім поширення зазначених досвідів, 
вишукування способі в перетворення споживних речовин грунту із мало доступних 
рослинам форм в стан більш доступний.

Вивчаємі рослини під які вносилось угноєння, це були озима пшениця, жито 
та цукровий буряк. Вивчалась також післядія.

Гр. 8а. Вплив гною на врожай озимої пшениці 1927 р.
Досвід провадиться в шестипільному сівозміні, гній вноситься в травневому пару 

під озиму пшеницю, норми гною 1200 та 2400 пуд. на десятину. Облікова площа 
ділянки. 120 кв. саж., повторність 2-х кратна.

Посів озимої пшениці „Земка" проведено 6/ІХ із розрахунку 6 пуд. на десятину.
Фенологичні спостереження показали, що фази на всіх ділянках проходили од- 

ночасно, а саме: сходи 12/ХІ, кущіння 24/V, квіткування 10/VI, воскова стеглість- 
10/VII, уборка 15/VII.

Для відчітного року ріжниця між врожаями ділянок угноєних і неугноєних 
являється доказаною.

Врожаї по ріжнйх нормах угноєння знаходяться в одній групі.
Збільшення норми гною з 1200 пуд. та 2400 п. не дає відповідної надбавки в 

урожаї, що особливо наочно показують пересічні данні
В відсотках прибавка урожая зерна, по відношенню до неугноєної ділянки для 

1200 пуд. складає 23,9%, а пересічні за три роки 26%.
В 1928 році було проведено облік врожаю олійного сояшника, що висіяний пер

шою рослиною за угноєною озиминою і ячмінь, що йшов другою рослиною по озимині.
Посів сояшника переведено 2/V площа харчування дана 16х12=192 кв. верш.
Час стиглости на всіх ділянках наступив одночасно 2/ІХ, уборка теж одночасова. 
Наслідки врожаю показано в слідуючий таблиці: Р2=+-5,21%
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Врожаї з усіх ціх ділянок досвіду знаходяться в одній групі, ріжниця між ними 
для відмітного року являється не доказаною, але між врожаєм не угноєної і по нормі 
2400 пуд. можлива, бо разність в 2,9 раза більше своєї середкової помилки.

Вплив гною на ячмінь, що висіяно другою рослиною після угноєної 
озимини.

Посів ячміню із розрахнку 7 п. на десятину, гатунок „Гано-Маравський“ про- 
ведено 13/IV.

Врожайні данні приведені в таблиці: досконалість досвіду

Р2=+3,75%.

Ріжниця по угноєнню і без такого доказана.

Таким чином ячмінь, висіяний третьою рослиною по гною в нормі 1200 пуд. на 
Десятину, дав прибавку в урожаї зерна 21%.

Гр. 8. Вплив гною на врожай озимого жита.

Вивчення впливу гною на врожай озимого жита тако-ж як і пшениці прова
диться в шестипільному сівозміні, де жито висівається по угноєному травневому пару, 
Як і для пшениці—норми 1200 луд. і 2400 пуд. на десятину.

Облікова ділянка теж 120 кв. саж. повторність 2-х кратна. Облік врожаю жита 
переведено як в 1927 р. так і в 1928 р.

Посів жита в 1926/27 р. із розрахунку 5 пуд. на десятину зроблено 31/VIII, 
Фази розвитку»: сходи 4/IХ, кущіння 18 IX, колошіння 15/V, квіткування 2/VI, воскова 
стеглість 5/VII. Розвиток жита в умовах багатої опадами весни відмітного року ви
кликав буйний рост; норма висіву 5 пуд. теж певно вплинула в цьому році негативно 
і навіть з 3/VI жито почало полягати на угноєних ділянках.

Полягання було дуже значне на ділянках угноєних і майже не помітне на кон
трольних, без гною.

В звязку з поляганням ефект від гною стушувався; натура зерна угноєних ді
лянках зменшилась, відношення між зерном і соломою поширилось.

В 1927-28 році умови для розвитку озимини були значно гірші. Посів було 
проведено 8/IХ, гущина висіву взята була вже 4 пуд. на десятину.

В зиму жита пійшло на всіх ділянках в гарному стані, із зими вийшло ізріжен- 
ним, фази розвитку в звязку з несприятливими умовами весни проходили з запізнен
ням проти минулого року, а саме: колошіння 28/V, квіткування 6/VI, воскова стег- 
лість 18/VII.
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Наслідки врожаю за обидва роки зведені в таблиці:

В 1927 р. в звязку з поляганням ефект від гною затушувався, зменшилась на- 
тура зерна і розширилося відношення між зерном і соломою, особливо для норми 
2400 пуд.

На полягання також в відчитньому році мала вплив загущеність при нормі ви- 
сіву 5 пуд. на десятину.

В 1928 р ріжниця між врожаєм по угноєнню і без такого являється доказаною.
Гній таким чином впливає на врожай жита позитивно як 1928 р. так і пере- 

січні данні показують, що збільшення норми з 1200 п. до 2400 пуд. не дає відповід- 
ного підвищення в урожаї зерна і являється не рентабельним.

Гній в нормі 1200 пуд. дає підвищення врожаю зерна пересічно за 5 років— 
21,7%; по окремим сприятливим рокам це підвищення було значно більше.

В 1928 році було переведено облік післядії гною на врожай ячменю, вівса, цук- 
рового буряку.

Врожай вівса, що висіяно третьою рослиною після угноєння.
Посів вівса із розрахунку 6 пуд. на десятину проведено 17 квітня, сходи 3/V, 

кущіння 29/V, колошіння 28/VI, воскова стиглість 19/VII, попередних яра пшениця.

Наслідки врожаю.

Ріжниця між врожаєм по угноєнню s без нього для відчитнього року доказана.
Гній в кількости 1200 пуд. на десятину дав підвищення врожаю вівса, висіяного 

третьою рослиною по угноєнню на 11%.
Збільшення норми з 1200 пуд. до 2400 пуд. відповідного підвищення врожаю 

не дало.
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Посів цукрового буряка проведено 4/V, сходи відмічено 17/V, уборка проведена 
5/Х. Площа харчування дана 10х6=60 кв. вершк., після дія врожаю: Р2 =+- 3,68%.

Після дії гною на цукровий буряк, що висіяно після кукурудзи четвертою рос- 
линою по угноєнню (жито, яра пшениця, кукурудза).

*
Ріжниця в урожаях ріжних делянок при зазначеній досконалості досвіду для від- 

читнього року не доказана, але між нормою в 2400 п. і без угноєння вони близько 
До можливої, бо ріжниця врожаїв більше своєї середкової помилки в 264 раз.

Після дії гною на врожай ячменю, що висіяно в кінці сівозміну п'ятою рос- 
линою по угноєнню.

Посів ячменю проведено 13/IV, із розрахунку 7 пуд. на десятину, гатунок "Гано- 
Маравський".

Сходи 3/V, кущіння 29/У, колотіння 28/VI, воскова стиглість 17/VII.

Р2 = +- 4,36%. Наслідки врожаю.

Таким чином ячмінь висіяний в кінці сівозміну, п'ятою рослиною після угноєння, 
 після діі його не виявляє.

Такіж наслідки ми бачемо і в групі 8а з озимою пшеницею, де в 1928 році 
П'ятою рослиною після угноєння йошов овес.

Наслідки врожаю даємо в слідуючій таблиці.
Р2 = ± 2,4%.

Гр. 9. Вплив штучних угноєнь на врожай озимого жита.
В досвіді випробовується вплив суперфосфату, та чалійської салітри. Суперфо- 

сфат вноситься в рядки одночасно з пссівом жита в нормі 2,5 п. Р2О5 (16 п. супер- 
фосфат), та 5 пуд. Р2О5 (32 п. суперфосфату).

Салітра в один прийом раннью весною 3 п. на десятину. Досвід ведеться в чо- 
тирьох піллі: травневий пар, озиме жито, просапне та ярина.
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Учотна площа ділянки 100 кв. саж. при 2-х кратни повторности. Гущина висіву 
5 пуд., посів 4/IХ, сходи 8/IХ, кущіння 22/IХ, колошіння 12/V, квіткування 24/VI, 
воскова стиглість 8/VII, уборка 12/VII.

В звязку з вогкою весною з 3/VI почалось полягання жита при чому майже 
зовсім непомітне на ділянках без угноєння, середнє на нормі 2,5 п. Р2О5 і на остан
ніх велике.

Полягання затушувало вплив угноєння, що видко із таблиці врожаю: 
Р2 = + 1,82%.

Висновок 2-х попередніх років кажуть, що салітра в нормі 3 п. майже зовсім на 
врожай не впливає, можливо завдяки незначній дозі угноєння, а вплив суперфосфату, 
позитивний.

Так в 1926 році подвійна норма суперфосфату дала підвищення врожаю зерна 
на 10—11%, а одинарна менше.

В 1928 році облік врожаю жита в досвіді зі штучними угноєннями на ділянках 
всього досвіду провести не прийшлось завдяки з загибеллю жита на ділянках, мав- 
ших не рівний рельєф.

Із обліку примушені були виключити ділянки з гноєм, салітрою. Облік прове- 
дено тільки на трьох ділянках однієї повторності: без угноєнь, 2,5 п. 5 п. Р2О5 в су- 
перфосфаті.

Наслідки обліку цих трьох ділянок кажуть, що в відчітному році ефект від супер
фосфату був безумовно позитивний.

Врожай зерна по цим ділянкам був в квінталах на гектар:
Без угноєння: —  . .  ......................... 15,6
2, 5 п. Р2О5 суперфос...................................19,0
5 п. Р2О5 суперфос........................................19,4

Надбавка в урожаї по відношенні до неугноєної це складає для 2,5 п. Р2О5— 
21,7%, а для 5 п. Р2О5 — 24,2%.

Після дії штучних угноєнь.
В 1928 році було проведено облік врожаю цукрового буряку, що йшов за угно

єнням житом.
Наслідки показано в таблиці:

Р2 = + 3,40%.

Доказом являється після дія гною, а також 5 п. Р2О5 в суперфосфаті. 
Ріжниця між врожаєм 5 п. Р2О5 і 2,5 п. Р2О5 в суперфосфаті теж доказана.
Суперфосфат внесений в одинарній нормі цеб то 2,5 п. Р2О5 ніякої після дії 

не виявив.



43

Гр. 9-а. Вплив штучних угноєнь на врожай озимої пшениці.
Схема досвіду таж, що й для озимого жита. Величина учотної части ділянки 

120 кв. сажень.
Посів 6 вересня, гущина висіву 6 п. на десятину, гатунок "Земка", уборка 

13 липня.
На ділянках по навозу та з нормою 5 п. Р2О5 суперфосфату було відмічено 

полягання хоть і не велике.

Р2 = ± 2,63%.
Наслідки досвіду:

Врожай по ріжних нормах суперфорфату' та гною знаходиться в одній групі і 
рижниця між врожаєм по цим угноєнням і без угноєння являється для відчитного 
року доказаною. Ріжниця між врожаєм по салітрі і без угноєння не доказана.

Збільшення суперфосфату з 2,5 п. Р2О5 до 5 п. Р2О5 не дає відповідної над- 
вишки в урожаї.

Норма суперфосфату в кількості 2,5 п. Р2О5 як за відчітний рік так і пересічно 
за 2 роки збільшило врожай зерна проти не угноєної на 16—17 %. Гній в наших 
умовах впливає на врожай головним чином своїм фосфорним квасом.

Вплив суперфосфату на врожай цукрового буряку.
В 1926 році було закладено досвід з впливом на врожай цукрового буряку 

суперфосфату та фосфорітів ріжної тонини помолу, але на великий жаль в 1927 році 
продовжить його через відсутність фосфориту не вдалось і вивчався тільки вплив 
ріжних норм суперфосфату.

Досвід ведеться 4-х піллі: травневий пар, озима пшениця, буряк та ярина.
Розмір ділянок 60 кв. саж., повторність 4-х кратна. Суперфосфат в 1927 році 

із розрахунку на десятину фосфорного квасу 1;2 та 4 пуди (6,5 п., 13,0 п. і 26 п. 
суперфосфату) внесено комбінованою сівалкою одночасно з посівом 25-го квітня. 
Уборка 6-го жовтня.

Р8 = ± 2,7%.
Наслідки врожаю.
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При зазначеній досконалості досвіду до першої групи належать врожаї по угно- 
єнню в 2 п. і 4 п. Р2О5 на десятину, а до II групи останні.

Ріжниця між врожаєм при нормах угноєння 2 і 4 пуд. порівнюючи з врожаєм 
без угноєння, а також і норми 1 п. Р2О5 на десятину для відчитного року з'явля- 
ється доказаною.

Суперфосфат, внесений в нормі 2 п. Р2О5 (13,6 п. суперфосфату) порівнюючи з 
врожаєм без угноєння дав надбавку в урожаї 19,5%.

Збільшення норми суперфосфату з 13,6 п. до 27, 2 п. на десятину не дало від- 
повідного підвищення врожаю і ріжниця по цім нормам не доказана.

Спостереження над розвитком буряку по ріжним нормам суперфосфату показала, 
що підчас проривки й повірки найкращий вигляд мав буряк по нормі в 2 п. Р2О5; 
по нормі ж в 4 п. Р2О5 (27,2 п. суперфосфату) помітна була пригніченність певно в 
звязку з можливою високою концентрацією грунтового розчину. Взагалі необхідно від- 
мітити вплив суперфосфату на врожай цукрового буряку, про що свідчить й 1926 рік, 
де 3 п. Р2О5 (19,4 п. суперфосфату) внесені під оранку з осени дали надбавку в 
урожаї порівнюючи з неугноєними. 27%.

Аналіз буряку на цукровість проведено хемічною лабораторією Шабліно-Знамян- 
ської цукроварні, зі зразків, надісланих досвідною станцією.

Наслідки аналізу показують, що суперфосфат повишаючи загальний врожай бу- 
ряку впливає на його якість—дає підвищений відсоток цукру.

Облік врожаю буряку в цьому досвіді в 1928 р. провести не було можливим в 
звязку з великою ізріженістю буряку по окремих повторностях.

Час посіву озимої пшениці.
Для виявлення впливу часу посіву на врожай озимої пшениці і на пошкодження 

її гесенкою та шведкою з 1924-25 р. провадиться відповідний досвід.

За інтервал між окремими строками посіву взято 5 днів, починая з 15 серпняі 
і до 1 жовтня.

Гущина посіву на всіх строках одна—6 пуд. на десятину, гатунок пшениці 
"Земна".

Облікова площа ділянки в 1927 р.—30 кв. саж., повторність 4-х кратна.

Наслідки врожаю показано в таблиці.

Р4 = ± 5,8%.
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В 1928 році пшениця загинула і облік врожаю не провадиться.
Аналіз посіву 1926-27 р. і 1927-28 р. показує збільшення відсотку пошкодження 

в бік раннього посіву, а саме:

Розподіл по групам врожаю 1926-27 р. показує, що до 1-шої групи відносяться 
врожаї строків посіву з 30 серпня по 25 вересня, а до ІІ-ої всіх останніх.

Відсоток пошкодження середніх строків посіву 31 серпня по 15 вересня значно 
менше ніж ранніх з 15 серпня по 31 серпня. Середні строки посіву по чистих парах 
мають досить часу, щоб розкущитися, укоринитися і взагалі окріпнуть до ухода 
в зиму.

В умовах степової смуги треби мати на увазі ще й те, що ранні посіви з осени 
Дуже кущаться, витрачають багато вохкости грунту, а при умові посушливої весни 
ці строки посіву легше підлягають запалу. Пізні сроки посіву з 15 вересня хоч дають 
майже зовсім не значний відсоток пошкодження гесенкою та шведкою, але ці посіви 
кволо кущаться з осени, не встигають до закінчення осіннього вегетаційного періоду 
окріпнуть, завдяки чому гірше переносять зиму.

По спостерженням станції посіви 25 вересня і 30 вересня уже майже зовсім не 
кущаться з осени.

Трьохлітні данні цього досвіду кажуть, що більш надійними сроками посіву в 
умовах станції являються середні сроки—з 1 по 15 вересня.

Гр. 13. Однорічні кормові рослини.
Із однорічних кормових в 1927 р. випробовувалися: кукурудза на зелений корм 

суданська трава, сорго та кормова тиква (гарбузи).
Досвід вівся в трьохпіллі:- кормові, ячмінь та овес. „Облікова площа ділянки 

100 кв. саж. при 2-х кратних повторности.
Посів кукурудзи, сорго і суданки проведено через сонник; догляд полягав у 

ручній обробці планетом. Кукурудза посів—18 травня, уборка 18 липня на початку 
викидання султанів.

Сорго сахарне „ранній янтар" посів 10 травня, перший укос зроблено 30 серпня, 
другий 19 вересня.

Суданка посів 18 травня із розрахунку 1,5 п. на десятину. Перший укос про- 
ведено 20 липня, другий 30 серпня.

Кормова тиква. Посів 18 травня під сапку з площею карчування 1 кв. сажень. 
Уборка 20 вересня, гатунок „стохунтова".

В 1928 році досвід з випробовуванням однорічних кормових культур поширено 
включенням картоплі "Вольтман", кормової моркви, буряків цукрових, напів цукро
вих та кормових, сої на зелений корм, вівсяно-вікової мішанки та чумізи,

В відчитному 1928 році в звязку з несвоєчасним одержанням насінням де-яких 
кормових і весняними холодами сталася затримка з посівом.

До складу кормових культур в 1928 році входили: вівсяно-вікова мішанка. По 
сів 13 квітня, норми віки 6 пуд., а вівса 4 пуд. на десятину, уборка 5 серпня.
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Суданка посів 30 травня, норма 1 1/2 пуд. на десятину.
Перший укос перед викиданням мітелки 30 липня, другий 8 вересня. Кукурудза 

„Мінезот" № 23. Посів 9 травня, норма висіву 8 пуд. на десятину, міжряддя 10 
дюйм.; уборка перед викиданням мітелки 23 липня.

Сорго сахарне „ранній янтар". Посів 9 травня, через ряд, густота 1 1/2 пуд. на 
десятину, перший укос перед виклиданням мітелки 30 липня, другий укос 18 вересня.

Чуміза, посів 11 травня, норма 1 1/2 п. на десятину. Перший укос 30 липня, дру- 
гий 18 вересня.

Соя жовта місцева. Посів 11 травня, гущина 5 п. на десятину, уборка перед 
квіткуванням 20 липня. . '

Картопля пізня „проф. Вольтман". Посів 2 травня, площа харчування (12х8=96 
кв. вершк.), уборка 12 жовтня.

Кормова морква„біла зеленоголова". Посів 28 квитня площа харчування 8х4=верш.
Кормова тиква (гарбузи) сгохунтова. Посів 22 травня, площа харчування 1х1 

саж., уборка 1 жовтня.
Цукровий буряк. Посів 8 травня, площа харчування 8х9=верш., уборка 24 жовтня.
Буряки напівцукровий. Посів 8 травня, площа харчування 12х8 верш., уборка 

23 жовтня. 
Кормовий буряк. Посів 8 травня, площа харчування 12х12 верш., уборка 24 

жовтня
Буряки як цукровий, так і инші були пошкоджені блохою.
Морква мала, сходи озріжені, але облік врожаю проведено.

Наслідки врожаю.

Як бачимо ріжні умови вохкости, тепла за вегетаційний період в 1927-28 р. дали 
різко ріжні наслідки. Пересічні данні кажуть за необхідність звертать в наших умо
вах особливу увагу при розвязанні: кормового питання на однорічні кормові рослини 
сорго та суданку, як рослини посухотривалі

Суданка дає гарне сіно, охоче поїдаєме як рогатою худобою, так і кіньми.
Сорго при умові своєчасної косовиці добре згудовується як в сирому вигляді 

особливо рогатою худобою, так і доведеною до повітряно-сухого стану.
Серед корнеплодів кормова морква примушує також більш детального вивчення.
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  З 1928 р. введені до вивчення кормових як однорічні—соя. По скільки соя яв-
 ляється культурою посухотривалою і за данними степових досвідних станцій врожай- 
 ною, а також має в своєму складі великий відсоток білкових речовин, то в кормовому 
 питанні вона відогравать повинна значну ролю.

Гатунок сої "жовта місцева", що була взята для випробовування в досвіді з 
 кормовими, по своєму вигляді низькоросла, мала слабо розвинену вегетативну масу, 
 так що на черзі підшукання з боку цього відповідного гатунку.

 Гр. 13. Однорічні кормові як попередники ярого ячменю.
В 1926/27 р проведено облік врожаю ячменю, попередником котрого були кор- 

мові рослини зазначені в гр. 13. .  .
Дзяблева оранка була зроблена з запізненням—2 листопада без попередньої 

лущівки, завдяки чому врожай ачменю взагалі получився зменшенням, порівнюючи з 
посівами по ранній дзябливій оранці.

Гатунок ячменю „Гано-Маровський", висів ни десятину 7 п. посів 13 квітня, 
сходи 27 квітня, кущіння 13 травня, колошіння 9 червня, воскова стиглість 16 липня, 
уборка 22 липня.

Р2=+- 5,8%.
Наслідки досвіду.

При досконалості досвіду 5,8% ріжниця між врожаєм ячменю по суданці і ос- 
танніх попередниках для відчитного року являється доказаною. Як попередник судан- 
ка виявила себе не гарно містить її краще в кінці сівозміну.

Площі годування.
Поскільки густота посіву являється важливим фактором висоти врожаю, то дос- 

відам з площами годування в програмі станції відведене значне місце.
Зрозуміло, що окремі гатунки кожної культури пред'являють хоть може й не ду- 

же різкі, але все-ж таки не однакові вимоги що до гущини засіву. Вишукування най- 
кращих гущин засіву гатунків окремих культур велось на станції тільки в досвідках 
мережі Всеукраїнського Т-ва Насінництва, про що окремо в досвідах сотовипробову- 
вання, для останніх-же брались гатунки маючи хоть найбільше розповсюдження в 
районі станціїї, або більш для нього придатні. Поскільки приняті норми гущини ви- 
сіву дають часто тільки межі найкращих урожаїв, то користуючись варіаційними кри- 
вими, збудованими на підставі фактичної гущини стояння рослини, та її врожаю зна- 
ходився як оптімум густоти висіву, так і максимум врожаю для відчітного року.

Виплив гущини засіву на врожай озимого жита
Досвід ставиться в 3-х піллі чистий ранній пар, жито, ярина. Норми висіву— 

2-6 і 12 п. на десятину. В 1926-27 р. посів жита проведено 1 вересня, сходи відмі- 
чено 5-7 вересня, кущіння 20—22 вересня, колошіння 15—23 травня; квіткування
2—8 квітня. В звязку з поляганням, яке було відмічено в залежності від гущини за- 
сіву на нормі 2 п. майже не помітне, в 6 п. середнє, а в 12 п. велике, воскова стиг- 
лість наступила 4—10 липня, Повторність 6 кратна при величині облікової площі 
ділянки в 60 кв. саж.
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В 1927-28 р. посів озимого жита проведено 3 вересня. Сходи відмічено 7-9 ве
ресня. кущіння 21—23 вересня, колотіння 25-29 травня, квіткування 2—7 червня, 
воскова стиглість 20 липня. Облікова площа ділянки була взята 120 кв. саж. при 3-х 
крат. повторності.

Наслідки врожаю за обидва роки:

Максимальні врожаї повинні були бути при гущині висіву в 1927 р. 70 кл. вро- 
жай 29 кв., а в 1928 р. 50 кл. врожай 14,8 квінталов на гектор.

Як розглянути по окремих роках врожай жита в залежності від гущини висіву, 
то слід відмітити, що більш надійні врожаї при своєчасному висіві жита по чистих 
ранніх парах при 55-70 кілогр. на гектор.

Зазначена норма не знижаючи ворожаю зерна, порівнюючи з повиїденими норма- 
ми 90—120 кл., забезпечує від полягання, а в роки посушливі теж утворює більш 
сприятливі умови для наливу зерна і взагазі для нормального врожаю.

Вплив гущини висіву на врожай ярої пшениці 1927 р.
Досвіди з вишукуванням найкращої норми висіву для ярої пшениці ведуться 

в 3-х піллі, попередник озиме жито. Гатунок ярої пшениці—гирка 00274 Одеської 
краєвої с.-г. досв. ст. Норми висіву 2-6 і 12 пуд. на дес., або 30, 90, 180 кл. на 
гектор. Посів 12 квітня, сходи 25—28 квітня, кущіння 15—20 травня, колошіння 
15—24 червня, квіткування 29 червня до 4 липня, воскова стиглість 24 липня.

Р6= + 5,10 %

Наслідки врожаю.

Ділянки з висівом в 30 кл. мали кращі умови ддя розвитку бур'янів. Макси- 
мальний урожай для відчитного року 12 квінт при 135 клгр. на гектар.

Більш надійною нормою висіву для гирки 00274 в умовах станції рахується 
105—110 кл. на гектар схожого зерна.
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Вплив гущини висіву на врожай ярого ячменю.

Досвід провадиться з гатунком "Ганно-Маравський", попередник—озима пшениця 
Норми висіву 80, 90, 180 кл. на гектар. Посів 12 квітня, сходи 24-26 квітня, 
кущіння 10—18 травня, колошіння 15-20 червня, воскова стиглість 18 липня.

Р6 = + 6,3%.
Наслідки врожаю.

Як і попередні роки відмітний дав значний відсоток пошкодження ячменю 
головним чином шведською мухою. Обслідування 17 червня показало, що пошкодження 
було ріжне в залежності від гущини висіву, що видно з наведеної таблиці.

На ділянках з нормою висіву в 30 кілогр. порівнюючи з останніями, було ще 
більше й бур‘янів.

Максимальний урожай 21 кв. для відчитного року був при гущині висіву 160 кл. 
на гектар. При зазначеній низькій досконалости досліду—6,3%  ріжниця між урожаєм 
по нормі висіву 90 і 180 кл. для відчитного року являється не доказаною.

Приймаючи на увагу метеорологічні умови і можливі ентомологічні пошкод- 
ження за норму висіву для ячменю „Ганно-Маравський" слід рахувать в умовах 
станції 120—110 кл. на гектар.

Наслідки ріжнйх гущин висіву для ячменю в 1928 році показані в досвідах 
сортоспроби.  

Вплив гущини посадки на врожай картоплі.

Досвід проводиться з місцевим середнє-раннім гатунком при площах годування 
(8х8)  64 кв. в., (12х12)  144 кв. в. і (16х16) 256 кв. в. Попередник для картоплі
ярий ячмінь. Повторність 3 х кратна при обліковій величині ділянки в 120 кв. саж. 
Посадка в 1927 р. під лопату 3-4 травня, сходи 1-5 червня, уборка 12-15 вересня. В 
1928 р. посадка 20 квітня, сходи 22-29 травня. Уборка 18 вересня.



50

Наслідки врожаю в квінт. на гектар:

Як видно з наведеної таблиці в 1928 р. як менш сприятливому відносно опадів, 
не дивлячись на досить високу досконалисть досвіду ріжниця між урожаєм з площами 
годування (8х8) і (12х12)  кв. в. лишається не доказаною і врожаї зближаються.

Як 1927 р. та 1928 р. найбільший врожай був при площі годування менший 
ніж (8х8) кв.в. 

1927 р. був сприятливим для розвитку картоплі і хоть ріжниця між урож. плош 
годування (8х8) і (12х12) кв. в. і являється доказаною, але як-порівняти ці врожаї 
за вирахуванням посівматеріялу, то бачимо, що при (8х8) кв. в. — 86, а при 
12х12—79,2 квінт, на гект. При гущині (8х8) кв. верш, порівнюючи з (12х12) 
поміщається на одиниці площі майже більш ніж удвічі кубахів, що збільшує витрату 
посівматеріялу, а також видатки на работу по посадці, копці і догляду за картоплею. 
Крім того якість урожаю при площі годування (12х12) кв. в. поліпшується за раху- 
нок збільшення відсотку великої, більш коштовної картоплі і зменшення дрібної. Як 
урахувати все зазначене, а також взяти на увагу загущення на випадок посушливого 
року то більш доцільніше садити в наших умовах на гущину 12х12—10 в.

Навіть в роки забезпечені вохкістю як 1927 р. і то надбавка в урожаї площі 
годування (8х8) кв. в., порівнюючи з (12х12) кв. в.,—6,8 квінт. на гект. не вип- 
равдує себе, як урахувати всі переваги рідкої посадки.

Вплив площі годування на врожай цукрового буряку.

Досвід ведеться в 4-х піллі, попередник цукр. буряку—озима пшениця. В 1928 р. 
в звязку з загибеллю оз. пшениці по ній був посіяний буряк. Площі годування вжи- 
ваються: 6 х 6, 9 х 8, 12 х 12 і 16 х 16 квадр. верш. Величина облікової ділянки 
60 кв. саж. при 3-х кратній повторності.

Посів буряку в 1927 р. зроблено 29 квітня, сходи 7—13 травня, уборка 3—5 
вересня. Догляд складався з шаровки 23 травня, проривки 2 червня, провірки з ша- 
ровкою 15—17 червня, полки мишію 3 серпня. 

В 1928 р. буряк було висіяно як уже й зазначено по загинувший оз. пшениці. 
Участок з озиминою було 25 квітня пропущено і вслід заволочено в 2 сліда. Посів 
зроблено 8 травня, сходи 18—20 травня, уборка 9—10 жовтня.
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Наслідки врожаю.

Як видно з наведеної таблиці навіть більш спріятливі умови вегетації 1927 р. 
не передвинули максимального врожаю в бік загущення. Ріжниця між врожаєм площі 
кодування 8 х 9 та 6 х 6 кв. верш, для зазначеного року хоть і не доказана але 
можлива, бо разність в 2,93 разі більш своєї середкової помилки. Приблизни макси- 
мальні врожаї повинні були буть для 1927р. при площі 64, а для 1928 р. при 
70 кв. верш. 

Так для 1928 р., як і 1927 р. видно перевага площі годування 60—70 кв. верш, 
порівняючи з загущенними. Коли ж урахувати додаткові витрати на догляд (прорив- 
на, шаровка) при загущених посівах, порівнюючи з розширеними міжряддями 10—12 
вершк., то рентабельність за останніми.

На цукровісті, як видко з аналізу проведеного хемічною лабораторією Шабліно- 
Знамянського комбінату цукротресту, збільшення площі годування значно не відби- 
вається.

Вплив площі годування на врожай кормового буряку.

В 1927 р. було висіяно в досвіді кормовий буряк екендорфський. Попередник 
яровий ячмінь. Облікова площа ділянки 120 кв. саж., повторність 4-х кратна. Посів 
зроблено 30 квітня, сходи відмічено—початок 14 травня, а повні 24 травня. Догляд 
складався з шаровки 25 травня, проривки й шаровки 3—4 червня, повірки 16 черв
ня, шаровки 6—7 липня, та полки мишея 3 серпня. Уборка  3-6 жовтня.

Наслідки врожаю: Р1=+-3%.

Максимальний врожай в відчитному році повинен був бути при гущині 80 кв. в. 
на 1 рослину.

Кращою площею годування для кормового буряка в умовах станції слід визнати 
в залежністі від опадів 90—144 кв. верш. цеб-то міжряддя 12 верш., а в рядах 
9—12 верш. Зазначений висновок базується на відчитному році, та на досвідах попе
редніх 4-х років, коли цей досвід провадився з площами 8х8 10х10 12х12 
вершк.

Напівцукровий буряк.

В досвіді з кормовими буряками в 1928 р. було висіяно буряк напівцукровий, 
що випробувався в 1924, 1925 та 1926 р.р.
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Попередник—яровий ячмінь.. Площі годування 6х6, 12х12 і 16х16 вершк. 
Посів проведено 7 травня, початок сходів 17 травня, повні 22 травня. Догляд скла- 
дався з шаровки 22 травня, проривки з шаровкою 14—15 червня, повірки 30 червня, 
шаровки в міжряддях 16 червня, полка мишію 17 серпня. Уборка 22—23 жовтня.

Наслідки врожаю Р3 = +-3,3%.

Максимальний врожай для вдчитного року повинен бути при площі 70 кв. верщ. 
Ріжниця між врожаєм 9х8 та 12х12 верш. для відчитного року недоказана, 

але можлива бо разність в 2,7 раз більш своєї середкової помилки. Кращими пло- 
щами годування в умовах станції в залежності від року слід рахувати 70—96 кв. верш., 
цеб-то при міжрядді 12—10 верш. в рядах 7—8 верш.

Вплив площі годування на врожай олійного сояшника „ЗЕЛЕНКА".
З 1927 р. на досвідній станції розпочато досвіди з площами годування олійного 

сояшника. Попередником для сояшника являється яровий ячмінь. Досвід провадиться 
й при 3-х кратній повторності і обліковій площі ділянки 60 кв. саж. В 1927 р. були? 
взяти площі в вершках : 16х4, 16х8, 16х12 і 16х16 верш., а в 1928 р. зроб- 
лени зміни з метою розширення інтервалів між крайніми рядами і вжити площі в 
верш. - 8х6, 12х8, 16х12 і 18х16.

В звязку з тим, що відсоток вогкости зерна по ріжних площах годування під. 
час уборки ріжний, то виявляється також вага абсолютно—сухого зерна на одиницю- 
площі по якій уже й вираховувалась досконалість досвіду. В 1927 р. посів сояшника. 
проведено 16 квітня, початок сходів 30 квітня повні 3 травня, квіткування 3—9 лип- 
ня, стиглість та уборка 1—3 вересня.

В 1928 р. посів 23 квітня, початок сходів 3 травня, а повні 14 травня, квітку- 
вання 12—18 липня. Уборка 5—6 вересня, при чому стиглість відмічено на площі 
годування (8х6) кв. верш. 2 вересня, а на останніх 5 вересня. Так и 1927 р. 
як і в 1928 р. посів провадився ручними сажалками.

 Наслідки врожаю:
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Як видко з наведеної таблиці за 1927 і 1028 р. р. тільки врожаї з наймен- 
шими площ. годування 8х6 і 16х4 вершк. віднесені до 2-ої групи по врожайности, 
а всі останні являються членами одного варіяційного ряду.

Максимальні врожаї повинні бути при площах в 1927 р. 170 кв. в., а в 1928 р. 
208 кв. в. хоч данні 2 рок. і орієнтовні, але ураховуючи перевагу в догляді при збіль- 
шенні міжряддя за кращу площу годування для олійного сояшника "Зеленка" хар- 
ківської досв. ст. в умовах станції певно  слід буде визнати 16—18х12—10 вершк.

КУЛЬТУРА КЕНАФА.

В 1928 р. досвідна станція приступила до вивчення нової для нашого Одесь- 
кого краю культури кенафа (Ніbiscus Canafus) за програмом акційного Т-ва „Кенаф". 
Згідно принятою програмою кенаф повинен вивчатися на станції так при культурі 
на волокно, як і насіння. В відчитному році в звязку з запізненням посіву (пізно 

         одержано насіння), а головне ранньому пониженню температури з осени не приш- 
лось досвіду довести до належного кінця, але спостереження над розвитком цієї 
культури дають запевненість в тому, що кенафу на волокно в умовах Зіновєвщини 
cлід уділити велику дослідчу увагу. 

 СОРТОСПРОБА.

Сорти озимої пшениці.
Сівба різних сортів озимої пшениці переводиться на протязі п'яти років. Досвід 

переводиться по програму та методиці сортосітки. На протязі п'яти років сорто- 
спроби склад сортів та їх кількість міняється.

Сорти озимої пшениці, які виявляють себе маловрожайними у наших умовах 
виключаються з сортоспроби. Так за малою врожайністю з сортоспроби було виклю- 
чено слідуючі сорти озимої пшениці:

Червона остюкувата 0,65 Дніпропетровської станції, Червона остюкувата № 945 
Харківської станції, Червона остюкувата 0491 Верхнячської станції, Червона безоста 
господарчий сорт Полтавської станції, Тейка-господарчий сорт Уманської станції, 
Горнонкур—господарчий сорт Міронівської станції, Юбілейна 0103 Міронівської стан- 
ції, Червона остюкувата 02705 Іванівської станції, Біла осютувата № 15 Березото- 
чевської станції, Біла безоста 0329 Саратівської станції. На місце виключених сортів 
надсилаються для сортоспробування нові сорти наших селекційних станцій.

Сортоспроба озимих пшениць переводиться у 4-х пільному сівозміні: пар трав- 
невий ранній, озима пшениця, просапне-кукурудза, ярина колосові. Ділянки засіва- 
ються 17-рядковою сівалкою заводу "Червоної Зірки". Розмір облікової площі ділянки 
20 кв санів. Повторність 3-х разова. Врожай збирається косою, а облік переводиться 
за методою пробного снопа.

Сортоспроба озимої пшениці у 1927 році.

Засів сортів було проведено 6 та 7 вересня (1926 року), це найкращий час за- 
сіву для нашого району за даними нашої станції. Осінь 1926 року була посушлива. 
Серпень місяць дав 35,7 м.м. опадів, що складає 56,6% від багаторічної середньої. 
За першу декаду вересня опадів зовсім не було. Але на час засіву паровий клин 
скупчив достатню кількість вологи. Так по данним спостереженням від 1/ІХ-26 року 
на травневому пару волога грунту була така, від 0—40 см.=26,4%, від 0—100 см.= 
=23,7%. ІI та III декади вересня дали 28 м.м. опадів, що складає 63% від серед- 
ньої б. Жовтень був вохкий та теплий, опадів було 43,1 м.м., що на 6,3 м.м. вище 
середньої б та tо повітря рівна середній багаторічні 8,3о. Листопад був цілком по- 
сушливий, випало 7,7% опадів від норми, Т° повітря=5,3о (вище норми на 4,3°).
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Більша частина зходів зійшла на 8-й та 9-й день після засіву. Зходи були до- 
 сить гарні та дружні. Надалі розвиток пшениці йшов гарно. Озимина пійшла у зиму
 У гарному стані. Вегітацію припинила 26/ХІ.  Гарний розвиток пшениці мала на про-
 тязі осени тому, що: 1) паровий клин скупчив достатню кількість вологи в грунті,

2) на далі гарному розвитку допоміг теплий та вохкий жовтень. Зима мала опадів— 
70,7м.м. проти середньої багаторічної 57,7 м.м., що дає збільшення на 36%. Гру- 

 день був теплий—tо 2,6 (—4,6 с. б.), січень та лютий були холодні, але гарний сні
говий настіл склав сприятливі умови зимування для пшениці.

Весна почалася своєчасно. Озимина почала вегітацію 16/ІІІ. Квітень та травень 
Дали достатню кількість опадів, особливо травень, який дав 105 м.м., що в 3 рази 
більш багаторічної середньої. Теплі та багаті вологою весняні місяці дали змогу ози- 
мині гарно розвитися Червень був посушливий 39,2 м.м. опадів (55% від норми), та 
Жаркий—t повітря 20,1°, що на 2° вище передньої. Суховіїв на протязі червня та 
початку липня не було. Сорти пшениці дали у цьому році гарний врожай.

Данні врожайности наведемо у табл. №1 (див. ,54 стор.).

Характеристика сортів озимої пшениці.
Всього у сортоспробі було 13 сортів озимої пшениці: 1) 3 сорти безостих 

пшениць, 2) 10 сортів остистих. 12 сортів, що приймали участь в сортоспробі, виве- 
дені досвідними станціями, та один сорт місцевий одержано з селянського господар- 
ства. Ботанічна одміна місцевого сорту складається з 67% erihtrospernium та 33%
ferrugneum/ До цього року місцеві сорти пшениці з селянського господарства не ви- 
пробувалися.

Врожайність.
За коефіцієнтом достовірности сорти озимої пшениці поділяються на 3 групи. 

До першої групи, як бачимо з таблиці № 1, 3 остистих сортів належать: Коопера- 
торка, Українка, Земка, Степнячка та Місцева. Ці сорти дали в звітньому році най- 
вищий урожай. З безостих пшениць тілько 040 Дніпропетровської ст. належить до 
І групи. Всі останні сорти належать до нижчих груп.

Користуючись матеріялом данних урожайности сортів за 4-роки сортоспроби на
ведемо табл. № 2.

Урожайні данні за 4 роки.
Сортодослідження озимих пшениць.              Табл. №2
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З цієї таблиці ми бачимо, що на протязі 4 х років сортоспроби найкращий та 
постійний урожай дають Українка та Кооператорка,

Тільки ці два сорти весь час держаться у 1-й групі. Українка, як більш зимо
стійка може буть рекомендована для засіву в північних районах нашої округи. Ко- 

9 операторка, яка значно рідшає за зиму, більше підходить для південних районів 
округи. З безостих пшениць, особливо, виділилася 040 Дніпропетровської ст., за 4 
роки тільки раз була у IІ групі. Без сумніву ця пшениця цікава для селянського 
господарства, бо дає гарний врожай зерна та доброї якости полову. Всі. вище зга
дані пшениці: Українка, Кооператорка та 040 мілтурум мають гарні мукомольні вла- 
стивости. Земка та Горконкур попадають в середню групу по врожайності. Усі нижчі 
групи складають № 117 харківськ. ст. № 120 харківськ. ст., № 676 харківськ. ст. 
червона остюкувата № 4 Березоточівської ст., біла остюкувата 0105 Кархова, Дюр- 
баль 0348 Іванівськ. ст., як бачимо ці сорта в наших умовах дають дуже низький та 
нестійкий урожай. -

От чому ми вправі сказати, що ні Горконкур, ні Юрївка, ні Тейка взагалі ні 
один сорт, який уже з сортоспроби виключено за низьку врожайність, або той сорт, 
який протягом 4-х років показав себе мало врожайним, та нестійким, не повинен 
займати місця на ланах радгоспу, колгоспу або селянських. Немає рації в господар- 
стві теряти від 15% до 30% зернової продукції, тільки тому, що лани засіяні сортом 
не підхожим для умов нашої округи. Українка та Кооператорка дають збільшення 
врожаю (за 4-х річними данними) проти Горконкура та Земки на 15%, а проти 

     Юрївки та Дюрабля на 30%.
Швидкостиглість. Найранший сорт з випробуваних Кооператорка за нею по- 

ступово йдуть Земка. Степнячка, Українка, 040 мільтурумо Дюрабль, Юрївка, № 117 
ХКС—ГДС та № 120 ХКС—ГДС належать до пізніх сортів. Останні сорти займа
ють по швидкостиглості середнє місце. У 1927 році особливо виділився швидкостиг- 
лістю Місцевий сорт, який достиг раніш Кооператорки, але він у нас тілько один 
рік у сортоспробі. З наведенних данних бачимо, що в наших умовах найбільш вро- 
жайні сорти озимої пшениці є в той же час самі швидкостиглі. Швидкостиглі сорти 
уникають від захвату, який значно знижує як кількість, так і якість врожаю.

ЗИМОСТІЙКІСТЬ. Найвищу зимостійкість з усіх пшениць, що випробувались на 
станції мають сорти харківської ст. № 117, № 120, № 676, але врожайність ціх 
пшениць дуже низька.

Українка та 040 Дніпропетровської сг. виносят зиму добре та виходять по 
весні у цілком задовольняючому стані. Кооператорка, Земка та Степнячка значно 
рідшають за зиму, але по весні оправляються, особливо гарно виправляється Коопе- 
раторка. Останні сорти займають проміжне місце по зимостійкості.

Полягання. Найкраще стояння стебла мала за весь час Земка. 040 Дніпропет- 
ровської ст., № 120 ХКС—ДГС, № 676 ХКС—ГДС, Українка та Кооператорка. 
Українка має значну спадистість на полягання при нормі засіву на 8 пудів, а при 
12 полягає цілком, особливо це виявляється у роки ботаті опадами. Земка має гар- 
ний стеблестій при всіх нормах засіву. Саме слабе стебло має № 117 ХКС—ГДС.

ЯКІСТЬ зерна. Найкращу натуру та обсолютно вагу мали весь час Українка, 
Кооператорка та Земка.

Взагалі треба сказати, що остисті пшениці мають вищу натуру та більшу абсо- 
     лютну вагу ніж безості.

Відношення СОЛОМИ ДО зерна. Найвужче відношення між соломою та зерном 
було у Кооператорки, Земки, Українки та Степнячки.

Гущина висіву стандартних сортів. Для сьоми стандартних сортів: Коопера- 
торки, Земки. Українки, № 117 та № 120 ХКС—ГДС, Горконкуру та Дюраблю бра- 
лось 4 норми висіву 3, 6, 8, 12 пудів на десятину.

Урожайні данні наводимо у таблиці № 1. Протягом 4-х років сортоспроби оста- 
точно виявилось, що найкраща норма висіву для всіх цих сортів пшениці є 6 пудів 
на десятину. Збільшення норми висіву не виправдує себе даже для сортів, які знач- 
но рідшають протягом зими, наприклад, Кооператорка та Земка. Українка при загу- 
щенні до 8 пудів, особливо у багате опадами літо значно полягає.
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Сортоспроба озимої пшениці у 1928 році.
1927-28 рік був дуже несприятливий для озимої пшениці. В огляді метеороло

гічних умов докладно даються причини чому загинула озима пшениця.

Часть сортів зовсім загинула; сорти, які вийшли з зими були теж настільки 
зріжені, що не можна було перевести облік урожаю.

Таблиця № 3 характеризує у якому стані вийшли усі сорти весною. Як бачимо 
з таблиці цілком загинули: Кооператорка, Земка, Степнячка, Місцева, Ново-Кримка*)

Значно зрідилися за зиму: Українка, 040 мільтурум, Горконкур.

Відсоток рослин, що загинули зимою 1927-28 року. Табл. № з.

Найкраще видержали зиму сорти Харківської ст. № 117, № 120, № 676, але 
вони у нас, в той же час, складають саму низьку групу по врожайності.

 Сорти ярих пшениць.
Організація досвіду та головні роботи.

У 1927 році досліджувалось 13 сортів ярих пшениць, серед них був один сорт 
місцевий з селянського господарства Зінов євського району.

Досвід переводиться у 4-х пільному сівозміні: ранній пар, озима пшениця, про- 
сапне—кукурудза, яра пшениця. Готування грунту, зяблева оранка 10 листопада ба- 
лансом завглибшки на 3 вершки: по весні культивація та бороньба у 2 сліди 14 квіт- 
ня. Засів 15 квітня, бороньба засіву у той-же день. Норма висіву на десятину при- 
нято, згідно надісланої методики сортосітки, для ульок, білоколосок, білозерних по 
8-ми пуд., для гірок по 7-ми пуд., для арнауток та чорновусок по 9-ти пудів. Для 
усіх сортів береться на увагу поправка на % схожести. Засів переведено 17-рядко- 
вою сівалкою завода "Червоної Зірки”. Облікова площа ділянки 20 кв. сажнів. Уборка 
косою. Облік урожаю переведено за методою пробного снопа. За літо провадилась 
2 рази полка найбільших бур‘янів

*) Ново-Кримка у сортоспробі тільки перший рік.
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 У. 1928 році досліджувалися 11 сортів ярих пшениць. Організація досвіду та 
оловні роботи переводилися також як у 1927 році.

Зміни були такі: норму висіву—знаходили для кожного сорту окремо по фор- 
мулі, яка була надіслана в інструкції до посіву ярих пшениць та вівсів; засів 13 квіт- 
ня та бороньба 14 квітня.

Розвиток пшениці в звязку з метеорологічними умовами.
У 1927 році березень був теплий; середня місяшна t° повітря 1,6°, що значно 

вище норми. Зимові місяці дали збільшення опадів проти норми. Теж спостерегаємо 
за весняний термін: березень, квітень та травень дали 183 мм. проти середньої ба- 
тат. 149 мм. Особливо відзначився травень, який дав 105 мм. проти норми 44 мм. 
Квітень та травень мали t повітря досить теплу, яка цілком наближалася до норми.

Сорта ярої пшениці засіяні 15 квітня—на 15 день дали більшість сходів. Сходи 
були дружні та рівні. Сприятливі метеорологічні умови весни сприяли швидкому, 
інтенсівному та енергійному ростові ярих пшениць, урожай їх був забезпечений. 
Рослини війшли у літо гарно розвиненими, запас вологи в грунті був, так що посуш- 
ливість червня та липня не мала негативного впливу на урожай зерна. Урожай яро- 
вих у цьому році високий, якого уже давно не спостерігали

У 1928 році березень був дуже холодний: середня місяшна 1°— 6°, такої низь- 
кої повітря ми не спостерігали за 14 років існування станції. Зима була теж дуже 
холодна, та бідна опадами, всього випало 366 мм. Сніг зійшов тілько 20 березня. 
Березень був посушливий, всього 4,4 м.м. проти 20,6 мм. норми, що склвдає 21%; 
недобір опадів спостерігаємо у квітні—опадів 16,7 м.м. (норма 37,5) 45% від норми, 
крім того квітень має t повітря 7,5° а норма 8,3°, у другій декаді були дні з моро- 
зом. Сорти ярих пшениць засіяні 13 квітня, більшість сходів дають тільки на 
17—18 день. Умови травня були більш пріємні для вегітації пшениці. Середня мі- 
сяшна t° 14,4о, норма 14,5°, по ранкам не має приморозків; опадів 49,1 мм.—норма 
44,6. Червень має 1° повітря 16,5°—норма 18,3; опадів 53,5 мм.—норма 65,1 мм. На 
протязі травня та червня розвиток рослин іде дуже гарно, завдяки чому вони мо- 
жуть уникнути від поганих умов липня, який був цілком посушливий—11% опадів 
від норми 7,7 мм. та жаркий. Урожай ярих високий та гарної якости.

ШВИДКОТИГЛІСТЬ. По швидкостиглості сорти ярих пшениць, які досліджувалися 
на станції розподіляються так: найранні: селянська місцева, Улька Херсонська, Бі- 
лозерна № 721, Білозерна № 604, Білокоса Полтавської ст. Білокоса № 62.

Середнє місце займають гірки: 
Гірка № 71, Гірка № 162, а найпізніша Гірка № 274 Одесської ст. До гірок по 

доспіванню дорівнюється сорт Нойє Західньо-Сібірської ст., який у нас у сортоспробі 
тільки з 1928 року.

Найпізніші—це сорти твердих пшениць, з них чорновуска № 69 дорівнюється 
до Гірок, Арнаутка № 189 достигає пізніше, а сама пізня № 122—чорновуска Одесь
кої ст. У 1928 році твердих пшениць у сортоспробі не було.

Врожайність сортів та якість зерна.
У таблиці № 4 наводимо урожайні данні за 1927 та 1928 рік.
Найбільший урожай зерна у 1927 році маємо від Селянської Місцевої, Білоко- 

лосої № 431, Гірки № 274, Гірки № 162, Білозерної № 721, усі останні сорти зай- 
мають нижче місце, Найменший урожай дали Арнаутка № 189 та чорновуска № 69, 
Чорновуска № 122 зайняла місце у 1-й групі.

Чорновуска № 69 та Арнаутка № 189 дуже були пошкоджені шведкою, на Чор- 
новусці № 122 це пошкодження було значно менше.

Що торкається якости зерна, то найвищу натуру має Білоколоса № 62 та 
Гірка № 274; найвищу абсолютну вагу мали Гірка № 162 та Білоколоса № 431 
Харківської ст. Найменшу абсолютну вагу та найдрібніще запалене зерно було 
у Гірки № 274 Одеської ст. Тверді пшениці усі мають гарну натуру та абсолютну 
вагу.  
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У 1928 році перше місце по урожаю зайняли № 721 Сарат. ст., Гірка № 162 
Харківська ст. та Білоколоса Полтавськ. ст. За коефіцієнтом достовірности усі сорти 
ярих пшениць, крім Гірки № 274 та Білоколосої № 62, склали І групу.

Найвищу натуру та абсолютну вагу зерна мала №721 Сарат. ст.; низьку натуру, 
найменшу абсолютну вагу, найдрібніще зеро було у Гірки № 274. 

У таблиці № 5 даємо звідню відомість урожайности усіх сортів ярих пшениць, 
які були у сортоспробі з 1923 року по 1928 рік включно.

Урожайних данних за 1925 рік немає, тому що урожай був настільки низький, 
що йому не переведено обліку. ,

Урожайні данні сортів ярих пшениць.
Таблиця № 5.

З цієї відомости ми бачимо, що на протязі 5 років, досліджувалося 21 сорт. 
ярих пшениць. Але уся ця кількість сортів мала велику плинність. Після одного, 
двох років сортоспроби, ціла низка сортів з сортоспроби виключалися за низку уро- 
жайність, за нестійкість проти шкідників та посухи. Тільки 4-ри сорти утрималися 
на протязі 5 років, та один сорт на протязі 4-х років.

Користуючись матеріялом з таблиці № 5 неведемо пересічну цифру врожаю за 
4 роки (у 1926 році не було № 721) для слідуючих сортів: Білозерної № 721 та 
№ 604 Сарат. ст., Білоколосої № 62 Сар. ст., Білоколосої Попт. ст. Гірка; № 274 
самий кращий та постійний урожай, гарної якости зерно дає № 721 Сарат, ст.; гар- 
ний урожай дають Білоколоса Полт. ст. та Гірка № 274 Одеськ. ст.; тільи у Гірки 
№ 274, що року зерно дуже дрібне, запалене (вона пізня) з низькою абсолютною ва- 
гою, Білоколоса Полтавської ст. має зерно гарної якости. Білоколоса № 62 та Бі- 
лозерна № 604 дають весь час непостійні врожаї.
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В останнє зупираючись на данні матеріяли, ми повинні сказати, що досі ми не 
маємо ні одного селекційного сорту ярої пшениці, який давав би стійкий та високий 
Урожай, гарно протистоїв би проти шкідників та посухи. Правда зі всіх сортів, які бу- 
ли у сортоспробі висовуються, як нагадувалося вище Білозерна № 721, Білоколоса 
Полт. ст., Гірка № 724. За останні два роки високий урожай зерна та гарної якости 
дали сорти Харківської ст.: Гірка № 162 та Білоколоса № 43І. Місцева Селянська пше- 
ниця, яка у нас два останні роки у сортоспробі, дає врожай зерна на нижчий за 
селекційні сорти; обидва роки у першій групі за врожаєм зерна; зерно гарної якости.

Урожай усіх сортів ярої пшениці за останні два звітні роки, значно вище по- 
передніх 4-х років, можливо, що це з'ясовується зменшенням шкідників. Кузьки за ці 
Два роки у нас зовсім не було, зараження шведкою та гесенкою теж менше ніж у 
минулі роки.

Сорти ячменів.
Сортовипробування ячменю на станції розпочато тільки у 1928 році. Всього до- 

сліджувалось 5 сортів ячменів, серед яких один місцевий ячмінь з селянського гос- 
подарства сусіднього села Організація досвіду та головні роботи також як і для ярих 
пшениць. Зміни тільки такі:

1) Норма засіву для усіх сортів 6 пудів на десятину, для місцевого селянського 
та № 32 Одеської ст. брались 3 норми висіву: 3, 6, 9 пудів на десятину Для усіх 
сортів приймали поправку на схожість.

2) Висів переведено 14/IV та у той же день бороньба висіву.
3) Повторність 4-х разова.
Зходи зійшли на 14-15 день після засіву.
Огляд метеорологічних умов у яких їшов розвиток ранніх ярих культур даємо 

при огляді розвитку ярових пшениць. Урожай зерна ячменю у звітньому році вище 
середнього. Відношення між урожаєм соломи та зерна дуже вузьке. Пошкодження 
шведкою було незначне.

По швидкостиглості сорти ячменів, які були на досліджені розподілюються так. 
найранчий—№ 32 Одеської ст.—проміжне місце займають № 46 Одеської ст. та Тайя 
від Цукротресту, пізні, Ганна Одеської ст. та Місцевий селянський.

Урожайні данні наводимо у табл. №6.

Урожайні данні сортів ячменю 1928 р.
р=4,37%.   Табл. № 6.

За коефіцієнтом достовірности у 1 групу при нормі засіву 6 пудів на десятину 
ввійшли № 46 Одеської ст. дав 199 пудів на десятину, № 32 Одеської ст.—191 пуд., 
Тайя Цукротресту 174 пуди, Ганна Одеської ст. 169 пуд. Селянський ячмінь, при 
нормі висіву 6 пудів, склав IІ групу врожаю дав 156 пудів.
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З наведених даних ми бачимо значну перевагу чистого сорту перед місцевим 
селянським. Селянський ячмінь було засіяно поруч з чистосортними при однакових 
умовах, але врожай № 46 Одеської ст. дав на 43 пуди більш, більший урожай дали 
і усі останні сорти. У відсотках ця перевага чистого сорту, проти селянського до- 
рівнювнюється: № 46 та № 32 Одеської сг. на 27%, Тайя на 11%, Ганна Одеської 
ст. на 10%.

Найвища натура зерна була у Ганни Одеської ст. найбільшу абс. вагу мав яч- 
мінь Тайя.

Що торкається норми висіву, то ми бачимо у цьому році збільшення врожаю 
прямо пропорційне збільшенню норми. Особливо це відбилося на місцевому ячмені: 
при нормі висіву на 3 пуди—у III гр. (при 6 пудах у II груп., при 9 пуд. у І гр.).

В абсолютних числах збільшення врожаю при збільшенні норму висіву є і у 
ячменю № 32, але усі норми висіву № 32 у першій групі, тоб-то перевага більшої 
норми не доказана. Це всі данні тілько однорічного сортовивчення ячменів, для ос
таточного підбору кращих сортів ячменю для району нашої станції необхідно ’ поши
рити та продовжити роботу по сортовивченню ячменів.

Сорти вівса.
Сортоспробу вівса розпочато тільки у 1928 році. Досліджувалось усього 14 сор- 

тів, серед них один місцевий селянський та сорт Рихлик господарчий Аджамський, 
яким станція здавна засіває свої лани

Організація досвіду та головні роботи переводилися так як з ярою пшеницею 
та ячменем. Норма висіву знаходилася для кожного сорту окремо по тій же формулі, 
що й для ярої пшениці.

Облікова площа 24 кв. сажні. 
Повторність 3-х разова.
Висів 17 квітня, більшість сходів на 13-й, 14-й день. На протязі травня та 

червня розвиток усіх сортів вівса йшов дуже гарно. Рослини були настілько гарно 
розвинені, що без шкоди для врожаю, перенесли сухий та жаркий липень. Урожай 
усіх сортів вівсів цьому році дуже високий, відношення між соломою та зерном вузьке.

По швидкостиглості найранчі сорти це Рихлик найранчий Немеречанської ст., 
та Березоточевський № 507; пізніше: Перемога, № 90 Міронівської ст., самий пізній 
Місцевий селянський. Ріжниця швидкостиглості найранчого сорту проти пізнього до- 
рівнювалася у цьому році до 15 днів.

У табл. № 7 наводимо врожайні данні.

Урожайні данні сортів вівса.
Р=+-2,45% Табл. № 7.
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За коефіцієнтом достовірности, сорти вівса по врожайності розподілюються на 
IIІФ групи.

 групу склали 5 сортів: Золотий дощ, № 596 Харьківськ. ст., Гігант.—Іван. ст., 
Діппе, Лейтевицкий.

II групу склали. 7 сортів: № 70 - Мирон. ст., Лохова Жовтий, Перемога, № 53 
—Верхнячск. ст., № 507—Березот. ст., № 90—Мирон. ст., Рихлик господарчий— 
Аджамської ст.

У III групу ввійшли Рихлик найранчий та місцевий селянський, які дали самий 
низький урожай.

Перевага чистого сорту вівса за данними урожаю за 1928 р. проти місцевого 
селянського така: Золотий дощ дав на 65 пудів більш ніж селянський, у відсотках це 
збільшення визначає 38%; № 596—Харківської ст. на 32%, Гігант—Іван. ст. 29%, 
Діппе та Лейтевицкий 26%.

Що місцеві сорти вівсів мало врожайні, підтверджується тим, що сусідні се- 
ляне, які у нас заміняли свій місцевий овес на наш Господарчий сорт, більш своїм 
вівсом свої лани не засівають, бо кажуть—овес з станції родить багато краще 
проти нашого.

У цьому році овес господарчий Аджамської ст. дав збільшення врожаю проти 
селянського на 17%.

Урожаї всіх сортів вівсів у цьому році вище-середнього, цьому сприяли, голов- 
ним чином, сприятливі метеорологічні умови для розвитку рослин у травні та червні 
місяці, а також малий відсоток пошкоджень шведкою.

Що торкається якости зерна, то найбільшу абсолютну вагу маємо у Гіганта— 
Іван. ст. та № 70—Мирон. ст., найменша абсолютна вага зерна була у Рихлика най- 
ранчого Немеречанського. Найвища натура зерна у Золотого доща, найменша у се
лянського місцевого.

Досвід з вівсами переводиться у нас тільки один рік, для того щоб знайти най- 
кращі сорти для району нашої ст. досвід з сортами буде переводитися й надалі.

Сорти картоплі.

Сорти картоплі досліджуються у нас перший рік. Всього досліджувалось 15 сор- 
тів картоплі, серед них 3 місцевих сорти з селянських господарств нашої округи.

Попередником для сортів картоплі був ранній пар 1927 року, по якому загінула 
за зиму 1927-28 року озима пшениця. По весні переведено культивацію та бороньбу 
участка. Картоплю посаджено під лопату, завглибшки на 2 1/2 - 3 вершки, 8 травняі 
Площа харчування для всіх сортів картоплі однакова і дорівнюється 12х12=144 кв. 
Ділянка однорядкова, по 36 кущів у рядку; 30 кущів йшли на облік, а по 3 кущ. 
захистних з кожного краю. Повторність досвіду шостиразова.

Сходи з'явились 28—30 травня. Умови червня були цілком сприятливі для рос- 
ту картоплі. Особливо гарним розвитком відзначається Епікур, найбільш слабим Рання 
Роза, Бове та усі місцеві селянські сорти. Спочатку липня спостерігаємо значне за- 
хворювання ботви у ранньої Рожі, Бове та усіх місцевих сортів. Розовий з Мілету та 
Деодора Поліської ст. мали ботву увесь час цілком здорову, на останніх сортах по- 
шкодження ботви було не значне.

Увесь липень дуже сухий (11% опадів від норми) та жаркий, без сумніву, це 
дуже знизило врожай ранніх сортів картоплі. У серпні складаються сприятливі до-  
щові умови, але використати їх можуть тільки середньо-пізні та пізні сорти.
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Всі сорти картоплі за врожаєм клубнів поділюються на 6 груп. 

Урожайні данні наводимо у таблиці № 8.

Р = 3,2%.
Врожай картоплі у 1928 році. Таблиця № 8.

І-шу найвищу групу врожаю склали:

Рожевий з Мілету, Деодара Поліської ст., Піроля, Парнасія та Деодора від Но- 
сівської ст. 

II групу склали Крюгер та Вольтман Поліської ст.

У ІІІ-й групі тілько Вольтман Сумської ст.

У IV й групі Епікур та місцевий харчовий Бобринецького району.

У V-й групі Спогади Костина та місцевий промисловий Бобринецького району.

У VI-й групі: Бове, Рання Роза та місцевий харчовий з Високих-Байраків, 
Зіновївського району.

Перші вищі групи врожаю склали Універсальні, Заводські та Кормовий сорт 
Крюгер. Всі харчові сорти та місцевий промисловий складають нижч'і групи.

Місцеві харчові сорти дають урожай клубнів не нижче за чисті харчові сорти, але 
клубні у місцевих сортів занадто дрібних розмірів, що для харчового сорту значна хиба.

З універсальних сортів Р.озовий з Мілету та Деодара можуть вживатися в їжу 
людям, вони у нас за данними цього року, дали високий урожай.,

Вивчення сортів картоплі буде на далі продовжуватися на станції.
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Степової ст. ( був. Катеринославська ст.). Всього одержано 4 сорти Манджурської сої: 

 № 22 зелена Мандж., № 57, № 58 № 59 Жовті Манджурські.
Попередник озиме жито. Готування грунту зяблева оранка та культивація і бо- 

роньба по весні. Посаджено сорти 17 травня ручними сажалками, при 5 площах хар
чування (дивись таблиця № 9). Облікова площа ділянки 20 кв. сажнів. Повторність 
4-х разова. Облік урожаю, суцільним обмолотом ділянки.

Сорти сої Табл. №9.

Сорти сої посаджені 17 травня, більшість сходів зійшло через 12—13 днів.
На протязі червня розвиток сої йшов дуже гарно. Соя, без сумніву, постраж- 

дала від липневої посухи, бо вона на прикінці цього місяця цвіла та зав'язувала 
плоди. У серпні розвиток сої пішов значно краще. Але посушливість липня значн- 
понизила урожай сортів сої, як порівняти урожай сої цього року з данними урожай- 
ними попередніх років на других станціях (бо у нас соя перший рік), то маємо зниж- 
ку на 30—40%. З 4-х сортів достигли тільки 2 сорти; останні два загинули від 
приморозків у першій декаді жовтня місяця.

У таблиці ч. 9 наводимо данні урожайні сортів сої. 
Пізніший сорт дав урожай зерна значно вищий проти Раннього сорту. Соя це 

нова, для району нашої станції, культура, але вона перспективна, як технічна 
для олії, та кормова за багату білками макуху. Дослідження з соєю потрібує поши- 
рення та поглиблення, потрібує не тільки вивчення сортів, а й часу засіву, норми 
висіву та обробки. Що культура сої можлива в умовах району станції, підтвержує 
досвід цього року, який мав недобір тепла, а ранній та середньо-ранній сорт сої у 
нас достигли.

Сорти кукурудзи.
Сорти кукурудзи вивчаються:
1. У основному досвіді, який бере за мету облік урожайності окремих сортів з 

одиниці площі та находить кращу площу харчування для сорту.
2. У попередньому досвіді, який носить орієнтувальний характер; вивчає розви

ток сорту при данних грунтово-кліматичних умовах, вивчає швидкостиглість ріжних 
сортів та їх сортові властивости.

Основне сортовипробування.
  .

У 1927 році досвід переводиться у 4-х пільному сівозміні: ранній пар, озимина, 
кукурудза, ярина.   

Стерня з під озимини ореться на зябь. По весні бороньба та культивація. Сор- 
ти засіяно 7 травня та 8 травня ручними сажалками. Довжина облікової частини 
рядка 15 сажнів, повторність 4-х разова. Між ділянками з ріжними площами харчу- 
вання засаджували два вставних рядки. Догляд за кукурудзою на протязі літа: 3 рази
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просапка ручними сапками, один раз проривка, два рази обривали пасинки, та два 
рази збірали головню. Облік урожаю переводився обмолотом сирового зерна, кожної 
ділянки у час збору урожаю. Для опреділення виходу абсолютно сухого зерна, з си- 
рового зерна кожної ділянкі досвіду у час молотьби бралися 4-ри середні проби. Ла- 
бораторним засібом з цих 4-х проб знаходили % вологи.

У 1928 році організація досвіду та головні роботи були такіж як і у 1927 році, 
зміни були тільки ось в чому: сорти посаджено 10 травня, довжина облікової частини 
рядка 20 кв. сажнів.

У 1927 році умови вегітації кукурудзи склалися досить гарно. Весняні місяці: 
березень, квітень та травень дали опадів більш за норму, t° повітря у березні була 
вище норми, а у квітні та травні нарівні з нормою. Червень та липень дали недобір 
опадів пошти на 35%. Зато серпень дав опадів більш норми. Запас вологи який був 
у грунті від весни та дощі, липня червня та серпня спріяли швидкому енергійному 
ристові рослин на протязі усього літа. Гарні tо умови дали змогу достигнути усім 
сортам кукурудзи. Урожай кукурудзи у цьому році одержали вище середнього. У час 
збору урожаю стояла суха сояшна погода.

У 1928 році умови для вегітації кукурудзи склалися багато рірше. Зіма була 
дуже холодна та бідна на опади. Недобір опадів та недоссачу тепла спостерігаємо за 
перші 2 весняні місячі: березень та квітень. Травень має  повітря нормальну та 
достатню кількість опадів. Сприятливі умови для вегітації кукурудзи складається у 
червні На протязі цього місяця розвиток кукурудзи йшов дуже гарно, але знову спіт- 
кнула біда кукурудзу—цілком посушливий та жаркий липень. Тільки дощі, які випа- 
ли у достатній—кількости на протязі серпня зберігли наш урожай кукурудзи.

Недобір вологи та тепла за весняно-літній термін значно зменшили урожай ку- 
курудзи у цьому році. Урожай зерна кукурудзи у 1928 році проти урожаю 1927 рока
менш майже у два рази. Пізні сорти кукурудзи: Грушевка Одеської ст., особливо 
Стерлінг та Мінозета № 13 достигли у цьому році погано.

/
Урожайні данні за 1927 рік наводимо у табл. № 10. Всього у цьому році ви- 

пробувалося 9 сортів. Найвищий урожай маємо від Мінозети № 23, Стерлинга, Ай- 
вери-Кінга, Мінозети № 13, Бровконті, найменший від Чінкватіно, Одеської ст.

Урожайні данні сортів кукурудзи за 1927 рік.
Р=4%. Таблиця № 10.
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Урожайні данні за 1928 рік наводимо у табл. № 11. Всього випробовувалося 7 
сортів, серед них один сорт з селянського господарства сусіднього села, жовтозерний 

й кремнистий, по зовнішньому вигляду близький до Грушовки Одеської ст. За коефі- 
цієнтом достовірності усі сорти за врожаєм абсолютно сухого зерна склали І групу.

Урожайні данні сортів кукурудзи за 1928 рік.
Р=4,3%. Таблиця № 11.

У таблиці № 12 наводимо данні урожайних сортів кукурудзи, які були у сорто- 
спробі за останні 3 роки. Сортоспроба кукурудзи у нас перводиться уже шість років, 
але порівнювати урожай попередніх років з останніми не можливо, тому що тоді 
у досвіді площі харчування були другі та облік урожаю переводили за повітряно- 

, сухим зерном, у останні—за врожаєм абсолютно сухого зерна.

Розглядаючи таблицю № 12 бачимо, що найвищу врожайність зерна пересічної 
за 3 роки маємо від Стерлінга, Мінезоти № 13, Грушовки Одеської ст. та Броун- 
конті. Усі ці сорти пізні тілько Броунконті можно віднести до середньо-ранніх. Пізн- 
сорти гарно достигають у нас не що року.

У 1928 рові Стерлінг, Грушовка та Мінозета № 13 давали до 50% недозрілих 
початків. Броунконті достигає гарно що року.

З ранніх сортів кращі за врожайністю Мінезота № 23 та Айворі-Кінг. Ці сорта 
гарно дозрівають у нас що року При цьому необхідно додати, що Мінезота № 28 має 
врожай вищі та постійніші ніж Айворі-Кінг. По призначенню ці сорти теж різні. Ми 
незота № 23 сор гідний на харч для худоби, Айворі-Кінг дає муку гарної якости н- 
харч людям, його зерно, біле мучнисте може вживатися для комбінірованого пшениш- 
но-кукурузного помолу. Зерно Айвори-Кінга найкраща сировина для крохмальноі 
паточного виробництва, воно лехко замочується, лехко дробиться має мало білкових 
речовин; крохмаль одержують високої якости—снігової білизни.

Король Филип та Грушевську Маріупольську виключено з сортоспроби у 1926 р

Табл. № 12 на 68 стр.
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Урожай кукурудзи абсолютно сухого зерна в пудах на десятину.

Таблиця № 12.

Чінквантіно, за весь час сортоспроби, виявив себе мало-урожайним та ще до 
того пізній сорт, це сорт гідний на харч птиці, Північно Докотська пізній сорт, 
а по врожайності нижче Стерлінга та Мінезоти № 13. Чінквантіно та Північно— 
Дакот з сортоспроби виключено.

Що торкається оптімума площі харчування то кращий урожай зерна одержуємо 
частіще всього від Мізоти № 13 та Стерлінга при площі харчування 16х15=240 
кв. в., Мінезоти № 23 при 16х10=160  кв. в. Правда тут ми спостерігаємо значне 
коливання; так у роки сприятливі для вегітації кукурудзи, з достатньою кількістю 
опадів за літній період, гарний урожай дають і менші площі харчування, у роки 
з посушливим літом кращий урожай маємо на вище—наведених площах харчування. 
Збільшення площі харчування проти вище наведенних себе не виправдують. Броу- 
конті, Айворі Кінг та Грушовка Одеської ст. випробувалися тільки при одній площі 
харчування.

У 1928 році Айворі—Юнг випробувався при 5-ти площах харчування, але ніякої 
переваги збільшення площі харчування не дало.
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 Попередній досвід.

У 1927 році досліджувались Айворі—Кінг, Мінезота № 23, Грушевська Марі-
 упопьска, Стерлінг, Мінезота № 13, які мали ділянки  пасинковані; Броунконті та 
        Чінквантіно Одеської ст. мали тільки ділянки непасинкованні. Організація досвіду
 та головні роботи переводились як і у основному сортовипробуванні. Досвід попе- 

        редній не має повторності.

У 1928 році досліджувались: Айворі—Кінг, Мінезота № 23, Стерлінг та Міне- 
  зота № 13, які мали пасинкованні та непасинкованні ділянки.

Грушовка Одеської ст. та Броуконти мали тільки непасинкованні ділянки 
Організація досвіду такаж як і в основному сортоїспиті.

По швидкостиглости сорти, які були на досліджені поділюються так: найранчі— 
Айворі—Кінг, Мінезота № 23; середньо—ранні Броунконті; середньо пізні—Грушев- 
ська Маріупольска, Грушовка Одеської ст., Чінквантіно Одеської ст., пізні: Стерлінг 

     та Мінезота № 13.

Зупираючись на данні урожайні наведені у табл. № 12, та приймаючи на увагу, 
швидкостиглість сортів, можемо зробити такі висновки:

1) Для північної частини- нашої округи, та для умов Аджамської ст. найбільш 
підходять: ранній—урожайний Мінезота № 23. середньо—ранній урожайний Броун- 
конті та ранній Айворі—Кінг, бо хоча він і не дає постійно високий урожаїв, але 
зато має зерно з гарними властивостями.

2) Для південної частини округи цілком підходять високо урожайні пізні сорти 
Стерлінг, який за своє біле зерно може вживатися для комбінірованного пшенишно— 
кукурузного помолу; Мінезота № 13 яка більш здібна на харч худобі, Грушевка 
Одеської ст., яка вживається на харч людям та годівлі худоби.

У таблиці № 13 та 14 наводимо головні висновки попереднього досвіду за
1927 р. та 1928 р. з цих таблиць бачимо:

Головні висновки попереднього досвіду за 1927 рік.
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Головні висновки попереднього досвіду за 1928 рік.

1) Найбільшу кількість пасинків мають Айворі—кінг, Грушовка Одеської ст. 
Грушівська Маріупольска, а найменшу Мінезота № 23 та Чінквантіно. Мінезота № 13 
та Стерлінг мають теж дуже мало пасинків.

2) Урожай абсолютно-сухового зерна на 1 рослину для сортів, які дуже розку- 
щуються, Айворі—Кінга та Грушівської більший на непасинкованій ділянці. Ця 
ріжниця врожаю для Грушівської на 1 рослину дорівнюється на 0,011 клгр., для 
Айворі—Юнга 0,003 (1927 р.) та 0,002 (1928 р.), коли перерахувати це збільшенні 
на десятину, то для Айворі—Юнга воно дорівнюється до 9 пудів (1927 р.), де 
6 пудів (1928 р.), для Грушівської до 18 пудів (1927).

Врожай сортів, які не розкущуються, майже не змінюються, як з пасинкуванням 
так і без нього.

Необхідно зауважати, що для того щоб зробити остаточні практичні висновки 
треба досвід з пасинкуванням перевести окремо та з повторенням. Своїм висновками 
ми хочемо, поколивати погляд багатьох агроробітників на пасинкування, як на необ- 
хідний засіб при культурі кукурудзи. На обривання пасинків на одній дисятині у 
перший раз витрачується до 7 робочих днів, а для другий раз до 9 днів: збільшення 
врожаю ця праця не дає. Пасинкування яке не зменшує врожаю може мати значіння 
тільки в разі коли господарство використує зелену масу пасинків на харч худобі.

3) Найбільшу вагу початків мають Стерлінг та Мінезота .№13

4) Стерлінг та Мінезота № 13 відріжняються найбільшим зрістом стебля,
Айворі—Юнг найменший на зріст.

5) Усі сорти які були на - досліджені хворіють на сажку, не було серед них 
імунного сорту.

/ / . •
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  Робота відділу пристосвання Аджамської с.-г. 
досвіди, станції.Екскурсії.

Праця відділу пристосування почалась з 1924 року. До 1924 року селяни стан- 
цію майже не відвідували, зареєстровані окремі відвідування селян і то випадково та 
не планово. З менту введення на станцію штатнього фахівця по пристосуванню враз 
збільшилось і до цього часу збільшується кількість екскурсій на станцію.

По окремих роках станцію відвідано.

За 1928 рік з кількісти селян відвідало 143 чоловіки представників колективів, 
за другі роки цю цифру привести не можливо по скілько вони окремо не реєстру- 
вались.

Загальна кількість екскурсій і екскурсантів з кожним роком збільшується, особ- 
ливо збільшується для нас сама цікава група екскурсантів, це група господарчого 
населення—селян, що свідчить про збільшення зв'язку і впливу станції на господа- 
рююче населення.

Майже зовсім відсутнє в лавах екскурсантів сільське навчительство, що безу- 
мовно не ув'язується з агрономізацією сільських шкіл.

Не досить відвідують станцію агрономи особливо які працюють по колективіза
ції і в великих господарствах УРГО та цукротрестах.

Всі екскурсії, які відбулися на станцію в 1928 році розбиваються.
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Повторюєм, що по рисі О. З. В. відвідало станцію 17 екскурсій в кількости 
240 чоловік. Для організації цих екскурсій із коштів О. З. В. на кожен район було 
відпущено по 30 крб.

Як же екскурсанти розподіляються по районах.

Пересічно на район падає 15 екскурсантів.

По кількості відвідавших станцію екскурсантів на першим місті стоїть Знамян- 
ський район, а на посліднім Злинський.

Що торкається організації селянських екскурсій від районів, бажано більш при- 
тягти сюди представників колективів та бідніше селянство, даючи їм засоби пере- 
сування.

Кожна екскурсія була на станції пересічно одну добу.

Екскурсантам на станції давався чай, а для ночівлі відводилось помешкання; 
правда помешкання не відповідало своєму призначенню особливо в холодний час.

Порядок для більшости екскурсій був такий: В першу чергу фахівець відділу 
пристосування з екскурсантами йшов на досвідне поле станції для огляду. Рівнобіжно 
з демонстрацією досвідів на місці керівник давав пояснення про висновки станції і 
пристосування цих висновків в селянських і колективних господарствах. По повер- 
ненню з поля екскурсія пила чай і відпочивала.

Після перерви з керівником екскурсія йшла на дільниці сортоїспиту, де теж да- 
вались доскональні розясовування про значіння сорту в господарстві. На це тратилось 
пересічно 2 години. Потім демонструвався метеорологічний пункт, а як коли хемічна 
лабораторія і вегетаційний будинок На привеликий жаль хемічна лабораторія і веге- 
таційний будинок у звітньому році не працювали, а тому приходилось лише зазначати 
про значіння їх в досвідній справі.

В висновок в помешканні с. г. музею станції підводились підсумки екскурсій да- 
вались висновки станції по художніх плакатах.
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Необхідно відмітити, що в музеї не досить було живих експонатів, що заважало 
засвоєнню бесіди.

Бесіда в музеї завжди кінчалась поясненням переваги великого господарства, 
особливо колективного перед дрібним селянським господарством. Бесіда в музеї про- 
довжувалась пересічно біля 2-х годин.

Всі екскурсанти оставались задоволені відвідуванням станції і бажали більшого 
звязку станції з селянами.

Селянські екскурсії більше всього звертали увагу на попередники під озиму 
пшеницю, ріжна обробка грунту під ярину, трави і сортоїспит особливо гатунки 
картоплі.

Видавнича діяльність та участь в періодичному друку.
Періодичнії друк, особливо окружного мірила, широко використувася в роботі 

відділу пристосування для розповсюдження й популяризації висновків досвідної станції.

По роках було вміщено ріжних с.-г. дописів та заміток всіма фахівцями станції.

Останні дописи були поміщені в газети „Першотравенщини" "Селянська Правда" 
в журнал "Сам собі агроном" та „Степовий Досвідних".

За 1927/28 рік 61 допис написали співробітники станції.

Т. І. Кононов.................................35 дописів.
Г. Заворіцький..........................9

Прік.....................   . .       8
Созінов...................................6 
Грон ....................................... 2 
Горобець.................................  1 

61

По змісту всі дописи орієнтовочно можно розбити так:
Що торкається попередників по сівозміну . .... . . . 5

„ обробки грунту та угноєння . ..... 7
„ посіву та насіння.......................................           11
 просапних та трав .............................................15

„ організаційного питання.................................... -
„ по підвищенню врожайности ...................................9
 Ріжних............................... 14

Разом....................61

Як і необхідно було дожидати більше всього вміщено дописів по питанню прак
тичних культур і травосіяння; введення цих культур в селянське господарство за
безпечує більш постійну врожайність.

Не досить зверталось увагу сівозміну, а також економічному й організаційному 
бокові висновків досвідної станції для пристосування до селянського господарства.

Популярної літератури в вигляді книжок та листівок для села станцією вида
валось не достатньо, за період з 1924 по 1928 рік включно видано:
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В 1926 році брошура "Памятка селянина"—Назаренко тираж 2000 екзем. Ли- 
стівка „Що треба знати селянину про засів озимини” в 300 екз.

В 1928 році брошура „Сорта сільсько госп. рослин та їх значіння„—Кононів 
тираж 2000 екз.

Брошура „Як підвищити врожайність”—Прік тираж 2000 екз.
Листівка „Головні поради Аджамської с.-г. досвідної станції по сільському гос- 

подарству”—Созінов тираж 1000 екз.
В дальнішій роботі необхідно:
1) Більш звернути уваги випуску популярної літератури пристосовуючи до міс- 

цевих с.-г. умов.
2) Приступити до випуску в великій кількости друкованих плакатів для селян 

з висновками досвідної станції.

С.-Г. ГУРТКИ.

В 1927 році безпосередньо станцією робота в с.-г. гуртках не провадилась. Ро- 
бота в гуртках округи провадилась під керівництвом районових агрономів та Окрпо- 
літосвіти.

Тільки осінню 1928 року відділом пристосування сукупно з політосвітою був пе- 
розглянутий програм с.-г. гуртків виправлений та доповнений розісланий по районах 
для керування.

Програм загального с.-г. гуртка розрахований на 25 бесід на таки теми:
1. Стан сільського господарства району та напрямок його.
2. Шляхи до перебудови сільського господарства за сучасних умов.
3. Що таке грунт та як його поліпшувати.
4. Життя рослин та їх харчування.
5. Метеорологічні елементи степу.
6. Роля пару в сільському господарстві та його обробка.
7. Значіння сівозміну та їх типи.
8. Підготовка насіння до ярового засіву.
9. Як правильно сіяти ранні ярові.

10. Цукровий буряк.
11. Кукурудза.
12. Як оброблями сояшник, картоплю та кормовий буряк.
13. Кормові трави.
14. Будова та життя організму тварини.
15. Розведення та утримання крупної рогатої худоби.
16. 
17. Свинарство.
18. Боротьба з шкідниками поля.
19. Шкідники саду та боротьба з ними.
20. Як закласти садок та догляд за ним.
21. Закладка винограднику.
22. Догляд за виноградником.
23. Роля електрики та трактора.
24. Колективізація та кооперація.
25.  
В середині жовтня 1928 року безпосередньо відділом пристосування організовано 

два с.-г. гуртки; один в с. Веселівці, а другий у пос. Дубовйй. Заняття в цих гуртках 
проходять один раз на тиждень по вищезазначеному програму. Вся робота Веселів- 
ського гуртка провадиться виключно під керуванням агронома станції, а робота 
гуртка провадиться виключно під керуванням агронома станції, а робота гуртка пос. 
Дубовий розрахована на самодіяльність селян.

Робити остаточні висновки ще рано, але вже можливо замітити, що робота 
гуртка з агрономом безумовно проходе жвавіше і більше зацікавлює селян.
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Музей. С.-г. музей досвідної станції мало пристосований для приймання екскур
сантів, помешкання мало, устатковання не достатньо за виключенням художніх пла
катів в музеї майже нічого не мається.

Художні плакати до екскурсійного періоду 1928 року поновлені достатньо. Майже 
зовсім відсутні наочні приладдя по питанню переваги великого господарства перед 
дрібним.

В операційним році передбачається і вже приступлено до значного поповнення 
музею живими експонатами. Правда, в достаній мірі устаткувати не доведеться за від- 
сутністю зразків (оз. пшениця загинула).

В літо 1929 року передбачається відвести для музею більш просторе помеш- 
кання в новому будинкові.

Для поповнення музею по питанню переваги колективних господарств передба- 
чається ув'язатися з колгоспсекцією.

В цьому році постачено агрокабінет агронома Відмісцьгоспу живими плакатами 
та голівними висновками досвідної станції.

С.-Г. ВИСТАВКИ.
В 1928 році сільсько-господарські виставки не провадились.
В 1927 році досвідна станція брала участь в трьох міжрайонних виставках.
В Новоукраїнському районі 17—19 жовтня.
В Єлісаветградківськім районі 24—26 жовтня.
В Хмелівському районі 30—31 жовтня.
В Верблюжськім районі 8—12 листопаду.
В Новгородківськім районі 13—15 листопаду.
На кожній міжрайоній виставці одержували похвальні відозви. Крім цього в 

м. Зіновєвському природньо-історичному музеї мається с -г. куток Аджамської с.-г. 
досвідної станції, куток кожен рік частково поповнюється новими еспонатами.

Фахівець відділу простосування приймає участь в консультації по улаштуванню 
пересувної виставки політосвіти; котра складено в більшости з експонатів досвідної 
станції.

На привеликий жаль, робота цієї виставки станцією не вивчається.
Як пройшли міжрайонні с.-г. виставки матерялів на станції не мається.

Росподіл посівматер'ялу.
Досвідною станцією випускається чистосортовий матерял, який направляється 

через Окрсельсоюз для посіва в селянських та колективних господарствах по роках 
для розповсюдження.

В дальнішому відділ пристосування повинен репродуцировать крім зазначених 
культур, ще насіння трав та чистосортової картопли.

Недостача насіння трав в окрузі заставляє нас звернути увагу на розмноження 
їх не тільки на ланах станції, а також і на ланах колгоспів, розташованих поблизу 
станції шляхом контрактації прагнув заснувати окружний фонд насіння трав.

Звернути увагу на репродукцію „нових культур" ліпших гатунків сої, клеще- 
вини та инше.
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Лекції, с.-г. курси та консультація.
Лекції та бесіди по сельському господарству досвідною станцією провадяться 

лише в близьких до станції селах, планового проведення агропропаганди не було. 
Лекції та бесіди на селі ув'язувались з проводимими кампаніями на селі.

Всього досвідною станцією проведено бесід на селі по роках.

До останнього часу на усну пропаганду в ближчих від станцій селах зверталось 
не досить уваги, лише останній час у звязку з загальною рисою посилення роботи 
на селі по підвищенню врожайности станцією стали провадиться лекції, бесіди з се
лянами ближчих сел.

Вся робота відділу на місті тісно ув'язана з Високо-Байрацкою та Веселівською 
сельрадами.

Із с.-г. курсів—станція безпосередньо приймала участь лише в улаштуванні 
О.З. В. з керівниками с.-г. гуртки.

Крім усього цього провадилася письменна консультаційна робота. На станцію 
прибувало весь час досить ріжних запитань.

З відповіддями часто приходиться запізнюватися тому, що в відділі один фахи- 
вець і не вспіває всі питання проробить.

За 1927-28 рік прибуло 90 листів, на більшість яких станція подала відповіді 
через часописи.

КОЛЕКТИВНІ ДОСВІДИ.
Колективні досвіди зявляються безпосереднім продовженням роботи досвідної 

станції по вивчанню любих заходів рільництва У селянських умовах, що відріжня- 
ються від умов досвідної станції. Крім цього випробування одного питання в де- 
кількох пунктах, які ріжняться природньо-історичними умовами, ми находим органи 
розповсюдження оптимума агротехнічних заходів.

З другого боку колективні досвіди мають не менш значіння і як метод агро- 
культурного впливу на господарююче населення. Ніякий метод агропропаганди не може 
порівнюваться з селянською досвідною дільницею, на якій пристосування нового за- 
ходу дає значний ефект.

Колективні досвіди Аджамської досвідної станції проводяться лише другий рік, 
за ці два роки мінялися зразки, програми та методики переведення колдосвідів, а 
тому робити ті або инші висновки за даними колдосвідів що не можливо.

В 1926/27 році колдосвідами вивчались питання:

1) Гатунки озимої пшениці (Кооператорка, Земка, Степнячка та Місцева).

2) Гатунки кукурудзи (Мінезота № 23, Грушевка Одеська, Айворі-Кінг, Стер- 
лій та Місцевий).

3) Однорічні кормові трави (Сорго, Суданка).

4) Угноєння.
Колдосвіди були заложені в 30 дільницях розташованих по Зіновєвськіи окрузі 

рівномірно.
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Готунки озимої пшениці та угноєння досвід провадився без повторення, а га- 
тунки кукурудзи та однорічні трави з двома повтореннями.

Обслуговування провадилось станцією одним техником по колдосвідах, вигляді 
об'їзду всіх дільниць один або два рази на рік. Посів та убирання провадили самі 
господарі, а тому значний відсоток загинувших досвідів.

Озима пшениця.
За 1926/27 рік обліковано всього 19 дільниць по Зінов'євській окрузі. Врожай

ність озимої пшениці визначена в відомості Я? 1.

Відомість № І сортовипробування озимої пшениці за 1926-27 рік.

Перевага окремих гатунків.
В цім році згладилась тому, що рік дав сприятливі метеорологічні умови для 

розвитку всіх гатунків. Зима була помірна з достаньою кількосю опадів березень 
1927 року був теплий, пересічна місячна температура повітря  1,6о, що значно вище 
норми. Весняні місяці—березень, квітень та травень дали 183 м.м. опадів проти пе
ресічного 149 м.м.; особливо виснувся травень, який дав 105 м.м. проти 44 м.м. за 
багато років.

В 1927-28 році озима пшениця загинула.

Кукурудза.
З кукурудзою колдосвіди провадилися два роки; 1927 році обліковано 11 

дільниць.
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Врожайність гатунків кукурудзи за 1927 рік визначається у відомості № 2. За 
1928 р. персічна врожайність всіх гатунків кукурудзи була низча проти 1927 р.

Частина дільниць у 1928 році зовсім загинула за недостачою вохкости влітку.

Відомість № 2 врожаю гатунків кукурудзи за 1927 рік.

Як 1927 рік багатий опадами також і 1928 рік з недостачою опадів проти 
багаторічньої норми, по врожайности займає перше місце кукурудза Мінезота № 23 
потім Стерлінг, на останньому місці врожайності стоіть місцевий гатунок кукурудзи.
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Пересічні врожаї кукурудзи за 1927 та 1928 роки.

З наведенної таблиці бачимо, що кукурудза Мінезота № 23 не тільки на дос- 
відній станції, а й умовах селянского господарства дає вище врожаї на 33% проти 
місцевої кукурудзи.

Одонорічні трави.
Випробування кормових трав Суданки і Сорго провадились всього один 1927 р.

Обліковано врожайність з 6 дільниць, пересічна врожайність з двох укусів 
Суданки 410 пудів з 1 десятин, а Сорго 603 пуди сіна.

Сорго дає вищі врожаї, але більш цупке сіно, чим у Суданки.

Відомість № 4
Про врожай кормових трав на дільницях колдосвідів за 1927 рік.

Висновки за один рік зробити не можна, а всеж необхідно зауважати, що як 
Суданка, так і Сорго при правільній культурі дають у нас гарні врожаї, а тому 
повинні просовуваться в селянське господарство.
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