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У статті показано формування агрофітоценозу ячменю залежно від
застосованих мінеральних добрив та проведеного позакореневого підживлення
мікродобривом «Нутрівант плюс». На основі коваріаційного аналізу доведено
ефективність формування посівів за сумісним впливом означених факторів на
покращення виживання рослин.
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Вступ. Кількість рослин на одиниці площі посіву є результативною
ознакою, яка залежить від норми висіву насіння, польової схожості та
виживання рослин. Крім цього, кількість рослин на одиниці площі є базовою
основою формування посівів. Рослини – біологічний засіб виробництва, саме
від їх кількості залежить значною мірою ценотична взаємодія між ними, яка
впливає на реалізацію всіх елементів структури урожайності. Необхідно також
звернути увагу на досконалість технології, однією із важливих вимог якої є
спроможність наближення кількості рослин на одиниці площі посіву до
кількості висіяного насіння. Це дає змогу посиленню ефективності управління
нормами висіву насіння заданих параметрів агрофітоценозу. Чим більшою
мірою кількість рослин наближена до заданої норми висіву насіння, тим
кращою буде реалізація технології вирощування ячменю [1, 2, 3].
Мета досліджень – вивчити залежність параметрів посівів ярого ячменю
за кількістю рослин під впливом позакореневого підживлення водорозчинним
мінеральним добривом «Нутрівант плюс пивоварний ячмінь».
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Матеріали і методика досліджень. Дослідження виконані в умовах
ПП «Чемеровецька

продовольча

компанія»

Чемеровецького

району

Хмельницької області. Ґрунти – чорноземи опідзолені. Схема досліду: норми
застосування мінеральних добрив – фактор А – N0P0K0 (контроль – без
удобрення),

N30P45K45

та

N60P90K90;

норми

застосування

мікродобрива

«Нутрівант плюс пивоварний ячмінь» – фактор В – 0 (контроль без
застосування мікродобрива); 3,0; 4,5; 6,0; 7,5; 9,0 кг/га. Об’єктом досліджень
були рослини ярого ячменю сорту Себастьян чеської селекції.
Результати досліджень. Отримані результати застосування мікродобрива
«Нутрівант плюс» щодо параметрів посівів ячменю за кількістю рослин на 1 м2
доводять, що за рахунок покращення виживання як на контролі, так і на
варіантах мінерального живлення досягнуті позитивні наслідки (табл. 1).
Таблиця 1
Залежність виживання рослин ячменю від застосування мікродобрива
«Нутрівант плюс», % (середнє за 2007-2010 рр.)
Норма
добрив,
кг/га д.р.
(фактор А)
N0P0K0
N30P45K45
N60P90K90
Середнє по
фактору В

Норма застосування мікродобрива «Нутрівант
плюс», кг/га (фактор В)

Середнє по
фактору А

0

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

86,8
93,4
93,2

87,5
94,6
94,9

89,2
96,0
95,8

90,1
96,6
96,4

91,0
97,1
97,4

93,8
97,0
97,8

89,7
95,8
95,9

91,1

92,3

93,7

94,4

95,2

96,2

93,8

На варіанті без внесення мінеральних добрив в ґрунт встановлено
поступове наростання виживання рослин ячменю в прямій залежності від
впливу норми застосування мікродобрива «Нутрівант плюс». Зокрема, на
контролі показник становив 86,8%, на варіанті внесення 4,5 кг/га – 89,2%, що на
2,4% більше; на варіантах 6,0; 7,5; 9,0 кг виживаність 90,1%; 91,0%; 93,8%.
Фактично доведено ефективний вплив технології позакореневого підживлення
рослин ячменю на основі застосування мікродобрива збалансованого у
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відповідності до якості пивоварного ячменю. Вирощування ячменю за
технологією внесення мінерального добрива в ґрунт, також ефективно впливає
на виживання рослин ячменю. Це добре проглядається за результатами
проведеного досліду і даними наукових публікацій [4, 5]. Дані наведені в
таблиці 1 засвідчують, що застосоване мікродобриво фактично забезпечувало
додатковий ефект. Зокрема, на варіанті внесення N30P45K45 виживання без
застосування «Нутрівант плюс» становило 93,4 %, що більше на 6,6 % від
контролю. Проведення позакореневого підживлення рослин мікродобривом
сприяло поступовому покращенню виживання рослин ячменю в посівах, про
що свідчить виживання рослин 94,6%; 96,0; 96,6; 97,1; 97,0 % відповідно до
норм застосування мікродобрива 3,0 кг/га; 4,5; 6,0; 7,5; 9,0 кг/га. Практично
аналогічні результати отримані на фоні живлення N60P90K90, де поступове
підвищення норми мікродобрива з 3,0 кг/га до 9,0 кг/га сприяло покращенню
виживання від 1,7 % до 4,6 %. Завдяки впливу двох факторів у проведеному
польовому досліді отримано результати покращення виживання в межах від
86,8 % до 97,8 % – різниця 11 %. У середньому на двох разом взятих варіантах
внесення мінеральних добрив у ґрунт покращення виживання становить –
4,1 %. На варіантах без внесення мінеральних добрив у ґрунт виживання рослин
за рахунок «Нутрівант плюс» збільшилось від 86,8 % (контроль без
застосування мікродобрива) до 93,8 % на варіанті внесення 9,0 кг/га. Різниця
становить 7,0 %. У середньому виживання рослин у проведених дослідженнях
за рахунок фактора А зросло від 89,7 % до 95,9 %, а за рахунок впливу
застосованого мікродобрива – від 91,1 % до 96,2 %.
Проведений дисперсійний аналіз з визначенням частки впливу факторів А
і В, показує, що 25,0 % впливу на виживання рослин мало мікродобриво
«Нутрівант

плюс»

і

72,2 %

мінеральні

добрива

за

традиційного

їх

використання. Щоб підкреслити вплив застосованого мікродобрива при
вирощуванні ячменю на фонах мінерального живлення на рис. 1 показано, що
позакореневе підживлення ефективне, частка впливу на виживання рослин
становить 98,0 %.
www.plant.gov.ua
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Рисс. 1. Впли
ив мікроддобрива «Нутріва
«
ант плюс»» на
виживан
в
ня росли
ин ячменю
Нааведені в таблиці 2 реезультати
и дослідж
жень зассвідчуютть впливв
мікродоб
брива на покращен
ння парам
метрів по
осівів. Зок
крема, наа контрол
льному таа
неудобрееному фооні живлеення кільккість росл
лин, які забезпечу
з
ували фор
рмуванняя
врожаю зерна, сттановила 230 шт./м
м2. Застоссування норми
н
4,55 кг/га «Н
Нутрівантт
плюс» у середньоому за чоттири роки
и забезпеч
чило 237 рослин
р
наа 1 м2, збіільшенняя
2
норми добрив доо 7,5 кг/гаа сприялоо збільшеенню їх кількості
к
до 242 шт./м
ш
. Заа

норми 99,0 кг/га кількістьь рослин ячменю
ю за раху
унок краащого ви
иживанняя
сягнула 2249 шт./м
м2.
Таблиця
Т
2
Харак
ктеристи
ика посівіів ячменю
ю за кіль
ькістю ро
ослин на одиниці площі
посівуу залежноо від норм
м застосуування мікродобр
м
рива «Нуутрівант плюс»,
п
шт./м2 (серееднє за 20
007-2010 рр.)
р
Норм
ма
ив,
добри
кг/га д
д.р.
(фактоор А)
N0P0K0
N30P455K45
N60P900K90
Середн
нє по
факторру В
21

м
ива «Нуттрівант пл
люс», кг/гга
Норма мікродобр
(фактор В)
В

Сер
реднє по
фак
ктору А

0

3,0
3

44,5

6,0
6

7,5
7

9 ,0

2230
2
256
2
255

232
2
259
2
260
2

2237
2263
2262

239
2
264
2
264
2

24
42
266
267

2449
2666
2668

238
262
263

2
247

250
2

2254

256
2

258

2661

254
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Застосоване мікродобриво «Нутрівант плюс» і мінеральні N30P45K45 та
N60P90K90 забезпечували істотний вплив на формування посівів ячменю за
параметрами кількості рослин одиниці площі. В середньому по фактору В зміни
параметрів посівів за кількістю рослин становлять від 247 до 261 шт./м2.
Зокрема, на варіанті N30P45K45 встановлено збільшення кількості рослин від 256
до 266 шт./м2. Подібні зміни параметрів посівів на варіанті внесення
мінеральних добрив N60P90K90. Істотні результати вже були при нормі
застосування «Нутрівант плюс» 3,0 кг/га (табл. 3).
Таблиця 3
Дія фактора мікродобрива «Нутрівант плюс» на параметри посівів
ячменю за кількістю рослин, шт./м2 (тест Дункана)
№
1
2
3
4
5
6

Норма
мікродобрива,
кг/га
0
3
4,5
6
7,5
9

Кількість
рослин
255,5
259,5
262,5
264,0
266,5
267,0

Гомогенні групи
1

2

3

4

***
***
***
***
***
***

Порівняно до варіанта 3,0 т/га, застосування мікродобрива сприяло
кращій густоті у варіантах внесення 4,5 та 6,0 кг/га. Аналогічна дія, але більш
ефективна, виявлена для варіантів 7,5 та 9,0 кг/га. Слід підкреслити, що
збільшення кількості рослин на одиниці площі посіву завдяки покращенню їх
виживання

спрямоване

на

забезпечення

важливих

вимог

технології

вирощування. Особливо важливо, щоб ця кількість як найбільшою мірою була
наближена до кількості висіяного насіння. В науковій літературі зазначається –
необхідною умовою високопродуктивних посівів є оптимальна кількість рослин
на одиниці площі посіву, рівномірно розміщених та однаково розвинутих [6].
Рівномірність розміщення рослин залежить від польової схожості насіння
та їх виживання після сходів. Як зазначено вище, польова схожість кращою
www.plant.gov.ua
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була при внесенні мінеральних добрив азотних, фосфорних та калійних,
покращення виживання є результатом спільної дії як фактора А, так і фактора В
– застосоване мікродобриво за технологією позакореневого підживлення.
Параметризація емпіричних даних дії мікродобрива на варіантах N30P45K45 та
N60P90K90 щодо впливу включеного в експеримент фактора позакореневого
підживлення на основі одномірного критерію значимості доводить в межах
отриманих результатів високу частку його впливу 98,0% на кількість рослин
одиниці площі посіву. Дія фактора достовірна F–53 імовірність похибки менша
1% рівня значущості.
З метою оцінки залежності виживання рослин ячменю від факторів
впливу проведений кореляційний аналіз. Встановлено сильний кореляційний
достовірний прямий зв’язок Ry.xz–0,89 залежності виживання рослин ячменю
від двох чинників впливу. Коефіцієнт множинної детермінації R2–0,8. На 80%
виживання як варіаційна складова залежить від фону живлення і застосування
позакореневого

підживлення

мікродобривом

«Нутрівант

плюс

ячмінь

пивоварний». Проведений регресійний аналіз за встановленим рівнянням
показує ступінь і особливості зміни залежної величини, тобто виживання
рослин ячменю від незалежних технологічних факторів: внесення мінеральних
добрив і застосування позакореневого підживлення. Для прогнозування за
показаним взаємозв’язком використано рівняння регресії (рис. 2).
Емпірична лінія регресії апроксимована теоретичною лінією регресії.
Максимальне

відхилення

теоретичних

даних

становить

1,4 %.

За

прогнозуванням при незмінному значенні норми внесення NPK збільшення
норми мікродобрива при позакореневому підживленні на 3,0 кг/га забезпечить
покращення виживання рослин на 1,7%. Функціональні коефіцієнти регресії
достовірні,

похибка

прогнозування

знаходиться

параметрів.
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Ри
ис. 2. Зал
лежність виживан
ння росли
ин ячмен
ню від засстосування
мін
неральни
их добрив
в та пров
веденого позакоре
п
еневого п
підживлен
ння
мік
кродобривом
Ви
исновки. Встановвлено ефеективністть сумісн
ного вплииву засттосуванняя
мінералььних добррив та про
оведення позакорееневого піідживленння мікрод
добривом
м
ячменю на вижи
ивання ро
ослин. Реезультати
ивність хаарактериззується середніми
с
и
даними 997,8 % поорівняно до
д контроолю 86,8 %.
%
Заллежність

виживання

р ослин

ячменю

від

ф
факторів

впливуу

характерризується множинн
ним коефііцієнтом кореляціїї Ry.xz – 0, 89.
В ррезультатті покращ
щення виж
живання рослин
р
яч
чменю доссягнуто зростання
з
я
2
їх кількоості на оди
иниці пло
ощі посівуу від 230 до 268 шт./м
ш
.
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Аннотация
Бигуляк С.П.
Формирование посевов ярового ячменя по параметрам количества
растений в зависимости от влияния технологических факторов
В

статье

зависимости

от

показано

формирование

примененных

агрофитоценозов

минеральных

удобрений

и

ячменя

в

проведенной

внекорневой подкормки микроудобрением «Нутривант Плюс». На основании
ковариационного анализа доказана эффективность формирования посевов по
совместному влиянию указанных факторов на улучшение выживаемости
растений.
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Ключевые слова: яровой ячмень, выживание растений, количество
растений, внекорневая подкормка, микроудобрение «Нутривант плюс»,
минеральные удобрения
Annotation
Biguliak S.
Formation of spring barley crops by parameters of number of plants
depending on influence of technological factors
The article shows the formation of agrophytocenoses of barley depending on
the applied fertilizers and foliar feeding conducted with micronutrient «Nutrivant
plus». It is demonstrated the effectiveness of the formation of crops by the joint
impact of the aforementioned factors to improve the survival of plants based on the
analysis of covariance.
Keywords: spring barley; the survival of plants; number of plants; foliar
feeding; micronutrient «Nutrivant plus»; fertilizers
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УДК 633.12.:631.55.001.891
ДОРОШЕНКО О. Л., старший викладач
Подільський державний аграрно-технічний університет
ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ
ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
У дослідженнях вивчався вплив різних мікроелементів на формування
біометричних
проводились

показників
на

особливостями

трьох
сортах

продуктивності

рослин

різних

за

гречки.

Встановлено,

гречки.

біологічними
що

та

Дослідження

морфологічними

із

застосуванням

мікроелементів спостерігалась тенденція збільшення кількості гілок, суцвіть
та зерен на рослині, в результаті чого підвищилась продуктивність рослин.
Ключові слова: мікроелементи, біометричні показники продуктивності,
висота рослин, вузол першого галуження, кількість суцвіть, кількість зерен,
індивідуальна продуктивність
Вступ. Гречка – цінна круп’яна культура, яка є традиційною для галузі
рослинництва в Україні. В Україні вона вирощується з ХV-XVI століття і має
надзвичайно велике народногосподарське значення, обумовлене широким
спектром використання її зерна і соломи як харчових продуктів і сировини для
переробних галузей промисловості [1].
У зв’язку з ростом урожайності і збільшенням виносу різних елементів з
ґрунту, значно зростає значення мікроелементів. Бор, мідь, марганець, цинк,
молібден, кобальт і ін. є каталізаторами багатьох ферментних процесів у
рослинній клітині, покращують обмін речовин і позитивно впливають на
урожай і якість зерна. Використовують їх для передпосівної обробки насіння чи
при позакореневому підживленні. Удосконалення існуючих агротехнологічних
прийомів

вирощування

гречки

шляхом

застосування

підживлень

мікроелементами, використання різних композицій в конкретних ґрунтово27
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