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ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ЗА КІЛЬКІСТЮ РОСЛИН
ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ТЕХНОЛОГІЇ
У статті показано залежність кількості рослин озимого ячменю на
одиниці площі посіву від застосованих мінеральних добрив та норм висіву
насіння. Проведено обґрунтування експериментальних даних на основі
коваріаційного аналізу, встановлено дію факторів, силу і форму зв’язку
результативних ознак від факторіальних
Ключові слова: озимий ячмінь, кількість рослин, норми застосування
мінеральних добрив, норми висіву насіння
Вступ. Оптимальна кількість рослин на одиниці площі є першою і
достатньо

важливою

умовою

отримання

високих

врожаїв

сільськогосподарських культур. Густота рослин на одиниці площі посіву є
складним показником структури врожаю, адже вона постійно зменшується,
розпочинаючи від сходів і до завершення вегетації. Цей показник поєднує в
собі три складові: польова схожість, перезимівля і виживання. Встановлено, що
кількість рослин залежить від багатьох технологічних факторів [1, 2]. У
дослідженнях проведених Львівським ДАУ, було доведено, що із збільшенням
норм мінеральних добрив кількість рослин підвищувалась. Наприклад, у сорту
Миронівська 808 при сівбі 30 вересня на фоні N80P60K60 вона становила
268 шт./м2, а на фоні N140P100K120 зросла до 290 шт./м2. В інших дослідженнях,
де вивчався вплив норм висіву на густоту рослин, також встановлено, що на
фоні N110P80K90 при меншій нормі 4,0 млн/га кількість їх становила 274 шт./м2,
при більшій нормі 4,5 млн/га – 290 шт./м2 [3]. Слід підкреслити, що оцінка
параметрів посівів у проведенні досліджень є пріоритетним завданням. З
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формуванням посівів ячменю сьогодні пов’язують оптичну щільність,
ефективність використання мінеральних добрив, енергетичних ресурсів,
вологи. Також важливе значення сьогодні надається густоті посівів у
взаємозв’язку

з

формуванням

елементів

структури

урожаю

зерна

та

його якості [4].
Мета досліджень – вивчити залежність параметрів посівів озимого
ячменю за кількістю рослин від впливу застосованих мінеральних добрив та
норм висіву насіння в умовах південної частини Лісостепу західного.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження виконані на дослідному
полі філіалу кафедри селекції, насінництва і загальнобіологічних дисциплін
Подільського державного аграрно-технічного університету ТОВ «Оболонь
Агро» Чемеровецького району Хмельницької області впродовж 2009-2012 рр.
Схема досліду: норми застосування мінеральних добрив – N0P0K0 (контроль –
без удобрення), N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120; норми висіву
насіння: варіанти – 300, 350, 400, 450 шт./м2. Ґрунти дослідних ділянок –
чорноземи опідзолені. Об’єкт досліджень – сорт дворядного озимого
ячменю Вінтмальт.
Результати

досліджень.

У

результаті

проведених

досліджень

встановлено, що кількість рослин посівів ячменю характеризується в межах від
233 до 367 шт./м2. У середньому по досліду цей показник становив 304 шт./м2
(табл. 1).
Таблиця 1
Кількість рослин ячменю залежно від впливу норм внесення мінеральних
добрив і норм висіву насіння, шт./м2 (середнє за 2010–2012 рр.)
Норма добрив,
кг/га д.р.
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
N120P120K120

300
233
248
249
250
251

Норма висіву, нас./м2
350
400
271
302
291
325
289
326
291
327
292
325
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агрофітоценозу

ячменю

залежав

від

застосованих

мінеральних добрив, але норми їх внесення істотних змін кількісних показників
не забезпечували. Про це свідчать дані приведені у відповідності до одних і тих
же норм висіву. Зокрема, при висіві 300 нас./м2 кількість рослин на 1 м2 була
меншою лише на контролі, на фонах мінерального живлення однаковою.
Аналогічна закономірність була також щодо норм висіву насіння 350, 400,
450 нас./м2. Показані результати підтверджуються статистичним аналізом
(табл. 2).
Таблиця 2
Оцінка впливу норм внесення мінеральних добрив на кількість рослин
ячменю, тест Дункана, шт./м2 (середнє за 2010-2012 рр.)
№

Норма добрив,
кг/га д.р.

Кількість
рослин

1
2
3
4
5

N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
N120P120K120

286
307
308
308
309

Гомогенні групи
1
2
***
***
***
***
***

У результаті чого показники були однаковими незалежно від фонів
мінерального живлення і становили в середньому 307-309 шт./м2. На контролі
кількість рослин була меншою 286 шт./м2. Залежність кількості рослин від
мінерального удобрення полягала у кращому їх виживанні. Разом із цим,
параметри посівів за кількістю рослин, де вносились мінеральні добрива,
знаходяться в одній гомогенній групі. Це підкреслює і звертає увагу на те, що
норми внесення за впливом характеризуються однаково.
Встановлено, що всі норми висіву насіння істотно впливали на кількість
рослин одиниці площі посіву. Закономірність змін результатів доведена
(табл. 3). Найменші значення параметра були при нормі висіву 300 нас./м2 –
246 шт./м2, при висіві 350 нас./м2 кількість рослин збільшилась на 41 шт. і
становила 287 шт./м2, 400 нас./м2 – 321 шт./м2 і при нормі 450 нас./м2 –
360 шт./м2.
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Таблиця
Т
3
Оц
цінка впл
ливу норм
м висіву насіння на
н кількіість росл
лин ячмен
ню,
теест Дунка
ана, шт./м
м2 (серед
днє за 201
10-2012 рр
р.)
№

Норрма висівуу,
нас./м2

Кількість
К
рослин
р

1
2
3
4

300
350
400
450

246
287
321
360

1
***

Го
омогенні групи
2
3

4

***
*
***
***

Оц
цінка вплливу досл
ліджувани
их фактор
рів на паараметри кількостті рослин
н
одиниці площі показує, що
щ найбілльший вп
плив на цей
ц показзник зум
мовлюютьь
норми ви
исіву насііння 95,6%
% і лише 4,2% – но
орми мінееральних добрив (р
рис. 1).

Рис. 1. Частка впливуу факторіів на кіль
ькість роослин
(А – норма вн
несення мінералььних добр
рив, В – норма
н
ви
исіву насііння)
Прроведений
й кореляц
ційний ан
наліз тако
ож підтверджує сиильну кор
реляційнуу
залежніссть кількоості росли
ин ячмен ю на оди
иниці пло
ощі від їхх виживан
ння та діїї
фактора норм висіву наасіння. К
Коефіцієнтт множи
инної корреляції становить
с
ь
Ry.xz=0,999 (рис. 2).
У результатті провед
деного реегресійного аналіззу встаноовлено, що
щ норми
и
висіву є важливим
м фактором від яккого залеж
жить кількість росллин. За рівнянням
м
множинн
ної регреесії можн
на прогноозувати вплив
в
нор
рм висівуу насінняя на цей
й
показникк.
www.pla
w
ant.gov.u
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Рис. 2. Залеж
жність кіл
лькості р ослин озимого яч
чменю відд норм ви
исіву
насін
ння та їх ззагально
ого вижив
вання
в
наа 100 наас./м2 збіл
льшитьсяя
Нааприклад, при збіільшенні норми висіву
кількістьь рослин в середнььому на 8 1 шт./м2. Значним є також і вплив заагальногоо
виживан
ння на цей
й показни
ик. При п
покращенні загальн
ного виж
живання рослин
р
наа
10% мож
же збільш
шитись кіількість ррослин яч
чменю наа 38 шт.//м2. Досттовірністьь
рівнянь регресії є високо
ою. Розббіжність теоретичн
т
них та еемпірични
их данихх
знаходятться в меж
жах допусстимої поохибки.
Ви
исновки. Встановл
лено, що кількістьь рослин при внессенні мінеральнихх
добрив N30P30K30; N60P60K60
ула статисстично од
днаковою
ю
6 ; N90P90K 90; N120P120K120 бу
і станови
ила в сереедньому 307–309
3
ш
шт./м2. Пр
ри збільш
шенні норм
м висіву насіння
н
у
порядку 300, 350, 400, 450
0 шт./м2 ввстановлеено посту
упове збілльшення кількостіі
рослин 246, 2877, 321, 36
60 шт./м
м2. Часткаа впливу
у дослідж
жуваних факторівв
становитть 4,2% таа 95,6%, відповідн
в
о.
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Аннотация
Климишена Р. И.
Параметры посевов озимого ячменя по количеству растений в
зависимости от влияния факторов технологии
В статье показана зависимость количества растений озимого ячменя на
единице площади посева от примененных минеральных удобрений и норм
высева семян. Проведено обоснование экспериментальных данных на основе
ковариационного анализа, установлено действие факторов, силу и форму связи
результативных признаков от факториальных.
Ключевые

слова:

озимый

ячмень,

количество

растений,

нормы

примененных минеральных удобрений, нормы высева семян.
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The article shows the dependence of the number of plants of winter barley per
unit area of the crop on applied fertilizers and seed standards. A study of
experimental data is based on covariance analysis, it is set performance factors,
strength and shape communication of effective characteristics and factorial.
Keywords: winter barley, number of plants, rates of fertilizer application,
norms of seeding.
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