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Сторінка молодого вченого

ЗАЛежНІСТь пРОДУКТИвНОСТІ 
КОЛОСА ЯЧМеНю ЗА КІЛьКІСТю 
ЗеРеН вІД впЛИвУ СТРОКІв СІвБИ 
ТА НОРМ вИСІвУ НАСІННЯ*

Мета. встановити вплив строків сівби 
і норм висіву насіння на кількість зерен 
у колосі та урожайність зерна ячменю ярого. 
Методи. підрахунку, зважування, статистичний. 
Результати. встановлено, що з кожним 
наступним строком сівби кількість зерен 
у колосі зменшувалася, так як зі збільшенням 
норми висіву насіння. встановлено дію 
досліджуваних факторів на урожайність зерна 
ячменю ярого. Рівень урожайності істотно 
зменшувався з кожним наступним строком сівби. 
Висновки. Збільшення норми висіву насіння, 
призводило до значного зниження урожайності, 
за строків сівби 15.03., 25.03. За сівби 05.04. 
істотну різницю встановлено між значеннями 
урожайності норм висіву 350 та 400 нас./м2. 
За наступних строків сівби розходження між 
даними урожайності досліджуваних норм висіву 
насіння було незначним.
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Кількість зерен у колосі є важливим по-
казником — це один із елементів структури 
врожаю. У хлібних злаків саме на 2- і 3-му 
етапах органогенезу формуються зачат-
ки осьових структур складного суцвіття — 
стрижня колоса. Затримка розвитку на  
II етапі (низька температура, короткий світ-
ловий день) призводить до збільшення сег-
ментів осі колоса, а відповідно й кількості 
колосків і навпаки, прискорення розвитку 
(довгий день, висока температура, низька 
інтенсивність світла) спричинює скорочення 
кількості закладених метамерів [1 – 5].

аналіз останніх досліджень. На трива-
лість II та III етапів органогенезу, що збіга-
ються з фазою кущіння рослин, впливають 
строки сівби. За ранніх строків сівби фаза 
кущіння розпочинається раніше та триває 
довше, адже вихід у трубку у рослин різ-
них строків сівби розпочинається практич-
но в один і той самий період з незначним 

розходженням у днях [6 – 8].
На кількість зерен у колосі можна впли-

вати також і таким технологічним факто-
ром як норми висіву насіння. Н.А. Ламан, 
Н.Н. Стасенко, С.А. Каллер установили, що 
істотна різниця є по всіх елементах струк-
тури урожаю залежно від сили ценотичної 
взаємодії в посівах. Кількість зерен у колосі 
у дворядного ячменю сорту Мінський варію-
вала від 12 до 25 шт., залежно від загуще-
ності посівів, зазначають вони [9]. 

Матеріали і методи досліджень. 
Дослідження проводили на дослідному полі 
навчально-виробничого центру «Поділля» 
ПДАТУ, впродовж 2014 – 2016 рр. Об’єктом 
досліджень були посіви ячменю ярого сор-
тів Сєбастьян та Експлоєр. Фактор А — 
строки сівби: 15.03., 25.03., 05.04., 15.04., 
25.04., фактор В — норми висіву насіння: 
300, 350 та 400 нас./м2. Кількість зерен у ко-
лосі та облік урожайності встановлювали за 
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загальноприйнятими методиками, висвіт-
леними В.Ф. Мойсейченко та В.О. Єщенко. 
Результати експериментальних даних об-
числювали за допомогою тесту Дункана та 
кореляційного аналізу [10].

Результати досліджень. Дослідженнями 
встановлено, що показник кількості зе-
рен у колосі рослин ячменю ярого сорту 
Сєбастьян знаходився в межах 17,1 – 21,7 шт.  
та у рослин сорту Експлоєр — 16,8 –  
21,5 шт. (табл. 1).

Аналіз отриманих результатів на основі 
тесту Дункана свідчить про те, що строки 
сівби впливають на кількість зерен у колосі 
рослин ячменю ярого. Дані різних строків 
сівби знаходяться в окремих гомогенних 
групах, що свідчить про істотну різницю між 
ними. Найбільшу кількість зерен отримано 
у рослин першого строку сівби та встанов-
лено, що кількість зерен у колосі зменшу-
ється з кожним наступним строком сівби. 
Так, у середньому за роки досліджень, 
значення кількості зерен рослин сорту 
Сєбастьян, у середньому по досліду ста-
новили: 20,9; 20,2; 19,3; 18,1;17,4 шт., сорту 
Експлоєр: 20,7; 19,9; 19,1; 18,4; 17,3 шт.  
відповідно строків сівби 15.03., 25.03., 
05.04., 15.04., 25.04. Встановлена законо-
мірність спостерігалася щорічно. 

Кількість зерен у колосі залежить також 
і від норм висіву насіння. Найвищим цей по-
казник є за норми висіву 300 нас./м2 й ста-
новить у середньому по досліду 19,8 шт.  
у рослин сорту Сєбастьян і 19,7 шт. рос-
лин сорту Експлоєр. Установлено істотне 

зменшення кількості зерен колоса зі збіль-
шенням норми висіву насіння. Так, збіль-
шивши норму висіву насіння досліджуваних 
сортів на 50 нас./м2, кількість зерен змен-
шилася на 0,6 шт. і становила, в сорту 
Сєбастьян — 19,2 шт., сорту Експлоєр — 
19,1 шт. До істотного зменшення кілько-
сті зерен призвела сівба з нормою висіву 
400 нас./м2 порівняно до значень норми ви-
сіву 350 нас./м2. Різниця становила, по сор-
ту Сєбастьян 0,7 шт., по сорту Експлоєр 
0,8 шт. Між значеннями норм висіву 300 та 
400 нас./м2 різниця становить 1,3 шт./м2 та 
1,4 шт./м2, відповідно сорту.

Досліджувані фактори, зокрема строки 
сівби чинили значний вплив на рівень уро-
жайності зерна ячменю ярого. Найвищу вро-
жайність зерна отримано за першого строку 
сівби, в середньому вона становила 7,59 т/га 
сорту Сєбастьян і 7,81 т/га сорту Експлоєр. 
За другого та наступних строків сівби урожай-
ність поступово знижувалася. За умови сівби 
25.04. вона в середньому по сорту Сєбастьян 
становила 6,70 т/га та 6,60 т/га по сор-
ту Експлоєр, 05.04. — 5,42 т/га; 5,45 т/га;  
15.04. — 4,32 т/га; 4,36 т/га; 25.04. — 3,29 т/га;  
3,09 т/га відповідно сорту.

Врожайність зерна ячменю ярого відповід-
но норм висіву насіння 300 нас./м2, 350 нас./м2,  
400 нас./м2, у середньому була такою: 5,64; 
5,48; 5,28 т/га сорту Сєбастьян та 5,65; 
5,48; 5,26 т/га сорту Експлоєр. Норми висі-
ву насіння виявилися впливовим фактором 
технології на урожайність зерна ячменю за 
ранніх строків сівби. При сівбі 5.04. різницю 

1. Кількість зерен колоса ячменю ярого, залежно від впливу строків сівби та норм висіву 
насіння, шт. (середнє за 2014 – 2016 рр.)

Строк сівби

Сорти

Сєбастьян Експлоєр

Норми висіву, шт./м2

300 350 400 300 350 400

15.03. 21,7 21,1 20,6 21,5 20,9 20,3
25.03. 21,1 20,3 19,6 20,7 20,0 19,3
05.04. 19,9 19,4 18,9 19,7 19,3 18,7
15.04. 18,7 18,2 17,7 19,0 18,4 17,9
25.04. 17,7 17,4 17,1 17,8 17,2 16,8
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встановлено лише між значеннями норм ви-
сіву 350 – 400 нас./м2. За умов сівби 15 та 

25 квітня між даними досліджуваних норм ви-
сіву насіння істотної різниці не встановлено.

Встановлено, що зміни кількості зерен за 
впливом фактора А є істотними та ста-
новлять: для сортів Сєбастьян — від 17,4 
до 20,9 шт., Експлоєр — від 17,3 до 20,7 шт.

Зміна кількості зерен від дії фактора В 
становить від 18,5 до 19,8 шт. по сорту 
Сєбастьян і по сорту Експлоєр від 18,3 
до 19,7 шт. 
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