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РЕАЛІЗАЦІЯ потЕнЦІАЛу 
пРодуктивностІ ЕЛЕмЕнтІв 
стРуктуРи вРожАйностІ 
ЯчмЕню оЗимого

Мета. вивчити закономірності формування 
врожаю ячменю озимого за складовими 
елементами продуктивності колоса. 
Методи. Лабораторний, метод дисперсійного 
аналізу. Результати. досліджено продуктивність 
окремих елементів структури врожаю ячменю 
озимого пивоварного використання під дією 
технологічних факторів. доведено залежність 
кількості зерен і маси зернівки колоса від 
унесення мінеральних добрив та норм висіву 
насіння. Висновки. установлено неоднозначний 
вплив факторів технології на реалізацію 
потенціалу продуктивності елементів урожайності 
ячменю озимого. у середньому в досліді динамічні 
зміни кількості зерен у колосі залежно від норм 
висіву 300, 350, 400, 450 нас./м2 становили 24,9; 
24,3; 23,5; 22,5 шт., маси зернівки — 53,4 мг; 
52,7; 51,8; 50,9 мг відповідно.

У науковій літературі є різні тлумачення 
дослідних даних щодо реалізації потенціалу 
продуктивності хлібних культур за параметра-
ми кількості зерен у колосі та маси зернівки. 
Зокрема, М.С. Савицький неодноразово зазна-
чав, що маса 1000 зерен зменшується із загу-
щенням посівів пшениці ярої [9]. Проте є наукові 
дані, коли за значно більшої норми висіву насін-
ня в ярої пшениці маса 1000 зерен була істотно 
більшою. В інших публікаціях минулого століття 
наводяться факти, які мають багаторічні під-
твердження, що, чим більше в 1-ї рослини про-
дуктивних колосків, тим більшою в середньому 
буде маса зерна на 1 колос [4 – 6, 10]. 

Крім цього, літературні джерела підтвер-
джують, що застосування мінеральних до-
брив сприяє кращому кущінню рослин. За 
такого формування посівів поліпшується ре-
алізація потенціалу елементів продуктивності 
колоса за кількістю зерен у колосі і масою 
зернівки [1, 3].  Нині часто наголошується 
на тому, що в період інтенсифікації земле-
робства розвиток рослинництва визначати-
меться його біологізацією. Головна увага 
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зосереджуватиметься на основних факторах 
рослинництва — рослинах. 

Тому велике значення і перспективність 
мають напрями досліджень процесів форму-
вання врожаю, які являють собою якісно нові 
системи управління рослинництвом.   

Мета досліджень — провести досліджен-
ня за напрямом управління рослинництвом 
щодо встановлення закономірностей фор-
мування врожаю ячменю озимого за скла-
довими елементами продуктивності колоса. 

Матеріали і методика досліджень. 
Дослідження проведено на дослідному полі 
філіалу кафедри селекції, насінництва і за-
гальнобіологічних дисциплін Подільського 
державного аграрно-технічного університету 
ТОВ «Оболонь Агро» Чемеровецького району 
Хмельницької області впродовж 2009 – 2012 рр.  
Фактори: мінеральні добрива — норми 
внесення N30P30K30, N60P60K60, N90P90K90, 
N120P120K120, N0P0K0 — контроль; норми ви-
сіву насіння — 300, 350, 400, 450 шт./м2. 
Польові дослідження виконано відповідно 
до вимог наукової агрономії, викладених 
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Б.А. Доспєховим [2]. Статистичні дані па-
раметрів продуктивності колоса визначали 
на основі біометричного аналізу снопового 
матеріалу великої вибірки. Густоту продук-
тивного стеблестою підраховували в по-
льових умовах на рендомізовано підібраних 
ділянках розміром 1 м2 у 4-х повторностях. 

Сівбу проведено з дотриманням глиби-
ни загортання насіння ≈3 см і рівномірним 
розподілом його вздовж рядка. Фосфорно-
калійні добрива вносили під основний об-
робіток ґрунту. Одну частину азотних добрив 
(50% від норми застосування) вносили в пе-
редпосівний обробіток ґрунту, другу — пе-
ред відновленням весняної вегетації рослин. 
Об’єктом досліджень був 2-рядний сорт яч-
меню озимого Вінтмальт. 

Результати досліджень. Нині стосовно 
вирощування ячменю озимого розглядаються 
можливості використання на практиці зако-
номірностей впливу чинників технологічного 
характеру. Особливої актуальності ці питан-
ня набули з впровадженням у виробництво 
ячменю озимого пивоварного спрямування. 
Розв’язання цієї проблеми стало можливим 
лише завдяки створенню селекціонерами но-
вих сортів за характером морфологічної бу-
дови колоса, зокрема 2-рядного розміщення 
зернівок. Дворядні ячмені характеризуються 
високою однорідністю показників маси зер-
нівки, яка є важливою характеристикою сор-
тів ячменю пивоварного спрямування. 

Створення 2-рядних нових сортів ячменю 
озимого дає можливість забезпечити факто-
рами технології процес управління парамет-
рами продуктивності колоса за складовими 
елементами. Це фактично забезпечує досяг-
нення якості солодових властивостей пиво-
варного ячменю, пов’язаної з масою зернівки 
та її однорідністю.  

Доведено, що за високого агрофону ви-
рощування рівень урожайності зерна ячменю 
озимого безпосередньо не залежав в межах 
дослідних параметрів від кількості продук-
тивних пагонів на одиниці площі посіву, які 
були задані нормою висіву насіння. Винятком 
є варіант без унесення добрив (таблиця). 

Вивчення процесів формування врожаю 
за складовими елементами дало можливість 
виявити залежність параметрів кількості зе-
рен у колосі і маси зернівки ячменю за одна-
кового рівня врожайності зерна від кількості 
продуктивних стебел на одиниці площі посіву 
(рис. 1). Установлено, що збільшення кількос-
ті продуктивних пагонів на 1 м2 за підвищен-
ня норми висіву насіння на фонах мінераль-
ного живлення супроводжується істотним 
зниженням потенціалу продуктивності колоса 
за кількістю зерен і параметрами маси 1-ї зер-
нівки. Кореляційна залежність цих елементів 
урожайності від густоти стеблестою ячменю 
сильна — r – 0,99. Прогнозування за встанов-
леним рівнянням регресії підтверджує, що 
збільшення кількості продуктивних пагонів 
на 100 шт./м2 призведе до зниження кіль-
кості зерен у колосі в середньому на 2,5 шт. 
Аналогічна закономірність спостерігається 
в зміні маси зернівки ячменю. Кореляційна 
залежність маси зернівки від кількості про-
дуктивних пагонів, заданих нормою висіву на-
сіння, дуже сильна — r – 0,99. Зі збільшенням 
кількості продуктивних пагонів на 100 шт./м2, 
за прогнозуванням рівняння регресії, маса 
зернівки зменшиться на 2,6 мг. Коефіцієнти 
рівнянь регресії достовірні (Fф>Fтеор) за висо-
кої імовірності закономірності зв’язку р=0,00. 
Розподіл залишків — нормальний, відхилен-
ня теоретичних даних від емпіричних пере-
бувають у межах допустимих розбіжностей. 

Аналіз даних залежності маси зернівки 

урожайність зерна ячменю озимого залежно від впливу норм унесення мінеральних добрив і норм 
висіву насіння (середнє за 2010 – 2012 рр.), т/га

Норма добрив, кг/га 
д.р., фактор А

Норма висіву, нас./м2, фактор В

300 350 400 450

N0P0K0 4,18 4,35 4,56 4,68
N30P30K30 5,74 5,81 5,80 5,78
N60P60K60 6,91 7,00 6,96 6,90
N90P90K90 7,89 7,83 7,81 7,87
N120P120K120 8,62 8,58 8,51 8,55

НІР0,05

А                        2010 р. — 0,28         2011 р. — 0,31          2012 р. — 0,23

В                        2010 р. — 0,25         2011 р. — 0,28          2012 р. — 0,21

АВ                    2010 р. — 0,57         2011 р. — 0,63          2012 р. — 0,47
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та кількості зерен у колосі від кількості про-
дуктивних стебел на одиниці площі посіву 
із застосуванням мінеральних добрив під-
тверджує подібну закономірність (рис. 2). 
Розбіжність цих процесів формування вро-
жаю полягає в тому, що це відбувається за 
зростаючої врожайності зерна. Реалізація 
структурних компонентів урожайності харак-
теризується їх зниженням зі збільшенням 
кількості продуктивних стебел на 1 м2 біо-
логічного потенціалу продуктивності колоса  
за кількістю зерен і  масою зернівки. 

Статистичний аналіз даних також підтвер-
джує сильну кореляційну залежність параметрів 
складових продуктивності колоса від густоти 
стеблестою ячменю, сформованого під впли-
вом норм унесених мінеральних добрив. За 
формою встановленого рівняння регресії за-
лежність є прямолінійною. Достовірність функ-
ціональних коефіцієнтів рівняння висока, рівень 
значущості похибки дуже низький, відхилення 
теоретичних даних від емпіричних у межах 
допустимих значень. Максимальні значення 
відхилень становлять для параметрів показни-
ка кількості зерен 0,05, маси зернівки — 0,07. 
За прогнозуванням, із використанням добрив 
збільшення кількості пагонів на 100 шт./м2 при-
зводить до зниження кількості зерен у колосі 
на 0,6 шт., маси 1-ї зернівки — 0,8 мг.

Узагальнення отриманих результатів дає 
підставу сформулювати основні принципи за-
кономірності взаємокомпенсації рівнів елемен-
тів урожайності зерна. Збільшення або змен-
шення густоти продуктивного стеблостою за 

кількістю стебел на одиниці площі посіву яч-
меню озимого призводить відповідно до змен-
шення або збільшення реалізації біологічного 
потенціалу продуктивності колоса за кількістю 
зерен і масою зернівки. Взаємокомпенсації 
елементів урожайності зі збільшенням кількості 
продуктивних пагонів на 1 м2 за рахунок біль-
шої норми висіву насіння відбуваються на од-
наковому, незмінному рівні врожайності зерна, 
що є важливою особливістю впливу саме  норм 
висіву насіння. Взаємокомпенсація параметрів 
структури врожайності із застосуванням міне-
ральних добрив відбувається за аналогічної за-
кономірності. Проте за поступового збільшення 
кількості продуктивних стебел на одиниці площі 
посіву відбувається зниження реалізації біоло-
гічного потенціалу ячменю озимого за кількістю 
зерен у колосі і масою зернівки при закономір-
но зростаючій урожайності зерна. 

Слід звернути увагу на значні розбіжнос-
ті даних прогнозування, про які зазначено 
вище, — за кількістю зерен залежно від норм 
висіву насіння і застосування добрив вони 
становлять 2,5 і 0,6 шт. на колос відповідно. 
Щодо маси зернівки аналогічно послідовності 
зазначених факторів дані прогнозування ста-
новлять 2,6 і 0,8 мг, різниця очевидна. Крім 
того, це дає підставу провести порівняльний 
аналіз емпіричних даних за результатами 
теоретичного обґрунтування динаміки змін 
елементів структури врожайності залежно від 
впливу двох чинників, внесених в експери-
мент. Виявлено, що при 600-х продуктивних 
пагонах, отриманих за рахунок норм висіву 
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Рис. 1. Залежність кількості зерен і маси зернів-
ки колоса від кількості продуктивних стебел за 
дії фактора норми висіву насіння:  — кіль-
кість зерен у колосі (кзк), шт. (емпіричні значен-
ня);  — кількість зерен у колосі, шт. (теоре-
тичні значення);  — маса зернівки колоса 
(мзк), мг (емпіричні значення);   — маса 
зернівки колоса (мзк), мг (теоретичні значення)
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Рис. 2. Залежність кількості зерен і маси зер-
нівки колоса від кількості продуктивних стебел 
за застосування мінеральних добрив:   — 
кількість зерен у колосі, шт. (емпіричні зна-
чення);  — кількість зерен у колосі, шт. 
(теоретичні значення);  — маса зернівки 
колоса, мг (емпіричні значення);  — маса 
зернівки колоса, мг (теоретичні значення)
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насіння, показник кількості зерен у колосі ста-
новить 23,2 шт., маса зернівки — 51,6 мг. Із 
застосуванням мінеральних добрив за таких 
самих параметрів кількості продуктивних 
стебел на одиниці площі посіву аналогічні 
елементи врожайності відповідають 23,9 шт. 
зерен у колосі і масі зернівки 52,3 мг. Це під-
тверджує те, що формування окремих еле-
ментів урожайності залежно від досліджува-
них факторів відбувається по-різному, тобто 
неоднозначно, причому за значно більшого 
рівня врожайності зерна за внесення добрив, 
саме за рахунок вищої продуктивності колоса. 

Згідно з цими закономірностями можна по-
яснити ефективність застосування мінераль-
них добрив саме у взаємозв’язку з впливом 
фактора норми висіву насіння. 

Слід звернути увагу на дані літературних 
джерел, де відзначено важливу роль фосфо-
ру і калію в розвитку кореневої системи зер-
нових культур, зокрема в посиленні гілкування 
кореневої системи в рослин. Наголошується 
також на тому, що в ячменю за нестачі калію 
кореневі тканини відмирають з настанням 
у зерна молочної стиглості [11]. 

Варто зазначити, що в ячменю ріст зернівки 
і налив відбуваються одночасно [7]. Якщо ріст 
зернівки дещо стримується, відповідно зменшу-
ється її ємність накопичення для сухої речовини 
[8]. Цим можна пояснити зниження реалізації 
потенціалу продуктивності зернівки ячменю за 
її масою за такої  самої густоти стеблестою, але 
на нижчому фоні мінерального живлення.

За результатами досліджень установле-
но неоднозначний вплив факторів техноло-
гії на реалізацію потенціалу продуктивнос-
ті елементів урожайності ячменю озимого. 
Доведено залежність продуктивності колоса 
ячменю від норм висіву насіння та застосу-
вання мінеральних добрив. 

У середньому в досліді динамічні зміни кіль-
кості зерен у колосі залежно  від норм висіву 
300, 350, 400, 450 нас./м2 становлять 24,9; 
24,3; 23,5; 22,5 шт., маси зернівки — 53,4; 
52,7; 51,8; 50,9 мг відповідно. 

Під впливом мінеральних добрив N30P30K30, 
N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120 згідно з норма-
ми застосування аналогічні елементи структу-
ри врожайності становлять 24,8; 24,1; 23,4; 22,8 
шт. зерен у колосі та 53,4; 52,6; 51,7; 51,1 мг.

Дослідженнями встановлено, що зі збіль-
шенням кількості продуктивних стебел на 
100 шт./м2 за рахунок норми висіву насіння від-
бувалося зменшення маси зернівки на 2,6 мг, 
із застосуванням добрив — лише на 0,8 мг, 
кількості зерен — відповідно на 2,5 і 0,6 шт. 
на 1 колос. 
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