3,43 т/га, залежно від попередника. Дещо поступався вказаному наріде»
«Обробка насіння Реаком-С-зерно + Мп + Реаком Р2оК27 2л/га», у м о д
пшениця озима забезпечила врожайність 5,98-3,76 т/ra, за рівня врожайиовщ
контрольному варіанті (без використання мікродобрив) 5,43-2,83 т/га. О іН
того спостерігаємо закономірність впливу мікродобрив на підвиїдеіЩ
врожайності зерна пшениці залежно від попередника: чим гірший попереднії
а відповідно гірший афохімічний фон, тим спостерігається більша прибий
завдяки мікродобривам.
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ВПЛИВ ПРОСТОРОВОГО І КІЛЬКІСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН
НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ і
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО СТЕПУ
О.М. Драбітько

Інститут кормів НААНУ
А.В. Дробітько, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет
Представлено результати дослідження впливу способу сівби та густоти рослин на
формування фотосинтетичної, індивідуальної та зернової продуктивності
кукурудзи. Встановлено кореляційні та регресійні залежності між способом сівби, і
густотою рослин та масою качана, масою зерна в качані, масою і 000 насінин та
урожайністю зерна кукурудзи.

Важливою продовольчою кормовою культурою в Україні є кукурудза. У
зв'язку зі зростаючою потребою в зерні кукурудзи для харчування, в якості
важливого компонента кормових раціонів сільськогосподарських тварин і птшгі
значення цієї культури зростає, особливо в умовах Степу України.
Урожайність зерна кукурудзи в умовах регіону невисока, що свідчить про
недостатнє вивчення особливостей росту і розвитку та формування врожаю
культури залежно від технологічних прийомів вирощування, зокрема способу
сівби та густоти рослин [ 1-3,6-9].
Тому, створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин та
формування урожаю зерна кукурудзи, у першу чергу за рахунок способу сівби
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І ні густоти рослин, є важливою народногосподарською проблемою, яка
І. но гребує наукового обгрунтування для умов регіону.
Методика досліджень. Польові дослідження з кукурудзою проводили у
І (і,новому господарстві Інституту кормів НААНУ «Відродження» Братського
І району Миколаївської області.
Ґрунти - чорноземи звичайні, малогумусні легко- і середньосуглинкові на лесі.
Дослід двохфакторний: А - спосіб сівби з шириною міжрядь: 70 см,
'1(1 см, 210x70 см, В - густота рослин: 40, 50, 60, 70 тис/га. Градація факторів
і .1x4. Повторність досліду триразова. Варіанти розміщували систематично у два
, яруси. Облікова площа ділянки - 25 м2.
Оцінку фотосинтетичної діяльності проводили за такими показниками, як
площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП) та чиста
продуктивність фотосинтезу (ЧГІФ) [5]. Індивідуальну продуктивність та облік
урожаю кукурудзи проводили відповідно до «Методических указаний по
проведенню полевых опытов с кормовими культурами» (1983 р.) [4].
Результати досліджень. Однією із найважливіших умов одержання
пксокого врожаю є оптимальна площа асиміляційної поверхні посіву та
ефективність її функціонування. Недостатня площа листкової поверхні на
початкових фазах росту і розвитку рослин є причиною зниження ефективності
використання
фотосинтетично-активної
радіації.
Надлишкова
площа
асиміляційної поверхні призводить до взаємозатінення листків нижніх ярусів і,
як наслідок, не ефективного перерозподілу продуктів асиміляції, що суттєво
наливає на урожайність та якість продукції. Тому, одержання максимально
можливої урожайності кукурудзи залежить від тих складових технології, які
будуть забезпечувати формування оптимальної площі листкової поверхні та
тривалості її роботи, результатом цього і буде необхідна фотосинтетична
продуктивність посіву та рівень її урожайності. В середньому за роки
досліджень, максимальна площа листя (50,3 тис. м2/га) відмічена у фазі
молочної стиглості кукурудзи при сівбі з шириною міжрядь 2 10x70 см із
густотою рослин 70 тис./га.
Аналогічну залежність спостерігали і при сівбі з міжряддями 70 та
210 см, проте величина площі листкової поверхні була нижчою і складала
відповідно 44,5 тис. м2/га та 49,7 тис. м2/га.
Відмічено, що зміною густоти рослин можна регулювати величину і
темпи наростання асиміляційної поверхні. Протягом вегетаційного періоду
кукурудзи асиміляційна поверхня рослин швидше наростала в більш загущених
посівах. При збільшенні густоти від 40 до 70 тис./га площа листкової поверхні у
фазі молочної стиглості збільшувалась в середньому по досліді на 4,05,1 тис.м/га.
Дослідження показників чистої продуктивності фотосинтезу кукурудзи
показало, що на відміну від формування асиміляційної поверхні листків та
фотосинтетичного потенціалу вони мають зворотну залежність та змінюються
від ширини міжрядь та густоти рослин.
Встановлено, що при збільшенні площі листя та фотосинтетичного
потенціалу в міру загущення посівів кукурудзи показники чистої
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іі|ииі\ и і шпкн 11 фою сш пезу знижувались. Так, максимальні покиїииов Щ
г/м ш д о б у ) підмічено при сівбі кукурудзи з шириною МІЖрИЛ* щЯш
і у п о ю ю рослин 40 тис./га, що більше на 1,06 г/м2 за добу при сівбі %шмЙІІ р
м іж р я д ь 210 см та на| 0,99 г/м2 за добу при сівбі з шириною міжрядь 2 ІОііЯН
Рівень урожайності зерна кукурудзи, як і інших культур, нмміа<|ІВ|
кількісним виявленням елементів біометричної структури та їх ПОЄЛНАІіяИ
між собою, так і з ініпими ознаками рослин. Тільки оптимальне спішіілінЧМК
всіх компонентів ! структури урожаю забезпечує одержаний »НИВІ
продуктивності посіву кукурудзи. Виявлено, що при збільшенні густої й щШ
від 40 до 70 тис./га зменшуються показники структури р о с я и ^ Ц
індивідуальної продуктивності незалежно від ширини міжрядь
максимальну масу рослин (509-598 г), кількість зерен у ряді качни« (Щ
38,0 шт.), кількість зерен у качані (594-646 шт.), масу качана (196-223 і ) н |
зерна в качані (164-183 шт.), масу 1000 зерен (260,5-277,5 г) вілмічин* Щ
густоті 40 тис./га, тоді як при густоті 70 тис./га відповідно 458-523 і ЩШ
35,5 шт, 535-604 шт., 173-196 г, 251,5-261,5 г(табл. 1).
-Щ;
0.1*

Т ам Ш
Індивідуальна продуктивність та структура рослин кукурудзи залежИйЩ
ширини міжряддя та густоти рослин (у середньому за 2002-2005 р|і >
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Слід зазначити, що збільшення показників структури та індивідуальні
продуктивності рослин кукурудзи відмічено у способу сівби з міжряддя)#
210x70 см при порівнянні з способом сівби з міжряддями 70 і а 210 см, Ц
середньому за варіантами досліду приріст відповідно складав; маси рослини
75,3-36,8 г, кількості зерен у качані 54,2-22,5 шт., маси качана 26,5-10,8 г, мав*
зерна в качані 22,2-9,7 г, маси 1000 зерен 13,8-1,65 г.
Залежності між факторами, що досліджувались та показникам#
індивідуальної продуктивності кукурудзи описуються наступними рівнянням!'
регресії:
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у, = 255,0714 + 0,1344х, - 0,90(К)х2,
р . , маса качана, г; Хі —ширина міжряддя, см; х2 - густота рослин, гін /і а
ріфіиіміі множинної кореляції становить Я = 0,979. Критерій значимості
р>*шпі регресії Р = 105,3452 (табличне значення Р = 4,26).

І

у2 = 192,8667 + 0,1036х, - 0,8067 х2,
І
маса зерна в качані, г; Хі - ширина міжряддя, см; х2 - густота рослин,
р /і.і Коефіцієнт множинної кореляції становить Я = 0,865. Критерій
рцньнк гі рівняння регресії Р = 13,3765 (табличне значення Р = 4,26).
Уз = 280,1829 + 0,0685х, - 0,880х2,
І у, маса 1000 насінин, г; Хі - ширина міжряддя, см; х2 - густота рослин,
^ і Коефіцієнт множинної кореляції становить Я = 0,951. Критерій
рщмосгі рівняння регресії Р = 42,7064 (табличне значення Р = 4,26).
І(становлено позитивний вплив ширини міжрядь та густоти рослин на
іи*, іііііість зерна кукурудзи. Оцінка показників урожайності зерна культури
НЯ імогу виявити найбільш оптимальне поєднання елементів технології
|фіііування кукурудзи на зерно.
Нами відмічено, що сівба кукурудзи стрічковим способом з міжряддями
|ін /о см сприяла збільшенню урожайності зерна в порівнянні з варіантами, де
проводили широкорядним способом з міжряддями 70 та 210 см
ііюмідно на 0,4 та 0,2 т/га. Поряд з тим, при сівбі кукурудзи і шириною
и |>нді. 70 та 210 см найбільшу урожайність зерна (5,36-5,50 т/га) відмічено на
і|іііжтах із густотою рослин 60 тис./га, тоді як при сівбі з міжряддями 210x70
і» на варіанті з густотою рослин 70 тис./га (5,90 т/га) (табл. 2).

Ир.ніг mm нами дослідження показують, що в середньому Щ Я
інг, |.|. и умоїшх імвде нно -західного Степу максимальну ypo**Mt»M%j|
к\к>|<удін
т/га) відмічено при сівбі з міжряддями 210x70 им И » у м
/О 11іс./іїї, що більиіе на 1,15 т/га або 24,2% порівняно з контролем, ЯВ
проводили з шириною міжрядь 70 см і з густотою 40 тис./га.
За результатами регресійного аналізу нами встановлено, щш
досліджувані фактори впливали на урожайність насіння у складній и|В И
Залежність між величиною урожайності, шириною міжряддя та і щ Л
рослин виражається рівнянням множинної регресії:
у = 4,0680 + 0,0027Х| + 0,0149х2,
де
у - урожайність зерна кукурудзи, т/га; х, - ширина міжряддя, Щт
густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції становить К
Критерій значимості рівняння регресії F = 8,0056 (табличне значення f " ( И
Висновки. Таким чином, в умовах південно-західного Степу ctWfljH
оптимальних умов для росту, розвитку та формування п р о л у и й іД
кукурудзи, за рахунок способу сівби з міжряддями 210x70 см і
тис./га сприяло підвищенню показників індивідуальної продуктивності « І н В
основних елементів структури урожаю, при якому забезпечується більш
реалізація генетичного потенціалу продуктивності гібридів кукурудзи.
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