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У статті представлені результати досліджень, 
проведених протягом 2007–2009, 2014 рр. на дослід-
ному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва щодо впливу за-
стосування різних строків сівби та норм висіву на 
варіабельність показників продуктивності колоса 
різних систем стебел пшениці м’якої озимої сорту 
Астет. Формування вищих показників продуктивно-
сті колоса головної і бічної системи стебел у серед-
ньому за роками досліджень забезпечувала сівба 15–
17 вересня з нормою висіву 5,0 млн нас./га. Ефектив-
ність чинника норми висіву за роками досліджень 
була більш сталою порівняно зі строками проведення 
сівби, вплив яких значно залежав від погодних умов 
веґетаційного періоду конкретного року досліджень.  

Ключові слова: пшениця м’яка озима, норма 
висіву, строки сівби, озерненість колоса, систе-
ма стебел, маса зерна з колоса. 

Постановка проблеми. Урожай зернових хлі-
бів визначається кількістю колосоносних стебел 
на одиницю площі та продуктивністю їх колосся. 
Тому важливо знати, під впливом яких чинників 
формується продуктивність колоса. Особливої 
уваги заслуговують питання впливу контрольо-
ваних чинників на розвиток колоса різних сис-
тем стебел, оскільки вони відіграють значну 
роль у формуванні врожайності рослин. Значний 
інтерес представляє вивчення впливу агротехніч-
них чинників: норм висіву та способів сівби на 
особливості формування зернової продуктивнос-
ті колоса. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Більшість вітчизняних і зарубіжних учених від-
мічають важливу роль строків проведення сівби 
у формуванні продуктивності як конкретних рос-
лин, так і посівів у цілому [9, 15, 19]. 
Дослідженнями встановлено, що для кожної 

агрокліматичної зони правильно підібрані стро-
ки сівби пшениці озимої мають важливе значен-
ня як у сприятливі, так і несприятливі роки. 
Проте в науковій літературі трапляються досить 
різні рекомендації [1, 2, 6, 16, 17].  

Встановлено, що різні за біологічними озна-
ками сорти по-різному реагують на строки сівби 
[2, 4]. Сорти з підвищеною фотоперіодичною 
реакцією та зимостійкі слід висівати раніше, а з 
короткою стадією яровизації на 5–10 днів пізні-
ше сортів, які мають тривалу стадію яровизації 
[20].  
Більшість вчених стверджують, що зміщення 

строків сівби від оптимальних як у бік ранніх, 
так і у бік пізніх, без урахування особливостей 
року та сорту неухильно веде до зниження вро-
жайності зерна пшениці озимої. На думку бага-
тьох учених, перегляд основних агротехнічних 
заходів повинен відбуватися щонайменше один 
раз на 10 років, а оптимальні строки сівби пше-
ниці озимої слід змістити на 10–15 днів пізніше, 
ніж вони були 10–15 років тому [11, 18, 21].  
У системі агротехнічних прийомів вирощу-

вання пшениці озимої на основі адаптивного ро-
слинництва важливу роль відіграють норми ви-
сіву, від чого суттєво залежать ріст, розвиток і 
продуктивність рослин [8]. Постійне сортоонов-
лення та створення нових інтенсивних сортів 
пшениці озимої, зміни погодних умов, а також у 
зв’язку з різким зменшенням обсягів внесення 
органічних та мінеральних добрив, актуальним 
питанням є вивчення оптимальної норми висіву 
пшениці особливо по пару.  
Для створення високопродуктивного посіву 

пшениці озимої важливо сформувати оптималь-
ну густоту рослин і рівномірно розмістити їх на 
площі. Адже для нормального росту і розвитку 
рослинам потрібна відповідна площа живлення, 
за якої вони будуть мати достатню кількість по-
живних речовин і води для створення необхідної 
веґетативної маси і формування зерна [3].  
Необґрунтоване зменшення норми висіву 

знижує врожайність більше, ніж її завищення, 
оскільки в результаті сильного кущіння утворю-
ється велика кількість підгону, який не формує 
зерна або утворює дрібне зерно і формується 
недостатня кількість продуктивних стебел [13, 17]. 
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Оптимальна норма висіву не є величиною по-
стійною – вона залежить від багатьох чинників і 
передусім від якості насіння, сорту, строку і спо-
собу сівби, ґрунтово-кліматичних умов, поперед-
ника, вологості й родючості ґрунту тощо. Вод-
ночас для різних зон, сортів і строків сівби з 
урахуванням агрофізичних властивостей ґрунту 
й вологозабезпеченості оптимальними нормами 
висіву вважаються від 400 до 700 схожих насі-
нин на 1 м2 [2, 10].  
Норми висіву тісно пов’язані зі строками сів-

би. За сівби у ранні строки рослини добре ку-
щаться й оптимальний стеблостій формується за 
менших норм висіву – по пару 3,0–4,0 млн 
шт./га; після непарових попередників – 4,0–4,5 
млн шт./га. В оптимальні строки сівби пшеницю 
озиму краще висівати з нормою висіву 4–4,5 і 5,0 
млн шт./га відповідно. За пізніх строків сівби 
рослини восени не кущаться, тому для створення 
оптимальної густоти стеблостою норму висіву 
необхідно збільшувати до 5,5–6,0 млн схожих 
насінин на гектар з тим, щоб навесні нарахову-
валось не менше 300 рослин на 1 м² [13, 17].  
Таким чином, норма висіву пшениці озимої не 

є сталою величиною, а змінюється залежно від 
якості насіння, сорту, попередника, строку сівби, 
фракції насіння, вологості й родючості ґрунту та 
інше. Норми висіву потрібно щороку уточнюва-
ти не тільки в межах області та району, а й у кож-
ному господарстві та встановлювати для кожно-
го поля окремо, залежно від ґрунтово-
кліматичних умов та інших конкретних обставин. 
Мета досліджень полягала у визначенні ефек-

тивності застосування різних строків сівби та 
норм висіву на варіабельність показників продук-
тивності колосся різних систем стебел пшениці 
м’якої озимої сорту Астет. 
Завдання досліджень. Відповідно до постав-

леної мети було передбачено визначення показ-
ників продуктивності колоса головної системи 
стебел та системи бічних стебел І порядку пше-
ниці озимої сорту Астет, а саме: кількості колос-
ків у колосі, озерненості колоса, його маси, за-
лежно від впливу досліджуваних чинників. 
Окрім цього було заплановано визначення час-
ток досліджуваних чинників у варіабельність 
досліджуваних показників. 
Методика досліджень. Для вирішення постав-

леного завдання було проведено польовий дослід 
методом розщеплених ділянок на дослідному 
полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва впродовж 2007–
2009, 2014 рр. за загальнопоширеною методикою 
[5]. Ділянками першого порядку були такі варіан-
ти строків сівби: 5–7 вересня (контроль); 15–17 
вересня; 25–27 вересня. Ділянками другого по-

рядку були чотири варіанти норми висіву: 4,0; 
4,5; 5,0 і 5,5 млн нас./га. Дослід було закладено у 
чотирикратній повторності, загальна кількість 
ділянок другого порядку становила 12 штук. 
Площа елементарної облікової ділянки – 45 м2. 
Агротехніка, що застосовувалася у досліді, 

була загальноприйнятою для зони східного Лісо-
степу України, крім елементів технології, що 
досліджувалися. 
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 

важкосуглинковий на карбонатному лесі. В ор-
ному шарі ґрунту міститься 4,4–4,7 % ґумусу, 
13,8 мг рухомого фосфору, 10,3 мг калію на 100 г 
ґрунту. 
Регіон проведення досліджень має характер 

нестійкого зволоження. Середньобагаторічна 
сума опадів за рік становить близько 530 мм: від 
250 мм у гостропосушливі роки до 800 мм у ро-
ки з надмірною кількістю опадів. Сумарна кіль-
кість опадів у період перед початком відновлен-
ня веґетації (січень, лютий) і за період весняно-
літньої веґетації пшениці м’якої озимої (бере-
зень-липень) у 2007, 2009 та 2014 рр. (відповідно 
262,6, 275,3 і 305,7 мм) була близькою до серед-
ньобагаторічного показника, який становить 
близько 286 мм. За режимом зволоження кра-
щими були погодні умови 2008 року. Кількість 
опадів за вказаний період була на 12 % більшою 
порівняно із середніми багаторічними показни-
ками, до того ж розподіл опадів за цей період у 
2008 р. був найбільш сприятливий для реалізації 
генетичного потенціалу продуктивності колоса 
рослин пшениці озимої.  
За температурним режимом погодні умови 

другої половини веґетації, особливо в 2014 р., 
характеризувалися значним підвищенням рівня 
цього показника порівняно з багаторічними по-
казниками. Відмічені підвищення температурно-
го режиму вносили істотні корективи у процеси 
росту і розвитку, формування зернової продук-
тивності рослин. Встановлене значне коливання 
метеорологічних показників упродовж років до-
сліджень дало змогу більшою мірою виявити 
вплив досліджуваних елементів технології на 
рівень зернової продуктивності рослин. 
Результати досліджень. Основними компо-

нентами колоса, які беруть участь у формуванні 
врожаю, є кількість колосків і зерен у колосі 
(шт.) і маса зерна з одного колоса (г). Форму-
вання колоса пшениці озимої відбувається з ІІІ 
по VIII етап органогенезу, тому його величина, 
кількість колосків і зерен у ньому залежать від 
зовнішніх умов у цей період, найважливішими з 
яких є температура і тривалість дня [7]. 
Визнаючи домінуючу роль погодних умов пе-
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ріоду веґетації не слід не дооцінювати роль агро-
заходів на формування продуктивності колоса 
рослин. Проведені нами дослідження довели 
ефективність досліджуваних чинників на варіа-
бельність зернової продуктивності колосся різ-
них систем стебел рослин пшениці м’якої ози-
мої. У середньому за чотири роки досліджень 
істотного впливу строків сівби на варіабельність 
показників зернової продуктивності обох систем 
стебел рослин пшениці озимої не відзначено, 
водночас була відмічена позитивна тенденція 
проведення сівби 15–17 вересня для підвищення 
досліджуваних показників (див. табл.). 
Густота посіву значно впливає на формування 

колосків і квіток у колосі [14]. У результаті на-
ших досліджень встановлено, що зі збільшенням 
норми висіву насіння з 4,0 до 5,5 млн шт./га кіль-
кість колосків у колосі головного стебла в серед-
ньому за роками досліджень істотно зменшува-

лася на 0,6–0,7 шт. залежно від строку сівби. 
Водночас найбільше зниження цього показника 
було у випадку підвищення норми висіву до мак-
симальної – від 5,0 до 5,5 млн нас./га – на  
0,4 шт./колоса.  
Аналогічна ситуація відмічена і за колоссям 

стебел першого порядку. Так, зі збільшенням 
норми висіву з 4,0 до 5,5 млн нас./га кількість 
продуктивних колосків у колосі цієї системи 
стебел зменшувалася в середньому за чотири 
роки досліджень на 0,6 шт./колоса за НІР05 ефек-
ту чинника – 0,2 шт./колоса. 
За обох досліджуваних чинників більша озер-

неність колоса різних систем стебел забезпечу-
валася за рахунок більшої кількості продуктив-
них колосків у колосі. Впливу досліджуваних 
варіантів елементів технології вирощування на 
озерненість колоска у колосі різних систем сте-
бел не було. 

Показники продуктивності колоса різних систем стебел пшениці озимої сорту Астет 
 залежно від строку сівби та норми висіву (середнє за 2007–2009, 2014 рр.) 

Продуктивних 
колосків у  
колосі, шт. 

Озерненість  
колоса, шт. 

Маса зерна з 
колоса, г Строк  

сівби (А) 

Норма  
висіву (В),  
млн нас./га ГС* БС** ГС* БС** ГС* БС** 

4,0 (к) 16,9 15,0 29,9 24,4 1,24 0,94 
4,5 16,9 14,8 30,0 24,3 1,26 0,93 
5,0 16,5 14,8 26,2 24,1 1,21 0,92 

5–7 вересня 
(перший) 
контроль 

5,5 16,2 14,6 25,6 23,2 1,18 0,88 
4,0 16,9 15,3 30,3 24,5 1,25 0,95 
4,5 16,9 15,4 30,1 24,6 1,25 0,95 
5,0 16,6 15,0 29,8 23,9 1,23 0,91 

15–17 вересня 
(другий) 

5,5 16,2 14,6 28,5 22,8 1,17 0,87 
4,0 16,8 15,2 29,9 24,2 1,24 0,93 
4,5 16,7 15,1 29,7 24,1 1,23 0,92 
5,0 16,7 15,0 29,3 23,6 1,21 0,90 

25–27 вересня 
(третій) 

5,5 16,3 14,5 28,4 22,8 1,17 0,86 
перший 16,6 14,8 29,4 24,0 1,22 0,92 
другий 16,7 15,1 29,7 23,9 1,23 0,92 Середнє за 

строками сівби третій 16,5 15,0 29,3 23,7 1,21 0,90 
4,0 (к) 16,9 15,2 30,1 24,4 1,24 0,94 

4,5 16,8 15,1 30,0 24,3 1,25 0,93 
5,0 16,6 14,9 29,4 23,9 1,22 0,91 

Середнє за  
нормами висіву 

5,5 16,2 14,6 28,5 22,9 1,17 0,87 
Середнє по досліду 16,6 14,9 29,5 23,9 1,22 0,91 

НІР05 головного ефекту А 0,2 0,6 0,7 0,7 0,04 0,04 
НІР05 головного ефекту В 0,1 0,2 0,4 0,4 0,01 0,01 

НІР05 часткових порівнянь А 0,6 1,1 1,5 1,3 0,08 0,07 
НІР05 часткових порівнянь В 0,2 0,4 0,7 0,7 0,03 0,02 

Примітка: ГС* – головне стебло; БС** – бічне стебло першого порядку. Під час розрахунків НІР05 роки  
досліджень приймали за повторення. 
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Істотне зниження всіх досліджуваних показ-
ників залежно від впливу норми висіву мало міс-
це лише за її збільшення з 4,0 до 5,0 млн нас./га. 
Збільшення норми висіву з 4,0 до 4,5 млн нас./га 
не викликало істотного зниження жодного з до-
сліджуваних показників. Тож, логічно зробити 
припущення, що підвищення норми висіву до 4,5 
млн нас./га – це цілком виправдано, адже зерно-
ва продуктивність з одиниці площі за рахунок 
збільшення кількості рослин без істотного зни-
ження показників зернової продуктивності 
окремої рослини зростатиме. 
На думку В. В. Лихочвора [12], набагато ширші 

можливості росту врожайності закладені у показ-
нику маси зерна з одного колоса. Адже саме до-
буток кількості продуктивних стебел та маси 
зерна з одного колоса визначені перед збиран-
ням, дають нам величину біологічного врожаю. 
У наших дослідженнях збільшення норми висіву 
сприяло закономірному зменшенню маси зерна з 
одного колоса обох систем стебел. Так, за норми 
висіву 4,0 млн нас./га маса зерна з колоса головно-
го стебла в середньому за роками досліджень та 
строками сівби становила 1,24 г, 4,5–1,25 г, 5,0–
1,22 г, 5,5–1,17 г. Діапазон мінливості маси зерна 
з колоса головної системи стебел залежно від 
впливу норми у середньому за чотири роки до-
сліджень становив 0,08 г (6,8 %) за НІР05 – 0,01 г. 

Ще вищою ефективність норми висіву проявля-
лася на варіабельності маси зерна з колоса сис-
теми стебел першого порядку. Так, зі збільшен-
ням норми висіву з 4,0 до 5,5 млн нас./га маса 
зерна з колоса бічного стебла зменшувалася на 
8,0 %. Унаслідок загострення конкуренції маса 
зерна з колоса обох систем стебел найбільше 
зменшувалася з підвищенням норми висіву з 5,0 
до 5,5 млн нас./га. 
У проведених дослідженнях варіабельність кіль-

кості продуктивних колосків у колосі як головної, 
так і бічної системи стебел більшою мірою за-
лежала від впливу норми висіву. Ця тенденція 
відзначалася в більшості років. Лише в 2008 р. 
ефективність цього чинника була меншою порів-
няно зі строком сівби. Так, частка норми висіву у 
варіабельність кількості продуктивних колосків 
у колосі головного стебла в 2007, 2008, 2009 і 
2014 рр. відповідно становила 44,3; 14,0; 45,5 і 
41,7 % (рис. 1).  
Частка строків сівби у варіабельності кількос-

ті продуктивних колосків у колосі була більшою 
в більш сприятливих погодних умовах 2008 і 
2014 років. Зокрема, вклад строків сівби у мін-
ливість кількості продуктивних колосків у коло-
сі головного стебла у 2007, 2008, 2009 і 2014 рр. 
становив відповідно 3,3, 64,0, 6,5 і 6,9 %, бічних 
– 12,2, 14,0, 5,0 і 18,8 %.  

Головні стебла 
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Частка взаємодії строків сівби та норми висіву 
більшою мірою проявлялася на зміні показників 
кількості продуктивних колосків у колосі стебел 
першого порядку. Найбільшою до того ж досто-
вірною вона була в погодних умовах 2007 і 2014 рр. 
відповідно – 34,9 і 22,7 %.  
Мінливість озерненості колоса обох систем 

стебел, як і мінливість кількості продуктивних 
колосків у колосі, більшою мірою залежала від 
впливу норми висіву. Вклад цього чинника у ва-
ріабельність озерненості колоса головного стеб-
ла у 2007, 2008, 2009 і 2014 рр. відповідно ста-
новив 42,2; 79,4; 42,2 і 36,1 % (рис. 2).  
Частка строків сівби у мінливості озерненості 

колоса головного стебла у 2007, 2008, 2009 і 
2014 рр. становила відповідно 18,6, 9,4, 16,3 і 
20,2 %, бічного – 3,1, 11,3, 34,6 і 13,7 %. 
Частка взаємодії строків сівби та норми висіву 

у мінливості озерненості колоса стебла першого 

порядку була істотною лише в 2007 р. – 24,3 %. 
За рештою років була відмічена лише тенденція 
взаємодії цих чинників. 
Висновок. Встановлені нами закономірності 

зміни показників зернової продуктивності ко-
лосся різних систем стебел дають можливість 
контролювати технологічними елементами: 
строком сівби та нормою висіву, прогнозувати 
реалізацію генетичного потенціалу колоса пше-
ниці м’якої озимої і формувати відповідні умови 
для його максимальної реалізації. 
З метою повнішого розкриття генетичного по-

тенціалу продуктивності колосся, що належать 
до різних систем стебел, на підставі отриманих 
результатів досліджень, після чистого пару доціль-
но рекомендувати проводити сівбу пшениці ози-
мої у другій декаді вересня нормою висіву 4,5–
5,0 млн нас./га. 
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