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Реферат: Встановлено параметри строків сівби та норм висіву для
нових сортів ярої пшениці в умовах степової зони.
Summary: It is installed parameters of sowing dates and sowing rates for the
new sorts of spring wheat in conditions of steppe zone.
Постановка проблеми. Виробництво зерна у степовому регіоні
Україні традиційно належить до стратегічних галузей розвитку, однак за
останні роки не вдається забезпечити його стабільності. Поряд із озимою
пшеницею в зерновому балансі країни чільне місце повинна зайняти
пшениця яра. Ця культура може утримати щорічний стабільний рівень
виробництва продовольчого зерна, особливо у роки загибелі або поганої
перезимівлі озимої пшениці [1, 8].
Отримання високих сталих врожаїв ярої пшениці в посушливих умовах
півдня України цілком можливо. Дані сортодільниць Миколаївської області
свідчать про те, що за останні п’ять років урожайність нових сортів цієї
культури склала 30-35 ц/га. Однак реальний рівень врожайності в більшості
господарств Степу значно нижче цих показників, і основна причина цього –
агротехніка, що не відповідає біологічним вимогам культури [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Яра пшениця порівняно із
озимою має значно менший коефіцієнт загального і продуктивного кущіння,
останній коливається зазвичай в межах від 1,1 до 1,3 [5, 8]. Зважаючи на цей

факт, особливо важливо створити оптимальну густоту стеблостою для цієї
культури. Це культура раннього посіву, яка різко зменшує врожайність із
його запізненням [3, 8]. Отже, строки сівби також мають вирішальне
значення для отримання її стабільних врожаїв, особливо в посушливих
умовах Степу, що пов’язано із характерним для цієї зони весняним
дефіцитом вологи та інтенсивним наростанням тепла.
У зоні чорноземів південних Степу України систематичні дослідження
із розробки елементів сортової агротехніки ярої пшениці проводилися
протягом 1955-1995 рр. [3, 6, 7], однак всі автори досліджували вплив норм
висіву та строків сівби на продуктивність ярої пшениці в умовах зрошення.
Тому вивчення вказаних питань у богарних умовах степової зони, особливо
із появою нових високопродуктивних сортів цієї культури є досить
актуальним.
Постановка завдання. Метою наших досліджень було встановити
оптимальну норму висіву для нових сортів ярої пшениці в залежності від
строків сівби в богарних умовах, а також виявити величину можливих втрат
зерна при запізненні із її посівом.
У зв’язку з цим протягом 2004-2006 рр. на землях Миколаївського
інституту АПВ УААН висівали яру м’яку та тверду пшеницю п’ятьма
нормами висіву (від 2,5 до 6,5 млн. схожих насінин на 1 га) у три строки: І
строк – при настанні фізичної стиглості ґрунту (перші дні весняно-польових
робіт); ІІ строк – через сім днів після першого; ІІІ строк – через
чотирнадцять днів після першого.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем південний на карбонатному лесі,
площа облікової ділянки – 25 м2, повторність чотириразова. Агротехніка
була загальноприйнятою для південного Степу України [8]. Попередник –
озимий ячмінь. Посів проводився рядковим способом (15 см) сівалкою СН-

16, відрегульовану на норму висіву згідно схеми досліду. Збирання
проводили прямим комбайнуванням самохідним комбайном „Сампо-130”.
При

постановці

досліду

керувались

загальноприйнятою

методикою

польового досліду за Б.А.Доспєховим [4] та методикою державного
сортовипробування сільськогосподарських культур [2], дисперсійний аналіз
дослідних даних здійснювався на ПЕОМ.
Викладення

основного

матеріалу.

В

результаті

проведених

досліджень було встановлено, що найвищий врожай яра пшениця формує у
більш ранні строки сівби – відразу після настання фізичної стиглості ґрунту
(табл. 1).
По мірі відсунення строків сівби помітно знижувалась вологість
ґрунту, а температура повітря і ґрунту збільшувались. Так, якщо при
ранньому посіві насіння попадало у відносно вологий грунт (запаси
ґрунтової вологи складали 14,3 мм в шарі 0-20 см), то при запізненні з
посівом на 14 днів вологозапаси зменшилися на 58 % (6,0 мм), що
недостатньо для отримання дружніх сходів. При посіві у ІІ строк кількість
ґрунтової вологи в даному шарі складала 10,0 мм, тобто 30 % вологи
випарувалося через сім днів після раннього посіву.
При запізненні із посівом зменшувався процент збереженості рослин
на 2-4 %, внаслідок чого передзбиральна густота продуктивного стеблостою
пізнього строку посіву в середньому по сортах складала 332-517 шт./м2
рослин, що на 14-85 шт./м2 рослин менше, ніж при посіві у І та ІІ строки.
Ранні строки сівби також сприяли формуванню більш крупного зерна.
Тверда пшениця Харківська 27 виявилася більш урожайною порівняно
із м’якою Харківською 26 (у середньому по досліду на 5,8 %) та більш
пластичною до строків сівби. Так, втрати зерна при сівбі в третій строк
відносно першого по сорту Харківська 27 склали в середньому по всім

нормам висіву 5,3 %, а по сорту Харківська 26 – 15,1 %.
Виявлено, що найвищий урожай яра пшениця формує при густоті
продуктивного стеблостою 450-550 шт./м2. Така густота забезпечується у
перші два строки сівби нормою 4,5 млн. шт./га схожого насіння. Для твердої
пшениці при посіві у більш пізній строк, внаслідок зниження польової
схожості насіння і слабої кущистості, найвища врожайність спостерігається
при збільшенні норми висіву до 5,5 млн. шт./га.
Таблиця 1
Вплив норм висіву та строків посіву на врожайність ярої пшениці, ц/га
(в середньому за 2004-2006 рр.)
Норми висіву, млн. шт. /га (В)

Сорт (А)

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

1 строк - настання фізичної стиглості ґрунту (С1)
Харківська 26

29,3

32,1

32,8

31,4

30,7

Харківська 27

28,5

30,7

34,5

33,3

32,5

2 строк - через 7 днів після першого (С2)
Харківська 26

27,7

30,3

32,4

31,3

29,5

Харківська 27

27,2

29,2

34,3

33,1

31,5

3 строк - через 14 днів після першого (С3)
Харківська 26

24,3

26,9

28,5

27,6

25,8

Харківська 27

26,5

27,9

31,8

33,1

31,9

НІР05 , ц/га : А – 0,5-0,7; В – 0,7-1,1; С – 0,6-0,8; АВС – 1,8-2,6.
Висновки. Отже, в умовах чорноземів півдня України завдяки
регулюванню і оптимальному поєднанню таких прийомів агротехніки як
строк сівби та норма висіву цілком можливо одержати високий урожай
зерна нових сортів м’якої та твердої ярої пшениці на рівні 28-34 ц/га.
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