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ВПЛИВ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ РИСУ  
НА ЙОГО ПОСІВНІ І ВРОЖАЙНІ ЯКОСТІ 

М.І. ЦІЛИНКО – кандидат с.-г. наук 
О.О. КОРШУН, О.С. ДОВБУШ 
Інститут рису НААН 

Постановка проблеми. За сприятливих погод-
них умов сучасні сорти рису здатні формувати висо-
кий урожай зерна. Однак, хоча вони і володіють ви-
соким потенціалом продуктивності, їхня польова 
схожість досить низька. Вивчаючи культуру рису, до-
слідники спостерігають зменшення польової схожості 
насіння порівняно з лабораторною на 60-70 %, а в 
окремі роки ця різниця стає ще більшою. Відповідно, 
висіваючи дороге насіння втрачається близько ⅔ 
цінного посівного матеріалу. Це є однією з причин 
нестабільності урожаїв цієї цінної продовольчої куль-
тури. 

Низька польова схожість і відсутність дружності 
сходів залежать, перш за все, від якості насіння; не-
досконалість агротехнічних прийомів протягом веге-
тації має другорядне значення. Слід пам’ятати, що 
набагато легше виростити доброякісне насіння, по-
передити погіршення його якості, аніж потім «віднов-
лювати» її [1; 4]. 

Крім того, немає сумнівів, що використання у 
промислових масштабах тільки високоякісного насін-
ня є важливим, ще не використаним резервом під-
вищення виробництва зерна. Отримання високоякіс-
ного насіння рису з високими посівними та урожай-
ними якостями полягає у використанні вдосконале-
них методів насінництва. Саме тому необхідно звер-
нути увагу на окремі агротехнічні заходи, які здатні 
позитивно впливати на ці показники[3]. 

Стан вивчення проблеми. З літературних 
джерел відомо, що використання для посіву найкра-
щого (тобто найбільш розвиненого, крупного і важко-
го) насіння рівнозначно за своїм впливом з внесен-
ням добрив чи кращим обробітком ґрунту. 

Насіння однієї партії, рослини, суцвіття, може 
відрізнятися по своїм анатомо-морфологічним, фізи-

чним, хімічним, фізіологічним і генетичним ознакам. 
Це явище отримало поняття різноякісності. 

Серед анатомо-морфологічних ознак насіння 
найбільш помітна різноякісність за розміром і вагою. 
Вона може бути обумовлена екологічними і матрика-
льними факторами. У колосових злакових культур 
більш крупне насіння утворюється в центральних ко-
лосках колоса на головному стеблі. Зерно з верхньої 
і нижньої частин колоса, а також з колосків на стеб-
лах 2-го порядку мають меншу масу 1000 зерен та 
розміри, і , як правило, саму низьку інтенсивність по-
чаткового росту[3;5]. 

Для того щоб зменшити негативний вплив різ-
ноякісності насіння на формування сходів і подаль-
ший розвиток рослин, необхідно створювати най-
більш сприятливі умови в період посів-сходи, вико-
ристовуючи відповідні агротехнічні прийоми. 

Одним із таких прийомів є посів насіння круп-
ною та середньою фракцією, з високими показника-
ми маса 1000 зерен, енергією проростання та лабо-
раторною схожістю. Сортування насіння допомагає 
значно зменшити його природну різноякісність, виді-
лити для посіву найбільш повноцінні фракції[1;2]. Як 
правило, крупні фракції насіння характеризуються 
високими посівними якостями. При проростанні кру-
пного насіння на перших стадіях розвитку відбува-
ється більш сильний ріст як коренів, так і надземної 
частини. Численні досліди проведені на насінні вка-
зували, що його розмір відіграє важливу роль у фор-
муванні якості і кількості врожаю. Посів крупним пов-
ноцінним насінням позитивно впливає не лише на 
ріст і розвиток рослин, але й суттєво змінює його біо-
хімічні показники[3]. 

Завдання і методика досліджень. Основою 
виробництва як насіння так і зерна, особливо в умо-
вах нових промислових відносин, є технологія виро-
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щування направлена на максимальну реалізацію по-
тенційної продуктивності культури. Тому ціллю на-
ших досліджень була розробка технологій вирощу-
вання рису з урахуванням його сортових особливос-
тей, для чого протягом 2010 – 2012 років вивчалась 
ефективність деяких агроприйомів вирощування на 
урожайність та посівні якості насіння. 

Для вирішення поставленої задачі протягом 
2010 – 2012 років було проведено польові дослі-
дження на полях Інституту рису НААН за наступною 
схемою: фактор (А) – сорт; фактор (В) – насіння роз-
ділене за розміром: 1) контроль – насіння не розді-
лене на фракції, 2) крупна фракція, 3) середня фрак-
ція, 4) дрібна  фракція. Згідно схеми досліду насіння 
було розділене на  насіннєочисній  машині СМ - 0,15 
за допомогою трьох решіт з різним діаметром. Посів-
на площа ділянок – 20 м2, облікова – 18 м2. Повтор-
ність досліду чотириразова, розміщення варіантів 
систематичне. Попередник – озима пшениця. Дослі-
джували 6 сортів: ранньостиглі Агат, Престиж, Серп-
невий а також середньостиглі Віконт, Онтаріо та 

Преміум. Агротехніка проведення експерименту від-
повідала рекомендаціям Інституту рису НААН. Сівбу 
проводили звичайним рядковим способом. Збір та 
облік урожаю здійснювали методом прямого комбай-
нування у фазу повної стиглості зерна малогабарит-
ним комбайном «Yanmar». Протягом вегетації про-
водили фенологічні спостереження за ростом та ро-
звитком рослин. Визначали такі показники, як польо-
ва схожість та кількість продуктивних стебел на оди-
ницю площі. В лабораторних умовах визначали ос-
новні посівні показники, а також вихід насіння. Облі-
ки, вимірювання, супутні спостереження проводили 
відповідно до методик проведення польових дослі-
джень [6]. 

Результати досліджень. Аналізуючи урожайні 
данні, отримані в польовому досліді за роки дослі-
джень, слід відмітити, що урожайність рису колива-
лась в межах від 5,13 до 7,12 т/га в залежності  від 
того чи іншого поєднання вивчаємих факторів 
(табл.1). 

Таблиця 1 – Урожайність сортів рису в залежності від фракційного складу насіння (середнє 
за 2010 – 2012 рр.) 

Сорт (фактор А) Розмір фракції  (фактор В) 
Контроль Крупна Середня Мілка 

Преміум 5,57 6,27 5,9 5,13 
Віконт 6,61 7,12 7,01 6,34 
Онтаріо 6,11 6,63 5,83 5,32 
Престиж 5,61 6,14 5,96 5,46 
Агат 5,89 6,3 5,94 5,28 

Серпневий 6,85 0 7,08 6,53 

НІР0,5 ,т/га 
2010 А = 0,26; В = 0,21 ; АВ = 0,52 
2011 А = 0,21; В = 0,17 ; АВ = 0,41 
2012 А = 0,19; В = 0,16 ; АВ = 0,39 

 
На варіантах засіяних крупною фракцією насін-

ня спостерігається суттєве підвищення урожайності 
усіх сортів окрім сорту Серпневий який характеризу-
вався відсутністю крупної фракції насіння. 

Максимальний урожай отримано на варіанті з 
крупною фракцією насіння від 6,14 до 7,12 т/га, що 
на 0,41-0,7 т/га більше за контроль. 

Аналізуючи структуру урожаю (табл. 2), слід ві-
дмітити суттєве підвищення показника продуктивної 
кущистості на варіанті, засіяному крупною фракцією 
насіння на сорті Престиж, продуктивна кущистість 
якого складала 5,1. По даному варіанту відмічено 

збільшення довжини головної волоті, числа зерен та 
відношення зерна до соломи. Сорт рису Віконт хара-
ктеризувався підвищенням даних показників за ви-
ключенням продуктивної кущистості, яка за даними 
математичної обробки була несуттєвою. Усі сорти 
характеризувались підвищенням числа зерен у во-
лоті та зерна до соломи. Стосовно варіанту засіяного 
середньою фракцією, слід відмітити деяке зниження 
основних показників біометрії та структури врожаю, 
порівняно з попереднім варіантом. Найгіршими пока-
зниками характеризувався варіант засіяний мілкою 
фракцією насіння не залежно від сорту. 

Таблиця 2 – Структура урожаю в залежності від фракційного складу насіння (середнє за 
2010 – 2012 рр.) 

Сорт Варіанти дос-
ліду 

Середнє за 2010-2012рр. 

Продуктивна 
кущистість 

Довжина голо-
вної волоті, см 

Число зе-
рен у воло-

ті, шт. 

Продуктивність 
головної воло-

ті, г 
ЗС Пустозер-

ність, % 

Преміум 

Контроль 2,8 15,2 139 4,4 1,4 6,3 
> 2,2 3,3 15,8 161 5,7 1,5 4,5 

2,0 - 2,2 2,7 15,6 156 5,1 1,5 6,6 
< 2,0 2 15,1 148 4,4 1,4 7,8 

НІР 0,5 2010-2012 1,16-1,32 0,34-0,74 2,28-3,07 0,80-1,14 0,01-0,02 1,81-1,92 

Віконт 

Контроль 2,9 18 135 4,5 1,4 13,8 
> 2,2 4 20,2 170 6 1,5 14,3 

2,0 - 2,2 3,5 16,6 148 4,7 1,5 9,8 
< 2,0 2,3 17,8 136 3,9 1,4 13 

НІР 0,5 2010-2012 0,74-1,23 0,47-0,73 2,63-2,87 0,95-1,09 0,02-0,19 1,86-2,01 
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Продовення таблиці 2 

Онтаріо 

Контроль 2,2 16,4 155 5,2 1,4 11,8 
> 2,2 2,9 16,3 169 6 1,5 13,4 

2,0 - 2,2 2,2 16 162 5,7 1,5 7,7 
< 2,0 1,9 15,7 143 4,7 1,4 12,9 

НІР 0,5 2010-2012 0,56-1,09 0,36-0,44 2,10-3,60 0,97-1,16 0,01-0,02 1,69-1,97 

Престиж 

Контроль 2,5 14,1 107 3,2 1,3 7,3 
> 2,2 5,1 14,6 114 3,6 1,4 3,6 

2,0 - 2,2 3,7 14,1 108 3,4 1,4 7,9 
< 2,0 2 13,4 100 2,9 1,3 9,6 

НІР 0,5 2010-2012 0,72-0,90 0,29-0,45 1,84-2,28 1,10-1,28 0,02-0,03 1,64-2,16 

Агат 

Контроль 2,6 15,6 99,7 3,4 0,9 7,9 
> 2,2 3 15,4 122 4,2 1,0 5 

2,0 - 2,2 2,5 15,1 105 3,6 1,0 7,1 
< 2,0 2,2 15,5 97 3,2 0,9 9,2 

НІР 0,5 2010-2012 1,11-1,26 0,41-0,58 1,80-3,00 1,05-1,26 0,01 2,07-2,13 

Серпневий 
Контроль 3,4 17,9 152 4,3 1,3 4,7 
2,0 - 2,2 3,7 17,8 160 4,4 1,4 2,7 

< 2,0 2,8 17,3 143 3,9 1,2 4,4 
НІР 0,5 2010-2012 0,46-1,02 0,25-0,43 3,08-3,75 1,04-1,14 0,02 1,15-1,71 

 
Для того щоб проаналізувати вплив фракційно-

го складу насіння на його польову схожість,  у ході 
досліду вивчали основні посівні якості насіння рису 
до посіву та після збирання нащадків (табл.3). 

 

Таблиця 3 – Вплив фракціонування на посівні показники насіння рису (середнє за 2010 – 
2012 рр.) 

Сорт Варіант дос-
ліду 

до посіву 
Польова 
схожість, 

% 

після збирання 

Маса 1000 
зерен, г 

Енергія 
пророс-
тан-ня, % 

Лабора-
торна 

схожість, 
% 

Маса 1000 
зерен, г 

Енергія 
проростан-

ня, % 

Лабораторна 
схожість, % 

Преміум 

Контроль 29,45 95 96 28,3 30,11 92 96 
> 2,2 30,21 98 99 29,6 30,72 91 95 

2,0 - 2,2 29,58 95 98 29,4 30,66 92 96 
< 2,0 28,38 89 88 26,8 30,13 93 97 

НIP 0,5 2010-2012 0,07-0,12 1,16-1,36 1,10-1,51 0,06-1,06 0,07-0,12 0,84-1,30 0,84-1,60 

Віконт 

Контроль 28,9 93 95 30,1 29,94 90 95 
> 2,2 30,09 94 97 59,6 30,89 91 96 

2,0 - 2,2 29,82 92 95 48,9 30,8 91 96 
< 2,0 26,27 81 87 28,8 29,81 92 96 

НIP 0,5 2010-2012 0,05-0,09 0,67-1,89 0,80-2,17 0,12-1,07 0,08-0,13 0,92-1,00 1,01-1,36 

Онтаріо 

Контроль 29,55 94 96 28 31,55 92 96 
> 2,2 32,05 96 98 38,3 31,94 92 97 

2,0 - 2,2 31,36 93 95 33,5 31,38 93 97 
< 2,0 27,61 80 84 26,2 31,4 90 96 

НIP 0,5 2010-2012 0,08-0,10 1,42-2,23 1,07-1,31 0,14-0,39 0,05-0,10 1,19-1,51 0,46-1,20 

Престиж 

Контроль 28,26 97 98 35,5 28,71 90 95 
> 2,2 29,9 96 98 49,3 29,76 91 96 

2,0 - 2,2 29,29 96 98 49,5 29,21 92 97 
< 2,0 27,62 90 92 29 28,92 91 96 

НIP 0,5 2010-2012 0,07-0,10 0,67-1,36 0,88-1,46 0,18-1,15 0,09-0,12 0,77-1,33 1,26-1,60 

Агат 

Контроль 32,8 93 96 32,8 33,44 90 95 
> 2,2 34,76 96 98 35,6 34,18 91 96 

2,0 - 2,2 33,82 92 96 34 33,79 92 96 
< 2,0 32,54 85 88 29 34,06 91 95 

НIP 0,5 2010-2012 0,06-0,11 1,19-2,35 1,19-1,65 0,18-0,66 0,08-0,13 0,55-1,19 1,07-1,56 

Серпне-
вий 

Контроль 26,35 93 96 30,8 26,36 92 96 
2,0 - 2,2 28,29 95 98 34,2 27,4 91 96 

< 2,0 26,47 90 92 26,8 26,11 92 96 
НIP 0,5 2010-2012 0,07-0,10 1,19-1,71 1,12-1,32 0,18-0,77 0,08-0,09 1,00-2,00 0,87-1,29 

 
Розділивши насіння по фракційному складу до 

посіву визначили, що варіанти крупної та середньої 
фракції суттєво відрізнялися від контролю та мали 

кращі посівні якості, в результаті чого відбулося під-
вищення польової схожості насіння. Так по сорту Ві-
конт воно становило на 29,5 % більше, по сорту Он-



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Травень 2013 р. Вип. 59 

182 

таріо на 10,3 %, по сорту Престиж та 13,8 % відпові-
дно. Слід також відмітити підвищення даного показ-
ника на варіанті з середньою фракцією. Для сорту 
Віконт різниця з контролем становила 18,8 %, для 
сорту Онтаріо 5,5 %, для сортів Престиж та Серпне-
вий 14,4 та 3,4 % відповідно.  

Після збирання врожаю проводили лабораторні 
дослідження в результаті яких виявлено високі посі-
вні показники отриманого насіння по всіх варіантах 
досліду. У всіх сортів суттєву різницю по масі 1000 
зерен відмічено на варіантах, засіяних крупною та 
середньою фракціями насіння. Різниця між варіан-
тами за показниками енергії проростання та лабора-
торної схожості насіння була не істотною. 

Висновки: 
1. Для підвищення польової схожості насіння та 

отримання високих врожаїв рису, необхідно прово-
дити посів крупною фракцією насіння з високою ма-
сою 1000 зерен, адже підвищення польової схожості, 
та як наслідок урожайності відмічено саме на цих ва-
ріантах.  

2. Дослідженнями встановлено, що на підви-
щення польової схожості насіння рису суттєво впли-
ває його однорідність. Рослини на варіантах засіяних 

крупною фракцією насіння переважали за всіма по-
казниками контрольний варіант. 

3. З більшості дослідів випливає, що мілкішого 
насіння потрібно висівати більше на одиниці площі 
зменшуючи при цьому площу живлення рослин, про-
те в якій мірі це впливає на їх ріст і розвиток порівня-
но з посівами проведеним крупним насінням, зали-
шається невідомим. 
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Постановка проблеми. Кукурудза є культурою 
універсального використання, її вирощують на кор-
мові, продовольчі і технічні цілі, а в останній час і як 
джерело для виробництва біоетанолу.  

Україна впродовж наступних 4 років планує ро-
зширити площу вирощування кукурудзи до 5 млн га 
та збільшити валовий збір зерна до 25 млн т. Виро-
щування високих, стабільних і якісних врожаїв куку-
рудзи в умовах півдня України можливе лише на 
зрошуваних землях при оптимальному сполученні 
факторів продукційного процесу рослин.  

Найважливішим чинником сучасної технології 
вирощування й отримання високих врожаїв зерна ку-
курудзи є використання для сівби високоякісного гіб-
ридного насіння, що дозволяє підвищити продуктив-
ність зрошуваного гектара на 50-80%. Наукові дослі-
дження та виробничий досвід свідчать про те, що су-
часні вітчизняні гібриди кукурудзи здатні забезпечити 
в зрошуваних умовах південного регіону України 
врожаї зерна до 12-14 тонн з гектару. Проте, поши-
ренню гібридів української селекції стримує низька 
стабільність урожайності в різних агроекологічних 
зонах. Вивчення продуктивності рослини не можливо 
без досконалого вивчення ознак, що її складають. 
Тому, наша робота присвячена вивченню параметрів 
мінливості ознак структури качана гібридів різних 
груп стиглості в умовах зрошення і визначенню 
впливу окремих ознак на урожайність.   

Стан вивчення проблеми. До кількісних ознак 
гібридів кукурудзи відносяться основні господарсько-

цінні ознаки. Тому аналіз простих ознак поряд з про-
дуктивністю є доцільним, адже вони розглядаються 
як впливові елементи структури врожаю. Раніше 
проведеними дослідженнями було встановлено, що 
деякі з  ознак потенційної продуктивності (кількість 
рядів зерен качана) є більш стійкими при відтворю-
ванні у нащадків, ніж урожайність, у зв’язку з детер-
мінуванням цих ознак на ранніх етапах морфогенезу. 
При цьому умови навколишнього середовища у пері-
од формування та наливу зерна не чинять вагомого 
впливу [1, 2].  

Серед значної кількості господарсько-важливих 
ознак гібридів кукурудзи, які мають значний вплив на 
формування фактичної та потенційної врожайності 
не останнє місце займають такі показники як «кіль-
кість рядів зерен» та «кількість зерен у ряду». Ви-
вчення кореляційної залежності між ними та між  ос-
новними господарсько-цінними ознаками  має прак-
тичне значення для визначення оптимальних пара-
метрів при розробці моделей гібридів кукурудзи для 
конкретних агрокліматичних зон вирощування [3, 4].  

Селекція кукурудзи в умовах сьогодення потре-
бує  залучення до селекційних розробок різних мето-
дів статистично-кореляційного аналізу з метою під-
вищення ефективності добору за комплексом госпо-
дарсько-цінних ознак генотипів кукурудзи.   

Завдання та методика досліджень. Польові 
досліди проводили на полях Інституту  зрошуваного 
землеробства НААН України, який розташований в 
зоні Інгулецької зрошувальної системи протягом 


