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Рисунок 1. Висота рослин сафлору (H) і прикріплення гілок першого порядку (W) залежно від строків 
сівби, норм висіву і ширини міжрядь, см 

Аналізуючи одержані дані слід відзначити, що ви-
сота рослин і висота прикріплення гілок першого поряд-
ку знижувалася як від затягування зі строками сівби, так 
і від збільшення густоти стояння рослин. Разом з тим, 
збільшення ширини міжрядь при різній густоті стояння 
призводило до збільшення висоти рослин та до підви-
щення висоти прикріплення нижніх гілок.  

Висновки. Таким чином, за результати чотири-
річних досліджень з сафлором красильним встанов-
лена максимальна ефективність використання ран-
нього строку сівби та густоти стояння рослин 150-180 
тис./га в різні за гідротермічними показниками роки. 
Морфологічні та біометричні параметри досліджува-
ної культури також були найкращими при застосу-
ванні цих агротехнічних заходів. Висота рослин і ви-
сота прикріплення гілок першого порядку знижувала-
ся від запізнення з сівбою та від збільшення густоти 
стояння рослин. 
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Постановка проблеми. Важливою задачею 
сучасного рослинництва, в тому числі і рисівництва, 
залишається одержання високих, якісних та еконо-

мічно виправданих урожаїв зерна. У вирішенні цієї 
задачі значна роль належить сорту. Тому актуаль-
ним є створення та прискорене впровадження у ви-
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робництво нових високопродуктивних сортів, які пот-
ребують розробки сортової агротехніки та врахуван-
ня впливу природних та агротехнічних чинників.  

Вирощування рису пов’язане з агроекологічни-
ми умовами ландшафтів, які найбільше піддаються 
антропогенному регулюванню. Тому ця культура се-
ред усіх злаків має найбільш високий потенціал збі-
льшення своєї продуктивності. Проте реалізувати йо-
го можна лише при застосуванні нових високопроду-
ктивних сортів, які потребують розробки елементів 
технологій їх вирощування, зокрема оптимізації сис-
тем основного обробітку ґрунту та удобрення. Ці пи-
тання є дуже актуальними й потребують вивчення. 

Стан вивчення проблеми. За біологічними 
особливостями рис відрізняється від інших злаків 
тим, що і при повній фізіологічній стиглості зерна, 
листя і стебла рослини продовжують активно функ-
ціонувати, йде перерозподіл пластичних речовин між 
ними і зернівкою. Тому технологія вирощування рису 
повинна розроблятися з урахуванням біологічних 
особливостей цієї культури і фізіологічного стану ро-
слин рису в різні фази вегетації і за різних умов [1-3]. 

Високі врожаї його можливі лише при повній за-
безпеченості рослин усіма факторами. Врожаї будуть 
зменшуватися і тоді, коли води, тепла, поживних речо-
вин і світла вистачає, але сформовані грунтово-
меліоративні й організаційно-технічні умови перешко-
джають їх використанню. Зростання виробництва рису 
значною мірою залежить від підвищення його якості, 
збільшення ефективності переробки і поліпшення спо-
живчих і поживних властивостей продукції [4, 5]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
досліджень було встановити вплив сортового складу, 
основного обробітку ґрунту та фону мінерального 
живлення на продуктивність рису при вирощуванні в 
умовах Одеської області. 

Польові та лабораторні дослідження проведені 
протягом 2011-2013 рр. в СВК «Маяк» Кілійського 
району Одеської області, який розташований в При-
дунайській низовині згідно загальновизнаних мето-
дик дослідної справи [6, 7].  

Результати досліджень. Урожайність сортів 
рису в роки проведення досліджень неоднаковою мі-
рою коливалась залежно від факторів, що пов’язано 
різницею погодних умов. Наприклад, в 2011 р. мак-
симальна врожайність зерна рису 7,31 т/га була 
отримана на ділянках з сортом Віконт, проведенні 
оранки та використанні фонового внесення мінера-
льних добрив і підживленні карбамідом і Кристало-
ном. Найменшим (5,42 т/га) даний показник був у ва-
ріанті з сортом Україна-96, дискуванні на глибину 14-
16 см та використанні мінеральних добрив дозами 
N60Р60К30. В середньому по сортовому складу також 
переважав сорт Віконт, який сформував урожайність 
зерна на рівні 6,79 т/га. 

Основний обробіток ґрунту більшою мірою 
впливав на продуктивність сортів рису, що вивча-
лись. Так, при дискуванні на глибину 14-16 см даний 
показник становив 6,06 т/га, а при застосуванні оран-
ки на глибину 20-22 см збільшився до 6,48 т/га або 
на 6,9%. Окремо по кожному сорту урожайність зрос-
тала у варіантах з оранкою порівняно з дискуванням 
на 0,35-0,47 т/га або на 54,9-7,5%. 

Проведення підживлень обумовило зростання 
досліджуваного показника з 5,90 до 6,27-6,49 т/га або 
на 6,3-10,0%. Найвища продуктивність культури була 
відмічена на ділянках з фоновим удобренням, а та-
кож підживленням карбамідом і Кристалоном. 

У 2012 р. внаслідок підвищеного температурно-
го режиму зафіксовано найбільший рівень урожайно-
сті зерна в досліді – 7,68 т/га. Такий рівень продукти-
вності забезпечив сорт Віконт, оранка та підживлен-
ня карбамідом і Кристалоном.  

Найменший рівень продуктивності рослин від-
мічений на сорті Україна-96 при проведенні диску-
вання на глибину 14-16 см та використання лише 
фонового внесення мінеральних добрив N60Р60К30. 

По сортовому складу перевагу Мали сорти Он-
таріо і Віконт, які сформували врожайність зерна 
7,17-7,21 т/га. На сорті Україна-96 даний показник 
знизився до 6,39 т/га або на 12,2-12,8%. 

На всіх досліджуваних сортах відмічено зни-
ження врожайності зерна при використанні диску-
вання на глибину 14-16 см замість оранки на глибину 
20-22 см. Таке зменшення продуктивності рослин 
рису становило: на сорті Україна-96 0,39 т/га (або 
6,3%); на сорті Онтаріо – 0,56 т/га (або 8,1%); на сор-
ті Віконт – 0,58 т/га (або 8,4%). 

Як і в 2011 р. в наших дослідах встановлена 
позитивна дія використання підживлень стосовно 
збільшення врожайності зерна рису. При застосу-
ванні карбаміду на фоні фонового внесення мінера-
льних добрив зафіксовано зростання даного показ-
ника на 0,18 т/га або на 7,6%. При додатковій оброб-
ці посівів комплексними мікродобривами Кристалон і 
ROST-концентрат подібне зростання було на рівні 
0,18 та 0,10 т/га або на 10,3 і 8,8%. 

У 2013 р. по фактору А перевагу також мав 
сорт Віконт, який сформував урожайність зерна на 
рівні 6,90 т/га. На сортах Україна-96 і Онтаріо даний 
показник знизився до 6,28-6,73 т/га або на 7,2-9,9%.  

Проведення оранки порівняно з дискуванням 
сприяло зростанню урожайності зерна, особливо на 
сортах Онтаріо (на 7,4%) та Україна-96 (на 7,1%), а 
також в меншому ступеню на сорті Віконт – на 4,9%. 

Здійснення підживлень карбамідом обумовило, 
на фоні основного удобрення азотно-фосфорно-
калійними добрива, збільшення даного показника на 
9,7%. Максимальна урожайність зерна культури на 
рівні 13,8% відмічена у варіанті з використанням пі-
дживлень Кристалоном сумісно з карбамідом. 

В середньому за роки проведення досліджень 
найвища врожайність на рівні 7,43 т/га була отрима-
на у варіанті з сортом Віконт, при проведенні оранки 
на глибину 20-22 см, використанні фонового удоб-
рення дозою N60Р60К30 при сумісному підживленні ка-
рбамідом і Кристалоном (табл. 1). Найменша продук-
тивність рослин – 5,59 т/га, була на сорті Україна-96 
за дискового обробітку ґрунту та застосування лише 
фонового удобрення.  

Серед сортів, що вивчались, максимальний рі-
вень урожаю зерна сформував сорт Віконт – 6,96 
т/га. При вирощуванні сортів Україна-96 та Онтаріо 
даний показник знизився на 0,47-0,76 т/га або на 7,6-
12,3%.  

Проведення в якості основного обробітку ґрунту 
– оранки сприяло зростанню продуктивності рослин і 
формуванню більш високої врожайності зерна рису 
на всіх сортах: Україна-96 – 6,40 т/га; Онтаріо – 6,91 
т/га; Віконт – 7,20 т/га. При проведенні дискування 
досліджуваний показник зменшився відповідно на 
6,8; 7,1 та 7,0%. 

Здійснення підживлень, у середньому за роки 
досліджень, також позитивно позначилось на вро-
жайності зерна рису, оскільки на ділянках з фоновим 
внесенням мінеральних добрив даний показник ста-
новив 6,16, а при додаткових підживленнях збільши-
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вся до 6,64-6,86 т/га або на 7,8-11,4%. Найбільшу 
ефективність і ріст урожайності на 1,2-3,3% забезпе-
чило застосування Кристалону на фоні основного 

внесення мінеральних добрив та проведення піджи-
влення карбамідом.  

Таблиця 1 – Урожайність сортів рису залежно від фону мінерального живлення в роки 
проведення досліджень, т/га (середнє за 2010-2013 рр.) 

Сорт  
(фактор А) 

Основний  
обробіток ґрунту (фак-

тор В) 

Фон мінерального живлення (фактор С) Середнє по 
факторах 

N60Р60К30 
(фон) 

Фон + N30 (пі-
дживлення) 

Фон + N30 + 
Кристалон 

Фон + N30 + 
ROST-

концентрат  
В А 

Україна-96 Дискування (14-16 см) 5,59 6,02 6,22 6,13 5,99 6,20 Оранка (20-22 см) 5,88 6,49 6,65 6,59 6,40 

Онтаріо Дискування (14-16 см) 5,91 6,47 6,78 6,58 6,44 6,67 Оранка (20-22 см) 6,39 6,94 7,16 7,10 6,91 

Віконт Дискування (14-16 см) 6,39 6,69 6,93 6,92 6,73 6,96 Оранка (20-22 см) 6,77 7,24 7,43 7,34 7,20 
Середнє по фактору С 6,16 6,64 6,86 6,78  
НІР05, т/га для факторів: А – 0,12; В – 0,14; С – 0,19  

 
Дисперсійний аналіз показників урожайності зе-

рна рису дозволив виявити різницю частки впливу на 
формування цього показника сортового складу, ос-
новного обробітку ґрунту та підживлень, які відрізня-
лись в роки проведення досліджень. Максимальний 
вплив на формування врожаю зерна рису чинив сор-
товий склад – 42,0%. Крім того, велике значення ма-
ли фон мінерального живлення (31,3%) та основний 
обробіток ґрунту (21,0%). Взаємодія досліджуваних 
факторів була незначною – від 0,1% при сполученні 
сортового складу й обробітку ґрунту (АВ) до 0,5% 
при взаємодії сортового складу та фону мінерально-
го живлення (АС). 

Висновки. За результатами досліджень вста-
новлено, що при вирощуванні в умовах Одеської об-
ласті максимальну продуктивність на рівні 7,43 т/га 
формує сорт Віконт при використанні оранки на гли-
бину 20-22 см, внесенні основного удобрення дозами 
N60Р60К30 та проведення підживлень карбамідом і 
Кристалоном. максимальний вплив на врожайність 
зерна рису мають сортовий склад та фон мінераль-
ного живлення. 
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Постановка проблеми. Диспаритет цін у світі на 
сільськогосподарську продукцію примушують виробни-
ків шукати інші порівняльні характеристики раціональ-
ності та ефективності того чи іншого агротехнічного за-
ходу. Одним з таких шляхів є ефективність енергетич-
них складових технології та вирощування створюваного 
біологічного продукту, що визначає напрям та перспек-
тиви розвитку технологічного прийому. 

Стан вивчення проблеми. Технології вироб-
ництва сільськогосподарської продукції повинні за-
безпечувати найбільш повне використання природ-

них агроенергетичних ресурсів, зменшити ріст пито-
мих витрат антропогенної енергії на одиницю проду-
кції та знижувати негативну дію на оточуюче середо-
вище, в тому числі, на родючість ґрунту [1-3]. 

Результатом визначення енергетичної ефектив-
ності технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції є стабілізація агроландшафтів, підвищення 
екологічної стабільності та економічної ефективності 
створених новітніх або поліпшення існуючих. Енергети-
чний аналіз та оцінювання технологій виробництва 
продукції рослинництва є важливою умовою оптиміза-


