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Постановка проблеми. Рис у загальному зер-

новому балансі нашої держави займає незначну 
частку, але як цінний дієтичний продукт посідає 
важливе місце у раціоні людини. Він відноситься 
до основних продуктів харчування 2,5 млрд. людей 
в Азії і сотень мільйонів – на решті континентів [1]. 
В Україні створено сорти, які здатні давати високі 
урожаї цінного дієтичного продукту рису за різних 
кліматичних умов. Відомі сорти Інституту рису 
НААН – Україна-96, Віконт, Преміум, Онтаріо, 
Престиж, Серпневий та інші [2]. Для формування і 
збереження високих посівних якостей насіння рису 
необхідно оптимізувати умови вирощування рос-
лин та впроваджувати в виробництво новітні тех-
нології з метою отримання високопродуктивної 
структури врожаю [3]. Одним із головних засобів 
поліпшення живлення рослин і підвищення врожаю 
рису є застосування мінеральних і органічних доб-
рив, ефективність яких вивчено недостатньо. Осо-
бливе значення має встановлення впливу калійних 
добрив на показники якості насіння досліджуваної 
культури [4, 5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженнями встановлено позитивний вплив мік-
родобрив на вихід кондиційного насіння та на 
коефіцієнт розмноження у всіх сортів рису. Він 
залежав як від урожайності зерна, так і від впливу 
досліджуваних мікродобрив, а також від способу 
внесення цих добрив. Доведено, що передпосівна 
обробка насіння рису мікродобривами сприяє 
кращому росту і розвитку рослин. Вона сприяє 
формуванню більш високорослих рослин з розга-
луженою і потужною кореневою системою. Також 
встановлено досить високу ефективність застосу-
вання мікродобрив на посівах рису з метою підви-
щення їх продуктивності та якості продукції. Обро-
бка даними препаратами позитивно впливала на 
технологічні показники якості зерна рису, спостері-
галось зниження плівчастості і тріщинуватості 
зерна, що дозволяє збільшити вихід крупи та ціло-
го ядра [6]. 

Рисівництво, як інтенсивна галузь агропромис-
лового комплексу, потребує нових високопродук-
тивних високоякісних сортів, адаптованих до умов 
середовища, у якому вони вирощуються. Пробле-
ма формування і збереження високих посівних 
якостей насіння рису залишається актуальною. 
Існуючі технології насінництва не забезпечують 
гарантованого отримання якісного насіння, у зв'яз-
ку з цим, актуальним завданням є дослідження з 
покращення ефективності вирощування сортів 

рису та ретельний аналіз отриманих результатів 
досліджень з застосуванням новітніх методів та 
інформаційних систем [7]. 

Мета статті – визначити вплив калійних добрив 
на показники якості насіння сортів рису вітчизняної 
селекції та встановити математичні зв’язки між 
досліджуваними показниками продуктивності та 
якості. 

Матеріали та методика досліджень. Польові 
дослідження проведено впродовж 2016-2017 років 
у ДПДГ Інституту рису НААН. Вивчали вплив стро-
ків, доз і способів внесення калійних добрив на 
насіннєву продуктивність сортів рису: Преміум, 
Онтаріо, Віконт. Для встановлення оптимальної 
дози та строку внесення під посіви рису на лугово-
каштанових ґрунтах застосовували сульфат калію 
за такою схемою: до сівби 60 кг/га, до сівби  
30 кг/га + в фазу кущення 30 кг/га, до сівби 30 кг/га 
+ в фазу кущення 30 кг/га + в фазу виходу в трубку 
30 кг/га, в фазу кущення 60 кг/га та в фазу виходу в 
трубку 60 кг/га. Для визначення ефективності за-
стосування калійних добрив порівнювали показни-
ки продуктивності і якості насіння з контрольним 
варіантом (без добрив). Результати польових 
досліджень і спостережень обробляли за допомо-
гою програм Excel та Statistica [8]. Для аналізів 
різноманітних характеристик насіння рису залежно 
від внесення калійних добрив використовували 
графічний метод візуалізації діаграм мінливості [9]. 

Результати досліджень. Після математичної 
обробки експериментальних даних за 2016 і  
2017 рр. були сформовані діаграми мінливості для 
кожного з досліджуваних сортів Преміум, Онтаріо, 
Віконт. також були встановлені кореляційні зв’язки 
між урожайністю з одного боку, та біометричними 
показниками рослин та показниками якості насіння 
усіх сортів. 

Аналізуючи діаграму мінливості сорту Преміум 
(рис. 1 (A), слід відзначити високий рівень тісноти 
кореляційного зв'язку (0,9) між урожайністю та 
показником «маса 1000 зерен» у розрізі фаз вне-
сення калійних добрив: у варіанті з внесенням 
сульфату калію в фазу фон + кущення + трубку-
вання при двократному в дозі 30 кг/га простеж у-
ється найвищий показник врожайності 8,37 т/га при 
найвищій масі 1000 насінин – 30,1 г. Найгірший 
результат поєднання показників – це варіант конт-
ролю (без внесення добрив) при врожайності  
7,02 т/га та масі 1000 насінин 28,5 г. 

Дуже корисним фактором для отримання най-
кращих результатів у вивченні насіннєвих характе-
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ристик сортів рису вітчизняної селекції є відтво-
рення на діаграмі мінливості різноманітних поєд-
нань показників, наприклад на діаграмі рисунку 1 
(B) зображена динаміка кореляції ПГВ (продуктив-
ності головної волоті) насіння сорту Преміум зале-
жно від впливу показників «Кількість зерен з воло-
ті», «Довжина головної волоті» та «Висота  
рослини».  

Слід відзначити, що найкращі поєднання показ-
ників зафіксовано у фазу кущення + трубкування 
при дозі внесення калійних добрив в два прийоми 
в дозі 30 кг/га. За таких умов одержано показник 
ПГВ на рівні 3,8 г, кількості зерен з волоті –  
139 шт., довжина головної волоті при цьому стано-
вила 14,4 см, висота рослин – 94 см. 

 
 
 

         
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Діаграма мінливості між урожайністю та показником  маси 1000 насінин (A),  
між ПГВ та висотою рослини, довжиною головної волоті, кількістю зерен з волоті (B) ,  

між пустозерністю та енергією проростання, схожістю (C) сорту рису Преміум  
 
Що стосується взаємозалежностей характеристик 

пустозерності між схожістю та енергією проростання 
насіння сорту Преміум, то діаграма мінливості (рис. 1 
(B) даного зв’язку демонструє найнижчій показник 
пустозерності 7,4 у фазу кущіння з внесенням калій-
них добрив 60 кг/га при схожості 96 % та енергії про-
ростання 93%. Найвищий показник пустозерності при 
внесенні сульфату калію за схемою «фон + кущення + 
трубкування» з двократними дозами по 30 кг/га –  
21,1 %, хоча і при цьому з найвищими характеристи-
ками схожості 99 % та енергії проростання 98%. 

На діаграмі мінливості для середньостиглого 
сорту Онтаріо найбільша кореляція (0,97) вияв-
лена між врожайністю та характеристикою дов-
жини головної волоті (рис. 2 (A), у фазі піджив-
лення калійним добривом фон + кущення + труб-
кування в два строки по 30 кг/га. При цьому 
довжина головної волоті досягла показника  
15,5 см при насіннєвій продуктивності 9,54 т/га, 
найгірші показники вищевказаних характеристик 
даного сорту були на фоні без використання 
калійних добрив. 
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Рисунок 2. Діаграма мінливості між урожайністю та показником довжини головної волоті (A), 

між кількістю зерен з волоті та характеристиками ПГВ, пустозерності  
та енергії проростання (B) сорту рису Онтаріо 

 
 
На діаграмі рисунка 2 (B) можна відстежити ди-

наміку мінливості показників кількості зерен з во-
лоті між характеристиками ПГВ, пустозерності та 
енергії проростання. Так, при підживленні сульфа-
том калію у фазу кущення у дозі 60 кг/га насіння 
Онтаріо мало найвищі показники пустозерності – 
24 %, ПГВ – 3,8 г та кількістю зерен з волоті –  
140 шт. Мінімальні показник пустозерності (11,4 %) 
був у фазі внесення калійного підживлення до 
сівби 30 кг/га + в фазу кущення 30 кг/га + в фазу 
виходу в трубку 30 кг/га з показниками ПГВ 3,3 г, 
енергією проростання 92 %. Найбільший показник 
кількості зерен з волоті – 150 шт. та енергії пророс-
тання – 97 % мало насіння за підживлення калій-
ними добривами за схемою – фон + кущення + 
трубкування в два прийоми в дозі по 30 кг/га. 

 

У варіанті з сортом Віконт виявлено високий ко-
реляційний зв’язок (0,9) між показником врожайності 
та масою 1000 насінин. За підживлення сульфатом 
калію до сівби (60 кг/га) та кущення (60 кг/га) при 
однакових показниках маси 1000 зерен – 29,5 г, рос-
лини сформували різну врожайність насіння, відпові-
дно 8,10 та 8,41 т/га. Подібна закономірність відзна-
чено і при підживленнях у допосівний період у дозі  
30 кг/га сумісно з підживленням у фазу кущення –  
30 кг/га, а також у контрольному варіанті (рис. 3 (А). 
Найкращий результат по сорту рису Віконт був одер-
жаний за фонового внесення сульфатом калію суміс-
но з підживленням у фази кущення та трубкування 
при дозах по 30 кг/га. У цьому варіанті маса  
1000 насінин збільшилася до 30,4 г, а врожайність 
насіння становила 9,13 т/га, що більше на 8,3-23,1 % 
за інші досліджувані варіанти. 

 
 
 

       
 

Рисунок 3. Діаграма мінливості між урожайністю та показником маси 1000 зерен (А),  
між кількістю зерен з волоті та характеристиками висоти рослини,  

довжини головної волоті (В) сорту рису Віконт 
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Якщо проаналізувати діаграму мінливості сорту 

Віконт з позиції залежностей кількості зерен з во-
лоті та показників висоти рослин, довжини головної 
волоті (рис. 3 (В), то можна спостерігати найбільш 
оптимальні поєднання характеристик насіння при 
двократному внесенні калійних добрив у фази 
кущіння та трубкування у дозах 30 кг/га. Таке за-
стосування калійних добрив сприяло підвищенню 
кількості зерен з головної волоті до 136 шт., висоти 
рослин – до 93 см та довжини головної волоті – до 
16,5 см. Слід зауважити, що мінімальні показники 
якості насіння сформувалися у контрольному варі-
анті (без добрив). 

Висновки. Використовуючи графічний метод 
візуалізації діаграм мінливості програми Statistica, 
було проведено дослідження з вивчення впливу 
калійних добрив залежно від строків і доз їх вне-
сення у різні фази розвитку досліджуваних сортів 
рису на кількісні та якісні характеристики насіння. 
По кожному з досліджуваних сортів Віконт, Прем і-
ум, Онтаріо сформовано діаграми мінливості, які 
дозволяють змоделювати й порівняти показники 
структури врожаю насіння, встановити динаміку 
залежностей та тісноту кореляційних зв’язків між 
різними впливовими чинниками та врожайністю 
сортів. Отримані результати досліджень свідчать 
про велику чутливість всіх сортів рису до внесення 
калійних добрив. Найвищі показники врожайності, 
кількості зерен з волоті, ПГВ, висоти рослин, енер-
гії проростання, схожості при найнижчих характе-
ристиках пустозерності та тріщинуватості мало 
насіння всіх сортів з фоновим внесенням К2SO4 та 
двократним підживленням у фази кущення та 
трубкування в дозах по 30 кг/га. Найвища тіснота 
кореляційного зв’язку на рівні 0,97 встановлена 
при моделюванні показників продуктивності і якості 
насіння у середньостиглого сорту Онтаріо, в якого 
за оптимальної схеми застосування добрив вро-
жайність підвищилася до 9,54 т/га, а довжина го-
ловної волоті досягла 15,5 см. Найгіршими за 
якістю було насіння рослин у варіанті без піджив-
лення калійними добривами.  
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