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МАСОВІ ПОКАЗНИКИ МІЖВУЗЛІВ ПРЕФЛОРАЛЬНОЇ 
ЗОНИ РОСЛИН ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЦЕНОТИЧНОЇ НАПРУГИ У ПОСІВАХ

А.О. Рожков, кандидат сільськогосподарських наук
В.К. Пузік, доктор сільськогосподарських наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Представлено результати досліджень впливу різних варіантів це-
нотичної напруги за рахунок добору норм висіву та способів сівби на 
основні характеристики стійкості пагонів до вилягання: суху масу сан-
тиметрових відрізків міжвузлів, їх довжину. Визначено силу залежності 
досліджуваних показників від норми висіву за різних способів сівби.

Ключові слова: ценотична напруга, тритикале яре, міжвузля, 
префлоральна зона, норма висіву, способи сівби.

У реалізації біологічного потенціалу хлібних злаків у спіль-
ноті рослин важливе значення має дослідження явища виля-
гання. Одним із напрямів пізнання потенційних можливостей 
хлібних злаків у формуванні показників їх стійкості до виля-
гання є порівняльне вивчення особливостей морфогенезу пре-
флоральної зони пагонів у різних умовах вирощування.

Пізнання закономірностей морфотворчих процесів рос-
ту стеблової зони рослин залежно від агротехнічних факторів 
сприятиме управлінню розвитком рослин, отримання опти-
мальних параметрів надземних міжвузлів з метою отримання 
високопродуктивних посівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характер роз-
поділу рослин за площею живлення значною мірою визначає 
морфологічні характеристики хлібів, впливає на їх ростові 
процеси, активність кущіння, стійкість посівів до вилягання, 
формування структурних елементів урожайності [1-3].

Вирішальне значення у забезпеченні вертикальної стій-
кості рослин мають масові та параметричні характеристики 
міжвузлів метамерівпрефлоральної зони. Серед них найбільш 
важливими є: довжина та діаметр складових стебла міжвузлів, 
їх співвідношення, маса сухої речовини відрізка стебла, маса 
стебла у цілому [4].

© Рожков А.О., Пузік В.К., 2013
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Унаслідок вилягання у рослин спостерігається порушення 
енергообміну [5]. Однією з причин вилягання посівів є реутилі-
зація клітинних речовин, які надають стійкості стінкам соломи-
ни. Разом з тим вирішальне значення у забезпеченні стійкості 
рослин до вилягання має кількісне та якісне співвідношення 
основних компонентів будівельного матеріалу пагона [6].

Міцність стебла значною мірою залежить від протікання ха-
рактеру фізіолого-біохімічних процесів, хід яких, у свою чергу, 
визначається умовами вирощування. У ході численних дослі-
джень зроблено висновок про те, що у підвищенні вертикальної 
стійкості рослин важливе значення має збільшення вмісту буді-
вельного матеріалу на одиницю довжини стебла [1,7,8].

Вилягання посівів – один із головних факторів, який стри-
мує ріст урожайності зернових злаків у сучасних умовах під-
вищення культури землеробства. Це явище є реакцією рослин 
на умови вирощування, які визначають характер розподілу 
речовин, у результаті чого має місце варіація співвідношення 
біополімерів та інтенсивність росту нижніх міжвузлів, від яких 
залежить здатність рослин утримувати вертикальне положення.

Мета досліджень. Метою проведеного досліду було вста-
новлення ефекту різних варіантів ценотичної напруги у по-
сівах тритикале ярого сорту Коровай харківський за рахунок 
застосування різних норм висіву та способів сівби на по-
казники, що значною мірою впливають на здатність рослин 
утримувати вертикальне положення: довжину міжвузлів, масу 
сантиметрового відрізка міжвузля.

Методика досліджень. Двофакторний дослід було про-
ведено на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва впродовж 
2008-2010 рр. Варіанти у досліді закладено методом розщепле-
них ділянок. Ділянками першого порядку у досліді були такі 
варіанти норм висіву: 400; 450; 500; 550 і 600 шт. нас./м2.
Ділянки першого порядку у свою чергу розщеплювалися на 
ділянки другого порядку – способи сівби: загальнопоширений 
рядковий, що проводили сівалкою СЗ – 3,6, і смуговий із за-
стосуванням сівалки АПП – 6 ВАТ «Фрегат».

Сівалка АПП – 6 забезпечувала розподіл зерен тритикале 
ярого у межах смуги 15 см завширшки. Ширина між смугами 
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становила близько 15 см. Дослід закладали у чотириразово-
му повторенні. Площа облікової ділянки – 40 м2. Агротехніка у 
досліді загальноприйнята для Східного Лісостепу України. Усі 
розрахунки проводили за методикою В.О. Єщенка та ін. [9].

Результати та обговорення. Суху масу сантиметрових 
відрізків міжвузлів визначали в усіх міжвузлях префлораль-
ної зони рослин тритикале ярого. Зміни маси сантиметрових 
відрізків залежно від впливу норм висіву відзначено по всіх 
міжвузлях префлоральної зони. Більших змін даного показни-
ка зазнавали друге і третє міжвузля. Суха маса сантиметрових 
відрізків другого міжвузля при застосуванні різних норм висі-
ву змінювалася у межах від 9,8 до 12,2 мг (діапазон коливань 
– майже 25%). Ці ж показники у третьому міжвузлі зменшу-
валися при збільшенні норми висіву з 400 до 600 шт. нас./м2

на 2 мг, або майже на 25% (табл. 1). Зменшення сухої маси 
сантиметрових відрізків першого і четвертого міжвузлів при 
збільшенні норми висіву з 400 до 600 шт. нас./м2 було вира-
жено меншою мірою, однак за усіх досліджуваних норм ви-
сіву показники сухої маси сантиметрових відрізків перших 
чотирьох міжвузлів належали до чотирьох статистично різних 
гомогенних груп.

Найменших змін даного показника зазнавало верхнє між-
вузля. Показники сухої маси сантиметрових відрізків верхньо-
го міжвузля виділено у дві гомогенні групи: не встановлено 
істотної різниці між показниками досліджуваної ознаки за 
норм висіву – 400, 450 та 500 нас./м2, які належали до першої 
гомогенної групи і між аналогічними показниками за норм ви-
сіву – 550 та 600 нас./м2, які формували другу гомогенну гру-
пу показників.

На підставі аналізу часткових порівнянь головного фак-
тора – норми висіву можему зазначити його ефективність та 
залежність від різних способів сівби. Більшою мірою ефектив-
ність застосування різних норм висіву на варіабельність даної 
ознаки була відзначена за рядкового способу сівби. Особливо 
помітними зміни сухої маси сантиметрового відрізка виявли-
ся у другого міжвузля. За усіх норм висіву проаналізовані по-
казники належали до статистично різних гомогенних груп, а 
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зменшення сухої маси сантиметрового відрізка міжвузля при 
підвищенні норми висіву з 400 до 600 нас./м2 становило по-
над 40% ( з 12,2 до 8,7 мг).

Таблиця 1
Маса сухої речовини сантиметрового відрізка міжвузля 
стебла рослин тритікале ярого залежно від норм висіву 
та способів сівби, мг, фенофаза – повна стиглість зерна 

(середнє за 2008-2010 рр.)

Фактор – 
спосіб сівби

Фактор 
норма 
висіву

Міжвузля стебла 
в акропетальному 

порядку

Однорідні групи
за ранговим критерієм 

Дункана

1 2 3 4 5 1-го 2-го 3-го 4-го 5-го

рядковий

400 17,8 12,2 9,1 6,9 4,5 І І І І І

450 17,5 11,8 8,8 6,8 4,3 І ІІ І І І

500 16,4 11,0 8,4 6,6 4,1 ІІ ІІІ ІІ ІІ ІІ

550 15,2 10,0 7,5 6,1 4,0 ІІІ ІІІІ ІІІ ІІІ ІІ

600 13,3 8,7 6,4 5,7 3,8 ІІІІ ІІІІІ ІІІІ ІІІІ ІІ

смуговий

400 18,1 12,3 9,1 7,0 4,5 І І І І І

450 18,1 12,2 9,1 7,0 4,5 ІІ І І І І

500 17,7 11,9 8,9 6,8 4,5 ІІ ІІ І І І

550 17,3 11,6 8,4 6,7 4,3 ІІІ ІІ ІІ ІІ І

600 16,7 10,8 7,7 6,3 4,3 ІІІІ ІІІ ІІІ ІІІ І

Середнє за 
фактором – 
норма висіву

400 18,0 12,2 9,1 6,9 4,5 І І І І І

450 17,8 12,0 9,0 6,9 4,4 І І І І І

500 17,1 11,5 8,6 6,7 4,3 ІІ ІІ ІІ ІІ І

550 16,3 10,8 8,0 6,4 4,2 ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІ

600 15,0 9,8 7,1 6,0 4,1 ІІІІ ІІІІ ІІІІ ІІІІ ІІ

Середнє за 
способами сівби

рядковий 16,0 10,8 8,0 6,4 4,2 І І І І І

смуговий 17,6 11,8 8,7 6,8 4,4 ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ

Середнє по досліду 16,8 11,3 8,3 6,6 4,3 - - - - -

Аналогічна закономірність встановлена також за даними 
показниками третього міжвузля – маса сантиметрового від-
різка третього міжвузля при збільшенні норми висіву з 400 
до 600 нас./м2, зменшувалася з 9,1 до 6,4%, або більш ніж на 
40%. Разом з тим показники сухої маси сантиметрових відріз-
ків третього міжвузля належали до чотирьох гомогенних груп 
– не було встановлено істотної різниці між варіантами з нор-
мами висіву – 400 та 450 нас./м2.
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Ефект застосування різних норм висіву за смугового спо-
собу сівби був менш вираженим унаслідок зменшення цено-
тичної напруги у посівах між рослинами за рахунок більш 
рівномірного розподілу рослин по посівній площі. Впливу 
досліджуваних норм висіву на зміну результативності дослі-
джуваної ознаки – сухої маси сантиметрового відрізку п’ятого 
міжвузля за смугового способу сівби взагалі не було встанов-
лено. Усі показники належали до однієї гомогенної групи. Було 
відзначено лише тенденцію до зменшення маси сантиметро-
вого відрізка міжвузля при збільшенні норми висіву.

Серед досліджуваних елементів технології на зміну по-
казника сухої маси сантиметрових відрізків, більшою мірою 
впливала оптимізація норми висіву. Частка цього фактора у 
зміні сухої маси сантиметрових відрізків першого, другого, 
третього, четвертого та п’ятого міжвузлів становила 36,4; 15,4; 
19,0; 4,6 та 6,7% відповідно (табл. 2).

Ефективність способу сівби більшою мірою проявилася у 
варіабельності показника сухої маси сантиметрового відрізка 
нижнього міжвузля. Частка цього фактора у мінливості ре-
зультативності сухої маси сантиметрового відрізка становила 
18,7%.

У нашому досліді варіабельність показника сухої маси сан-
тиметрових відрізків міжвузлів більшою мірою залежала від 
коливання погодного фактора (табл. 2). Більшою мірою погод-
ний фактор впливав на результативність сухої маси відрізків 
верхніх міжвузлів. Частка вкладу становила понад 80%.

На основі проведеного регресійного аналізу встановлено 
високу залежність зміни показника сухої маси сантиметро-
вого відрізка міжвузля від норми висіву та його довжини. 
Коефіцієнт множинної кореляції між сухою масою відрізка 
другого міжвузля, нормою висіву та довжиною міжвузля ста-
новив Ry.xz = 0,997 за рядкового та Ry.xz = 0,990 за смугового 
способу сівби. Збільшення довжини другого міжвузля на 1 см 
теоретично призводить до зменшення маси сантиметрового 
відрізка міжвузля на 0,87 мг за рядкового і на 0,88 мг за сму-
гового способу сівби (рис.).
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Таблиця 2
Вклади досліджуваних факторів: способів сівби, норм висіву 
та погодних умов року у формування маси сухої речовини 
сантиметрових відрізків міжвузлів префлоральної зони 
рослин тритикале ярого, % (середнє за 2008-2010 рр.)

Міжвузля в 
акропетальному 

порядку

Вклади факторів

норма 
висіву

спосіб 
сівби

взаємодія – АВ
погодні 
умови

помилки

1 36,4 18,7 10,2 33,1 1,6

2 15,4 4,8 2,6 76,9 0,3

3 19,0 3,2 1,7 75,8 0,3

4 4,6 1,1 0,6 93,3 0,4

5 6,7 5,3 1,1* 81,5 5,4

Середнє 16,4 6,6 3,2 72,1 1,7

*умовні позначки – вклади неістотні.

*Цифри у стовпцях – показники довжини відповідного міжвузля, мм

Рис.1. Маса сухої речовини відрізків міжвузлів префлоральної зони рослин 
тритикале ярого за дії різних варіантів норм висіву та способів сівби, 
мг (середнє за 2008-2010 рр.). Довжина відрізка міжвузля – 1 см
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Відповідно до розрахованого рівня регресії, збільшення 
норми висіву на 100 нас./м2 спричинює зменшення сухої маси 
речовини сантиметрового відрізка колосоносного міжвузля на 
0,2 мг за обох способів сівби.

Бінарний коефіцієнт кореляції між масою відрізка другого 
міжвузля та нормою висіву становив Ry.x = 0,982 за рядкового 
та Ry.x = 0,945 – за смугового способу сівби. Показники маси 
сантиметрового відрізка другого міжвузля та його довжини 
мали тісний зворотний зв'язок: Ry.x = –0,997 за рядкового та 
Ry.x = –0,982 за смугового способу сівби.

Висновки. У ході проведеного аналізу встановлено високу 
ефективність застосування досліджуваних елементів техноло-
гії вирощування: способів сівби, норм висіву та їх взаємодії на 
варіабельність масових показників префлоральних міжвузлів 
рослин тритикале ярого та їх довжину.

За збільшення норми висіву суха маса сантиметрового 
відрізка другого міжвузля зменшувалася, а довжина зроста-
ла. Більшою мірою варіабельність досліджуваного показника 
залежно від застосування різних норм висіву відзначена на 
рядкових посівах, що пояснюється значно більшим зростан-
ням ценотичної напруги у міру збільшення норми висіву на 
рядкових посівах.
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