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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

УДК 633.18:631.6:631.4(477.72) 1

ДИНАМІКА  ВИСОТИ  РОСЛИН  РИСУ 
ТА  СТІЙКІСТЬ  ЇХ  ДО  ВИЛЯГАННЯ  ЗАЛЕЖНО 

ВІД  СОРТОВОГО  СКЛАДУ,  ОБРОБІТКУ  ҐРУНТУ 
ТА  ФОНУ  МІНЕРАЛЬНОГО  ЖИВЛЕННЯ

Р. А. Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. І. Олійник, аспірант
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

У  статті  представлено  результати  досліджень  динаміки  висоти 
рослин та їх стійкості до вилягання залежно від сортового складу, 
обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в 
умовах Одеської області. Встановлено, що висота сортів рису коли-
валася в межах від 34,4 до 43,6 см з істотним зменшенням середньо-
добового приросту у міжфазний період «викидання волоті – повна 
стиглість». Найбільшу стійкість до вилягання в межах 4,7-4,8 балів 
забезпечив сорт Віконт при застосуванні оранки та внесенні на фоні 
основного мінерального удобрення підживлень.

Ключові слова: рис,  сорти,  обробіток ґрунту, фон живлення, 
висота рослин, стійкість до вилягання.

Постановка проблеми. Багатьма дослідженнями в різних 
ґрунтово-кліматичних зонах доведено, що показники росту й 
розвитку  мають  вирішальне  значення  з  точки  зору  форму-
вання врожаю певної сільськогосподарської культури, у тому 
числі й рису. Динаміці висоти рослин у основні міжфазні пе-
ріоди вегетації необхідно приділяти значну увагу і, особливо, 
за вирощування рису, коли у другу половину вегетації та у пе-
редзбиральний період частина листкового апарату у більшості 
культур відмирає та відмічається перехід пластичних речовин 
у  репродуктивні  органи.  Враховуючи  динаміку  наростання 
надземної маси, можна встановити дію та взаємодію різних 
чинників та використовувати цю інформацію для оптимізації 
технологій вирощування [1-5].

© Вожегова Р. А., Олійник О. І., 2015
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Стан  вивчення  проблеми.  Сорти,  перш  за  все,  мають 
бути пристосовані до механізованого вирощування, за якого 
створюються  умови  для  максимальної  продуктивності  праці 
і мінімальних витрат на отриману продукцію. Зважаючи на 
це, сорти повинні бути стійкими до вилягання, мати коротку і 
міцну соломину (стебло), а також потужно розвинену кореневу 
систему. Проблема стійкості до вилягання є доволі складною, 
оскільки  ця  властивість  залежить  не  тільки  від  біологічних 
властивостей  рослин,  але  й  від  умов  вирощування.  Для  ви-
рішення цієї проблеми з метою створення цінного вихідного 
матеріалу для селекції в гібридизацію залучаються карликові 
і напівкарликові форми рису, які не завжди збалансовані за 
компонентними ознаками продуктивності [6, 7].

Завдання  і  методика  досліджень.  Завданням  дослі-
джень  було  встановити  вплив  сортового  складу,  обробітку 
ґрунту  та  фону  мінерального  живлення  на  динаміку  висоти 
рослин та ступінь вилягання в умовах Одеської області.

Польові та лабораторні дослідження проведено протягом 
2011-2013 рр. в СВК «Маяк» Кілійського району Одеської об-
ласті. Вивчення продуктивності рослин сортів рису проводили 
згідно з методиками [8, 9].

Результати досліджень. Дослідженнями встановлено 
вплив природних і технологічних факторів на висоту рослин 
сортів рису, причому такий вплив був неоднаковим. У фазу 
кущіння на ділянках з сортом Україна-96 висота рослин ко-
ливалася в межах від 34,4 см (при дискуванні на глибину 14-
16 см та фоновому внесенні мінеральних добрив) до 43,6 см 
(при оранці на глибину 20-22 см, застосуванні азотних, фос-
форних  та  калійних  добрив  під  основний  обробіток  ґрунту, 
підживленнях карбамідом і Кристалоном).

У подальші фази розвитку (викидання волоті та повна сти-
глість) зазначені тенденції зберігалися, а висота рослин рису 
збільшилася на 42,6-50,9%. Причому найбільші показники на 
рівні 76,0 см рослини досягли при використанні в якості осно-
вного  обробітку ґрунту  оранки  на  глибину 20-22 см  та  вне-
сенні фонового мінерального добрива сумісно з підживленням 
карбамідом дозою 30 кг діючої речовини на гектар та комп-
лексним мікродобривом Кристалон.
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У повну стиглість висота рослин збільшилася меншою мі-
рою – на 4,9-19,7% і коливалася від 81,2 см у варіантах з дис-
куванням  і  внесенням  лише  фонового  удобрення  дозами  до 
87,0 см – при оранці, застосуванні мінеральних добрив та під-
живленнями азотом та Кристалоном.

Приріст рослин за міжфазними періодами істотно зміню-
вався залежно від варіантів основного обробітку ґрунту та під-
живлення. Так, у міжфазний період від кущіння до викидання 
волоті даний показник становив 30,8-36,9 см. Причому на ді-
лянках з дискуванням приріст рослин у висоту був практично 
однаковим на  всіх  варіантах підживлення,  а  при оранці  на 
глибину 20-22 см – спостерігалася перевага фонового удобрен-
ня без використання підживлень.

Протягом міжфазного періоду «викидання волоті – повна 
стиглість» спостерігалося істотне зниження приросту рослин, 
яке коливалося в межах від 3,7 до 16,0 см. При проведенні 
дискування  відмічено  найменше  зниження  даного  показни-
ка при внесенні фонового удобрення з 30,8 до 16,0 см або в 
1,9 рази, а на ділянках з оранкою він знизився з 36,9 до 3,7 см 
або в 9,9 раза.

На ділянках з сортом Онтаріо за впливу генетично обумов-
леної підвищеної здатності  до  стартового росту  зафіксовано 
високі показники висоти рослин, починаючи з фази кущіння 
(табл.).

Мінімальні значення  даного показника  на рівні 44,0-
44,0 см спостерігалися у варіанті з дискуванням при внесенні 
фонового  добрива  як  окремо,  так  і  сумісно  з  підживленням 
карбамідом.  Додаткова  обробка  посівів ROST-концентратом 
і Кристалоном на фоні оранки на глибину 20-22 см сприяла 
збільшенню висоти рослин рису сорту Онтаріо до 50,2-50,8 см 
або на 11,6-13,4%.

У  фазу  викидання  волоті  відмічено  підвищення  висоти 
рослин у всіх варіантах основного обробітку ґрунту та піджив-
лень на 39,8-43,9%. Також чітко проявилася перевага оран-
ки на глибину 20-22 см та внесення карбаміду, Кристалону й 
ROST-концентрату на фоні основного внесення мінеральних 
добрив,  оскільки  на  цих  варіантах  досліджуваний  показник 
збільшився до 83,3-84,7 см.
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У фазу повної стиглості висота рослин досягла найвищих 
значень у межах 81,1-99,8 см, але порівняно з попередньою 
фазою збільшення даного показника було набагато меншим – 
6,7-21,1%. Найвищу величину висота рослин рису (98,4-
99,4 см) досягнула незалежно від способу основного обробітку 
ґрунту  на  ділянках  з  внесенням  мінеральних  добрив  дозою 
N

60
Р

60
К

30
 одночасно з підживленням карбамідом, Кристалоном 

і ROST-концентратом.

Таблиця
Висота рослин та приріст висоти рису сорту Онтаріо 

за різних способів основного обробітку ґрунту 
та фону мінерального живлення в основні фази 

розвитку, см (середнє за 2011-2013 рр.)

Основний 
обробіток 

ґрунту 
(фактор В)

Фон 
мінерального 

живлення 
(фактор С)

Фаза розвитку 
рослин рису

Прирости рослин за 
міжфазними періодами

Дискування 
(14-16 см)

N60Р60К30 (фон) 44,4 75,7 81,1 31,3 5,5 36,8
Фон + N30 

(підживлення) 44,0 77,5 87,8 33,5 10,4 43,9
Фон + N30 + 
Кристалон 45,3 77,6 98,4 33,7 19,4 53,1

Фон + N30 + 
ROST-концентрат 43,4 77,3 95,2 33,9 17,9 51,8

Оранка
(20-22 см)

N60Р60К30 (фон) 45,4 78,5 88,6 33,1 10,2 43,3

Фон + N30 
(підживлення) 47,5 83,3 93,0 35,8 9,8 45,6
Фон + N30 + 
Кристалон 50,8 84,7 99,8 34,2 14,8 49,1

Фон + N30 + 
ROST-концентрат 50,2 83,4 98,4 33,2 15,1 48,3

НІР05

В 2,1 2,7 3,1
С 2,5 2,9 3,4

Прирости рослин за міжфазними періодами на сорті Он-
таріо в цілому були ідентичні тенденціям, які проявилися на 
сорті Україна-96, проте такі коливання були менш істотними. 
У міжфазний період від кущіння до викидання волоті даний 
показник мав близькі значення і коливався в межах від 31,3 
до 35,8 см. Істотні відмінності приросту рослин рису зафіксо-
вані в період від викидання волоті до повної стиглості зерна. 
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Так,  у  цей міжфазний період на ділянках з дискуванням та 
фоновим внесенням мінеральних добрив даний показник ста-
новив 5,5 см, а при застосуванні підживлень збільшився до 
10,4-19,7 см або в 1,9-3,5 раза.

При застосуванні оранки перевагу мали тільки  варіанти 
з внесенням Кристалону та ROST-концентрату. У міжфазний 
період «кущіння – повна стиглість» доведена перевага прове-
дення  обробок  посівів  рису  комплексними  мікродобривами 
ROST-концентрат і Кристалон, на цих варіантах приріст рос-
лин становив 51,8-53,1 см.

При вирощуванні сорту Віконт практично не проявився 
вплив  основного  обробітку  ґрунту  на  зміну  висоти  рослин  у 
фазу кущіння на фоні слабкого позитивного впливу піджив-
лень ROST-концентратом і Кристалоном.

Навпаки,  в  подальший  період (фаза  викидання  волоті) 
оранка сприяла збільшенню висоти рослин на 9,5% у порів-
нянні з дискуванням.  Також  підвищився  позитивний  вплив 
підживлення на висоту рослин, яка досягала 93,1-94,4 см на 
ділянках  з  використанням  оранки.  У  фазу  повної  стиглос-
ті  зазначені  тенденції  зберігалися.  Максимальну  висоту  рос-
лин  в  цю  фазу  встановлено  у  варіанті  з  оранкою  та  фоном 
мінерального  живлення,  який  складався  з  внесенням  осно-
вного удобрення дозою, підживлення карбамідом (N

30
), ROST-

концентратом та Кристалоном.
Прирости рослин рису сорту Віконт у різні міжфазні періо-

ди відображали тенденції, що були виявлені по інших досліджу-
ваних сортах, проте відмічено більш істотне (в 4,6-13,8 раза) 
зниження приросту у міжфазний період «викидання волоті – 
повні стиглість» порівняно з попереднім міжфазним періодом. 
Крім того, у міжфазний період від кущіння до повної стиглості 
проявилася позитивна дія оранки, а приріст рослин збільшив-
ся до 50,3-53,8 см, що більше за варіант з мілким обробітком 
ґрунту на 4,8-15,2%.

Найбільшу стійкість  до  вилягання  в  межах 4,7-4,8 балів 
забезпечив сорт Віконт при застосуванні оранки та внесенні 
на фоні основного мінерального удобрення підживлень – кар-
баміду (N

30
) сумісно з ROST-концентратом та Кристалоном.
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У середньому за сортовим складом сорт Віконт також пе-
реважав інші сорти. У цьому варіанті стійкість до вилягання 
становила 4,5 бали, а на сортах Україна-96 та Онтаріо цей по-
казник зменшився на 4,4-8,9%.

Стосовно способу та глибини основного обробітку, не вста-
новлено впливу цього фактора на стійкість рослин до виляган-
ня. Лише на сорті Віконт проявилася дуже слабка тенденція 
(менша за НІР

05
) щодо збільшення даного показника при оран-

ці на глибину 20-22 см порівняно з мілким дисковим обробіт-
ком на глибину 14-16 см.

Застосування підживлень також сприяло підвищенню 
стійкості  до  вилягання.  На  ділянках  з  фоновим  внесенням 
мінеральних добрив дозами N

60
Р

60
К

30
 даний показник стано-

вив 4,1, а при здійсненні підживлень підвищився на 4,7-9,9%. 
Найбільша  стійкість  до  вилягання  проявилася  при  внесенні 
карбаміду  та  Кристалону  разом  з  фоновим  удобренням  азо-
том, фосфором і калієм.

Висновки. Висота рослин рису на сортах Україна-96 ко-
ливалася в межах від 34,4 см (при дискуванні на глибину 14-
16 см та фоновому внесенні мінеральних добрив) до 43,6 см 
(при оранці на глибину 20-22 см, застосуванні азотних, фос-
форних  та  калійних  добрив  під  основний  обробіток  ґрунту, 
підживленнях  карбамідом  і  Кристалоном).  Найбільшу  стій-
кість до вилягання в межах 4,7-4,8 балів забезпечив сорт Ві-
конт при застосуванні оранки та внесенні на фоні основного 
мінерального удобрення підживлень – карбаміду (N

30
) сумісно 

з ROST-концентратом та Кристалоном.
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Р. А. Вожегова, О. И. Олийнык. Динамика высоты растений риса и их 
стойкость к полеганию в зависимости от сортового состава, обработки 
почвы и фона минерального питания.

В  статье  приводятся  результаты  исследований  по  изучению  динамики 
высоты растений и их стойкости к полеганию в зависимости от сортового со-
става,  обработки  почвы  и  фона  минерального  питания  при  выращивание  в 
условиях Одесской области. Установлено, что высота сортов риса колебалась 
в пределах от 34,4 до 43,6 см с существенным уменьшением среднесуточного 
прироста в межфазный период «выбрасывание метелки – полная спелость». 
Наибольшую устойчивость к полеганию в пределах 4,7-4,8 баллов обеспечил 
сорт Виконт при применении вспашки и внесении на фоне основного мине-
рального удобрения подкормок.

R. A. Vogegova, O. I. Oliynik.  Dynamics of height of plants of rice and 
their fi rmness to lodging depending on of variety composition, treatment 
of soil and background of mineral feed.

In the article the results of researches are presented on the study of dynamics 
of height of plants and their fi rmness to lodging depending on of high quality 
composition, treatment of soil and background of mineral feed at growing in the 
conditions of the Odessa region. It is set, that the height of sorts of rice hesitated in 
limits from 34,4 to 43,6 cm with substantial reduction of average daily increase in 
the interphase period «throwing out of panicle – complete ripeness». Most stability 
to lodging within the limits of 4,7-4,8 marks was provided by the sort Viscount at 
application of ploughing and bringing on a background the basic mineral fertilizer 
of the additional fertilizing.
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ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТЕЙ
До друку  приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними  завданнями;  аналіз  останніх досліджень  і  публікацій,  в  яких 
започатковано  розв’язання  даної  проблеми  і  на  які  опирається  ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується  дана  стаття;  формулювання  цілей  статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З  метою  дотримання  вищезазначених  вимог  до  наукової  стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад  осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською  та  англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково  супроводжувати їх посиланнями на  джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки  виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор  мав  можливість  зробити  в  них  необхідні  виправлення.  У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці  виконувати  у  редакторі  Мicrosoft Word  за  допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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УДК  ХХХ.ХХ
Назва  статті
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Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
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