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Постановка проблеми. Одним із головних по-

казників процесу вирощування сільськогосподар-
ських культур є їх врожайність, що значною мірою 
залежить від умов зовнішнього середовища, бага-
тьох факторів, які складаються в період розвитку 
культури [1]. 

Врожайність сільськогосподарських культур 
найбільше залежить від кліматичних умов та стру-
ктурних показників, де багаторічні та однорічні 
трави як попередники в сівозміні набувають особ-
ливого значення [2]. 

Структурними елементами урожаю насіння 
буркуну білого однорічного, який відноситься до 
бобових культур, є густота рослин на одиниці 
площі, загальна кількість гілочок та китиць на 
одній рослині, середня кількість насінин в одній 
китиці, маса 1000 насінин. За оптимального 
співвідношення цих показників і формується 
максимальний урожай насіння, але, за недостат-
нього розвитку одного або декількох структурних 
елементів, врожай може бути компенсований за 
рахунок інших структурних показників. Окремі 
структурні елементи формуються на різних ета-
пах онтогенезу, тому для їх успішного розвитку 
потрібні різні агротехнічні умови [1].  

Основною оптимізацією елементів технології 
вирощування буркуну білого сорту Південний є 
вивчення показників структури врожаю, що має 
значення для підвищення насіннєвої продуктивно-
сті рослин та отримання високого врожаю і якісно-
го насіння та високого рівня рентабельності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Створення оптимальних умов та агрофізичних 
властивостей для росту і розвитку рослин бурку-
ну білого однорічного є основною умовою поєд-
нання високої продуктивності та сортозбережен-
ня. Рентабельне виробництво насіннєвого мате-
ріалу можливе за рахунок удосконалення окре-
мих елементів технології вирощування (строки 
сівби та норми висіву) з обов’язковим урахуван-
ням особливостей буркуну білого однорічного. 

Мета досліджень. З’ясувати особливості 
формування продуктивності буркуну білого 
однорічного залежно від строків сівби та норм 
висіву насіння в умовах Південного Степу  
України. 

Матеріали і методика досліджень. Дослі-
дження проводили на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН в 2015–
2017 рр., відповідно до вимог загальноприйнятих 
методик проведення досліджень, згідно ПНД 
22 Наукові основи виробництв, заготівлі та вико-
ристання кормів для одержання конкурентосп-
роможної продукції тваринництва («Корми і кор-
мовий білок») [3–6].  

Грунт дослідної ділянки темно-каштановий, се-
редньо-суглинковий. Гумусовий горизонт становить 
47–52 см і характеризується високою розпушеністю, 
зв’язністю та схильністю до запливання, що 
пов’язано з його природною солонцюватістю та 
вузьким співвідношенням Са2+ та Мg2+ (2,5–2,8). 
Крім того, при висиханні ґрунт відзначається висо-
кою щільністю, низькою водопроникністю. Загальна 
шпаруватість у шарі ґрунту 0–40 см становить 47%. 
Найменша вологоємність 0,7 м шару ґрунту стано-
вить 22,0%, вологість в’янення – 9,54% від маси 
сухого ґрунту, щільність складання – 1,41 г/см3. 
В орному шарі ґрунту міститься гумусу 2,2%. Сере-
дній вміст в шарі ґрунту 0-50 см нітратного азоту – 
1,8; рухомого фосфору – 3,7 та обмінного калію – 
33,2 мг/100г ґрунту. Грунт дослідної ділянки – тем-
но-каштановий, середньосуглинковий, типовий для 
зрошуваних земель Південного Степу України. 

Дослід двофакторний, повторність чотириразо-
ва, закладка досліду методом розщеплених діля-
нок, розміщення варіантів – рендомізоване. Площа 
ділянок I порядку – 62 м2, ІІ порядку – 25 м2. 
В проведеному досліді використовували насіння 
буркуну білого однорічного сорту Південний (оригі-
натор – Інститут зрошуваного землеробства 
НААН). Згідно схеми досліду насіння буркуну біло-
го однорічного висівали у перший строк (IІІ декада 
березня); другий строк (І декада квітня) та третій 
строк (II декаду квітня), за норми висіву 1,5–2,5–
3,5 млн шт./га. 

Результати досліджень. За результатами 
проведених досліджень 2015–2017 рр. встанов-
лено, що, залежно від впливу різних строків 
сівби та норм висіву, густота стояння рослин 
перед збиранням різнилася за варіантами дослі-
ду. Аналіз структурних показників врожаю бурку-
ну білого показав, що елементи продуктивності 



ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 71  
 

142 

залежать від густоти стояння рослин перед  
збиранням.  

В середньому за 2015–2017 рр. досліджень, 
максимальний показник густоти стояння рослин 
культури на момент збирання врожаю стано-
вив – 184,7 шт./м² за сівби у першу декаду квіт-
ня. Збільшення норми висіву від 2,5 до 
3,5 млн шт./га у рослин буркуну білого призво-

дило до зменшення як структурних показників, 
так і маси 1000 насінин.  

Так, в середньому за три роки проведення 
досліджень, густота стояння рослин перед зби-
ранням варіювала від 74,7 шт./м², за сівби у 
третю декаду березня за норми висіву 1,5 млн 
шт./га, до 184,7 шт./м², за сівби у першу декаду 
квітня за норми висіву 3,5 млн шт./га (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Структурні показники рослин буркуну білого однорічного сорту Південний  
залежно від строків сівби та норм висіву насіння (середнє за 2015–2017 рр.) 

Фактор А, 
строк сівби 

Фактор В, 
норма 
висіву, 

млн шт./га 

Густота 
рослин пе-

ред збиран-
ням, шт./м² 

Кількість 
гілочок на 

рослині, шт. 

Кількість 
китиць на 

рослині, шт. 

Кількість 
насіння на 

одній китиці, 
шт. 

Маса 1000 
насінин, г 

ІІІ декада 
березня 

1,5 74,78 17,67 89,23 43,80 1,72 
2,5 124,67 19,17 92,17 47,60 1,91 
3,5 169,80 17,93 90,10 40,30 1,66 

І декада 
квітня 

1,5 84,10 19,80 95,23 45,27 1,83 
2,5 143,37 23,73 102,23 57,67 2,09 
3,5 184,78 20,33 99,40 42,70 1,79 

ІІ декада 
квітня 

1,5 78,06 17,70 85,63 43,27 1,67 
2,5 130,33 17,77 88,23 44,43 1,79 
3,5 174,68 16,87 85,30 39,60 1,72 

Оцінка істотності часткових відмінностей 

НІР05, кг/га А 3,48 0,79 1,50 0,71 0,019 
В 3,02 0,71 1,37 1,31 0,017 

Частка впливу факторів, % 

НІР05, кг/га 
А 2 65 84 25 38 
В 97 18 10 54 52 

АВ 0,2 12 3 18 9 
 
Маса 1000 насінин – це структурний елемент, 

що впливає на врожайність культури та вихід 
кондиційного насіння. Проведений аналіз пока-
зав, що маса 1000 насінин за різних строків сівби 
коливалася в межах 1,66–2,09 г. Найменша маса 
1000 насінин – 1,66 г була сформована за сівби 
у третю декаду березня за норми висіву 
3,5 млн шт./га.  

Встановлена сортова реакція на агротехніч-
ний елемент – маса 1000 насінин була більшою 
за сівби у першу декаду квітня. Сівба у третю 
декаду березня та другу декаду квітня призво-
дила до зменшення цього показника за різних 
норм висіву. За сівби у третю декади березня та 
другу декаду квітня всі структурні показники 
мали тенденцію до зниження. Збільшення норми 

висіву від 2,5 до 3,5 млн шт./га не сприяло фор-
муванню структурних елементів у рослин куль-
тури. Основним критерієм, що визначає ефекти-
вність вирощування культури є врожай. Визна-
чення впливу окремих структурних елементів на 
врожай насіння буркуну білого є важливим аспе-
ктом даного досліду.  

Встановлено високий кореляційний зв’язок між 
показниками урожайності насіння та кількістю 
гілочок на рослині, китиць на рослині, насіння на 
одній китиці, масою 1000 насінин. Зв’язок між 
цими показниками дозволив побудувати кореля-
ційні поліноміальні моделі залежності між уро-
жайністю насіння та різними показниками струк-
тури (рис. 1, 2, 3, 4).  

 

 
Рис. 1. Кореляція (r) між кількістю гілочок на рослині буркуну білого однорічного 

та урожайністю насіння (середнє за 2015–2017 рр.) 
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Змодельовані показники свідчать, що форму-
вання на рослинах кількості продуктивних гілочок 
змінювалось за різних строків сівби та норм висіву.  

Дана кореляційна модель дозволила встано-
вити тісний зв’язок між урожайністю насіння 
культури та кількістю китиць на одній рослині – 
коефіцієнт кореляції становить 0,77. Дане моде-

лювання залежності між кількістю насінин на 
одній китиці та урожайністю насіння дозволило 
встановити значну різницю між показниками 
впливу строків сівби та норм висіву. За даними 
кореляційно-регресійного аналізу були встанов-
лені особливості сортової реакції на строки сівби 
та норми висіву. 

 

 
Рис. 2. Кореляція (r) між кількістю китиць на рослині буркуну білого однорічного 

та урожайністю насіння (середнє за 2015–2017 рр.) 
 

 
Рис. 3. Кореляція (r) між кількістю насінин на одній китиці та урожайністю насіння 

буркуну білого однорічного (середнє за 2015–2017 рр.) 
 

 
Рис. 4. Кореляція (r) між масою 1000 насінин та урожайністю насіння буркуну білого однорічного 

(середнє за 2015–2017 рр.) 

Узагальнюючи вищенаведені результати мо-
жемо зробити висновок, що найкращу урожайність 
насіння, а також найкращі структурні показники 

рослин буркуну білого однорічного сорту Півден-
ний було отримано за сівби у першу декаду квітня 
за норми висіву 2,5 млн шт./га (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Урожайність насіння буркуну однорічного білого сорту Південний залежно  
від досліджуваних строків сівби та норм висіву насіння 

Фактор А, 
строк сівби 

Фактор В, 
норма висіву 

млн шт./га 

Урожайність,  кг/га В середньому за 
фактором, кг/га 

2015 2016 2017 Середнє за 
2015-2017 А В 

ІІІ декада 
березня 

1,5 840 790 340 656,67 
623,33 

656,67 
2,5 900 830 390 706,67 745,56 
3,5 630 580 310 506,67 548,89 

І декада 
квітня 

1,5 920 860 410 730,00 
752,22 

 

2,5 1130 1010 490 876,67 
3,5 850 720 380 650,00 

ІІ декада 
квітня 

1,5 790 670 290 583,33 
575,56 2,5 830 810 320 653,33 

3,5 630 570 270 490,00 
Оцінка істотності часткових відмінностей 

НІР05, кг/га А 39,08 29,41 21,05 15,40     
В 49,13 20,52 25,16 21,30     

Оцінка істотності середніх головних ефектів 

НІР05, кг/га А 22,56 16,98 12,15 8,90     
В 28,36 11,85 12,58 12,30     

Частка впливу факторів, % 
 А 41,4 32,1 95,7 44,1     
 В 49,6 64,0 2,4 51,9     
 АВ 5,7 3,1 1,1 2,9     

 
Так, в середньому за 2015–2017 рр. проведен-

ня досліджень, максимальний показник урожайно-
сті – 876,7 кг/га отримано за сівби у першу декаду 
квітня за норми висіву 2,5 млн шт./га. За сприятли-
вого за агрокліматичними показниками 2015 року 
врожайність насіння максимального значення – 
1130 кг/га отримано також за сівби у першу декаду 

квітня за норми висіву 2,5 млн шт./га. Найсприят-
ливіші умови для формування врожаю у рослин 
створюються у тих посівах культури, які найкраще 
відповідають потребам рослин.  

В середньому, за фактором (А), максимального 
показника урожайності – 752,2 кг/га було досягнуто 
за сівби у першу декаду квітня (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Показники урожайності насіння рослин буркуну білого однорічного сорту Південний за 

різних строків сівби, кг/га(середнє за 2015–2017 рр.) 
 
Серед досліджуваних норм висіву буркуну біло-

го максимального показника урожайності насіння – 
745,5 кг/га було досягнуто за норми висіву 2,5 млн 
шт./га (рис. 6). 
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Рис. 6. Показники урожайності насіння рослин буркуну білого однорічного сорту Південний 

 за різних норм висіву насіння, кг/га (середнє за 2015–2017 рр.) 
 
В середньому за 2015–2017 рр. досліджень 

встановлено, що, з біологічної точки зору, найкра-
щим строком сівби для вирощування буркуну біло-
го однорічного на насіння в умовах Південного 
Степу України є сівба в першу декаду квітня та 
норма висіву 2,5 млн шт./га.  

Висновки. В умовах Південного Степу Укра-
їни насіннєва продуктивність буркуну білого 
однорічного сорту Південний головним чином 
залежала від погодних умов року, строків сівби 
та норм висіву.  

Було встановлено, що найвища врожайність 
насіння, а також найкращі структурні показники 
буркуну білого були отримані за сівби у першу 
декаду квітня за норми висіву 2,5 млн шт./га.  

Провівши аналіз кореляційних моделей між 
структурними показниками та урожайністю на-
сіння буркуну білого було встановлено високу 
залежність, що дозволило побудувати кореля-
ційну поліноміальну модель залежності між по-
казниками урожайності та структурними показни-
ками. 
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