Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво

69

визначити які модулі із структурно-модульної схеми СППР (рис. 1) доцільно
впроваджувати і їх ефективність, визначити ті задачі управління, методика
вирішення яких буде автоматизована. Стосовно наведеної моделі, то аналіз
результатів рішення слід проводити параметрично, тобто вимірювати змінення
показника, що використовується у моделі з кінцевим результатом і структурою
модулів які впроваджуються.
Висновок. Для створення і ефективного використання систем точного
землеробства необхідно вирішити такі задачі: розробити надійні методи оцінки вибору і запровадження оптимальної структури програмних модулей; здійснити систематизацію і класифікацію факторів можливих ризиків (помилок)
використання інформаційного інструментарію; здійснити апробацію модулей у
індивідуальному і сумісному використанні; визначити припустиму економічну
ефективність.
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Постановка та стан вивчення проблеми. В останні роки в Україні, як і
в інших державах Європи, відмічено глобальне потепління клімату, особливістю якого є зміни при переході середньодобових температур через 5, 10 ºC,
посиленні нерівномірності опадів у період вегетації сільськогосподарських
культур, зросла повторюваність посух [1-3]. Відмічено більш ранні строки
прогрівання ґрунту до температури, оптимальної для сівби кукурудзи, про це
свідчать дані Дніпропетровського центру з гідрометеорології [4], тому виникає
необхідність уточнення строків сівби сільськогосподарських культур для конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування.
Від строків сівби залежить повнота, дружність і своєчасність сходів, темпи росту й розвитку рослин і рівень урожаю. При виборі строків сівби необхідно враховувати ґрунтово-кліматичні умови, темпи наростання температури
повітря і ґрунту, їхню рівномірність, строки й частоту заморозків, загальну
тривалість безморозного періоду, а також біологічні особливості вирощування
гібридів та інші фактори [5-9].
Деякими вченими встановлено, що для оптимального росту і розвитку
кукурудзи необхідно вносити не лише звичайні елементи мінерального живлення (макроелементи), але й мікроелементи – Cu, Mo, Mn, Co, Zu, B та інші,
які відіграють особливе значення в життєдіяльності рослин. Вони сприяють
підвищенню стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища: низьких чи підвищених температур, посушливих умов. Мікроелементи
беруть участь в процесах синтезу білків, вуглеводів, жирів і вітамінів. Під їхнім впливом збільшується вміст хлорофілу в листках, посилюється діяльність
листкового апарату, поліпшується процес фотосинтезу, що в цілому й зумовлює підвищення продуктивності рослин та якості зерна [10].
Одержані експериментальні дані свідчать, що надійний захист насіння
від ґрунтових шкідників забезпечують препарати, в складі яких є 2-3 діючі
речовини [11]. В польових дослідах також відмічено позитивний вплив мікроелементів на формування врожайності кукурудзи та якісні показники зерна
[12].
Завдання і методика досліджень. На Дніпропетровській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН, досліди проводили протягом 2008-2010 рр. в яких вивчали формування продуктивності гібридів кукурудзи цукрової під впливом інкрустації насіння та строків сівби. Дослід трьохфакторний. Перший фактор – строки сівби: ранній (при температурі ґрунту на
глибині загортання насіння 8–10 °C), оптимальний (при температурі ґрунту
12–14 °C); другий фактор – гібриди кукурудзи цукрової Спокуса і Кабанець
СВ, третій фактор – інкрустація насіння мікродобривом реаком 3 л/т, протруювачем вітавакс 200 ФФ 3 л/т, реаком 3 л/т + вітавакс 2 л/т (бакова суміш), на
контролі насіння без обробки. Попередник – ячмінь ярий. Агротехніка в дослідах загальноприйнята, крім досліджуваних факторів. У фазі 3–5 листків у кукурудзи формували густоту рослин. Проводили два міжрядних обробітки і
ручне прополювання в захисних зонах. Облікова площа ділянки 10 м2, повторення шестиразове.
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Погодні умови за вегетаційний період 2008 р. характеризувалися високими максимальними температурами в липні (37,0 ºC) і серпні (40,5 ºC). За
квітень–серпень випало 582,9 мм опадів за середньобагаторічних показників
385,7 мм. За вегетаційний період 2009 р.( квітень–серпень) випало лише 262
мм опадів, або 68 % норми. Середньодобова температура в червні і липні перевищувала норму на 2,4–3,0 ºC. Вегетаційний період 2010 р. характеризувався
високими максимальними температурами: в травні - 33,5 ºC, в червні - 36,0, у
липні - 38,0, а в серпні - 41,0 ºC. За вегетаційний період випало 289 мм опадів
при нормі 385,7 мм.
Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинковий. Гумусовий горизонт – 40–45 см, перехідний – 45–80 см. Вміст
гумусу в орному (0–30 см) шарі становить 3,1 %. Найменша вологоємність в
орному шарі – 24,4 %, в шарі 0–60 см – 23,8 %. Рівень залягання ґрунтових вод
8–9 м.
Під час проведення досліджень користувалися загальноприйнятими методиками, методичними рекомендаціями Інституту зернового господарства
УААН [13] та Інституту овочівництва і баштанництва УААН [14].
Результати досліджень. Результати наших досліджень свідчать, що від
факторів які досліджувались змінювались біометричні показники. У середньому по гібридах і варіантах інкрустації насіння в 2009 і 2010 рр. за раннього
строку сівби порівняно з оптимальним висота рослин була більшою відповідно
на 6 і 7 см, в 2011 р., навпаки, на 18 см були вищі рослини за оптимального
строку. У середньому за три роки цей показник за обох строків сівби був практично однаковим.
За оптимального строку сівби в ранньостиглого гібрида Спокуса на контролі висота рослин становила 154 см, що нижче порівняно з варіантами, де
сівбу проводили обробленим насінням, на 3; 7 і 11 см. У середньостиглого
гібрида Кабанець СВ обробка насіння забезпечувала збільшення висоти рослин порівняно з контролем на 1; 4 і 6 см відповідно (табл. 1).
Таблиця 1 - Вплив строку сівби та способу обробки насіння на висоту
рослин, прикріплення нижнього качана, кущистість та площу листкової
поверхні однієї рослини (середнє за 2008-2010 рр.)
Строк сівби
(А)

Гібрид
(В)
Спокуса

Ранній (на
глибині 10 см
температура
Каба8-10 ºC)
нець
СВ
Оптимальний
(на глибині 10 Спосм темперакуса
тура 12-14 ºC)

Обробка
насіння
(С)

Висота
рослин,
см

1х)
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

152
155
158
162
199
206
207
211
154
157
161
165

Висота прикріплення нижнього качана,
см
21
22
23
25
42
47
51
52
22
25
26
29

Кущистість
рослин,
шт.
1,2
1,3
1,4
1,5
0,5
0,6
0,8
0,9
1,6
1,7
1,9
2,0

Площа листкової
поверхні однієї
рослини, дм2
14,4
15,9
17,5
18,0
39,7
42,4
43,4
46,9
15,0
16,3
18,2
19,0
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1
204
48
0,3
40,6
2
205
57
0,3
42,1
3
208
58
0,6
45,1
4
210
59
0,8
46,5
Примітка х). 1 – контроль (без інкрустації); 2 – вітавакс 200 ФФ (3 л/т); 3 – реаком (3 л/т); 4 –
вітавакс 200 ФФ (2 л/т) + реаком (3 л/т).
Кабанець
СВ

Важливим показником є висота прикріплення качанів. У 2008 р. за оптимального строку сівби прикріплення нижнього качана було на 14 см вище
порівняно з рослинами раннього строку. В 2008 і 2009 рр. цей показник не
залежав від строку сівби. У середньому за роки досліджень висота прикріплення качана у рослин ранньостиглого гібрида Спокуса раннього строку сівби
на контролі становила 21 см, а при інкрустації насіння вітаваксом, реакомом,
та їх баковою сумішшю збільшувалася відповідно на 1; 2 і 4 см порівняно з
контролем. У середньостиглого гібрида Кабанець СВ висота прикріплення
нижнього качана становила на контролі 42 см, у варіантах з обробкою насіння
збільшувалась на 5-10 см.
За оптимального строку сівби висота прикріплення нижнього качана
ранньостиглого гібрида Спокуса на контролі становила 22 см, а де сівбу проводили насінням, обробленим вітаваксом, реакомом та їх баковою сумішшю,
цей показник був більшим на 3; 4 і 7 см відповідно. В середньостиглого гібрида Кабанець СВ при обробці насіння забезпечувалось збільшення висоти прикріплення нижнього качана порівняно до контролю на 9-11 см. За оптимального строку сівби висота прикріплення нижнього качана порівняно з раннім
строком була вищою у гібрида Спокуса на 1-4 см, у гібрида Кабанець СВ різниця по строках сівби становила 6-10 см і мала перевагу при оптимальному
строкові сівби.
Кущистість рослин кукурудзи цукрової раннього строку сівби, у середньому за роки досліджень, в ранньостиглого гібрида Спокуса зростала під
впливом інкрустації насіння вітаваксом, реакомом, та їх баковою сумішшю
відповідно на 0,1; 0,2 і 0,3 шт. Середньостиглий гібрид Кабанець СВ на контролі сформував 0,5 шт., а у варіантах з обробкою насіння цей показник збільшувався на 0,1-0,4 шт.
За оптимального строку сівби в ранньостиглого гібрида Спокуса кущистість
рослин на контролі становила 1,6 шт. і збільшувалася на 0,1; 0,3 і 0,4 шт. при інкрустації насіння вітаваксом, реакомом та їх баковою сумішшю відповідно. У середньостиглого гібрида Кабанець СВ на контролі і при обробці насіння вітаваксом
показники кущистості були однаковими, при інкрустації реакомом та їх баковою
сумішшю кущистість збільшувалася на 0,3 і 0,5 шт. відповідно. За оптимального
строку сівби кущистість рослин порівняно з раннім була більшою у гібрида Спокуса на 0,5-0,8 шт., а у гібрида Кабанець СВ, навпаки, цей показник зменшувався при
оптимальному строкові сівби на 0,1-0,6 шт.
Площа листкової поверхні однієї рослини ранньостиглого гібрида Спокуса раннього строку сівби в середньому за три роки на контролі (без інкрустації) становила 14,4 дм2, а при інкрустації насіння вітаваксом, реакомом, та їх
баковою сумішшю збільшувалась на 1,5; 3,1 і 3,6 дм2 відповідно. В середньостиглого гібрида Кабанець СВ площа листкової поверхні однієї рослини на
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контролі становила 39,7 дм2, у варіантах з обробкою насіння цей показник
збільшувався на 2,7-7,2 дм2.
За оптимального строку сівби в ранньостиглого гібрида Спокуса на
контролі площа листкової поверхні однієї рослини становила 15,0 дм 2, що
нижче порівняно з варіантами, де насіння обробляли вітаваксом, реакомом
та їх баковою сумішшю, на 1,3; 3,2 і 4,0 дм 2 відповідно. У середньостиглого
гібрида Кабанець СВ обробка насіння забезпечувала збільшення площі листкової поверхні однієї рослини в порівнянні з контролем на 1,5-5,9 дм2. При
ранньому строкові сівби порівняно з оптимальним площа листкової поверхні однієї рослини у гібрида Спокуса була меншою на 1,0-4,6 дм2. У гібрида
Кабанець СВ площа листкової поверхні при оптимальному строкові на вар іантах з обробкою вітаваксом та баковою сумішшю була меншою на 0,3 і 0,4
дм2, ніж при ранньому, а на контролі і обробці реакомом, навпаки, на 0,9 і
1,7 дм2 більшою.
У наших дослідах кількість качанів на 100 рослинах у 2008 р. була
найбільшою порівняно з 2009 і 2010 рр., що пояснюється кращою вологозабезпеченістю. За оптимального строку сівби порівняно з оптимальним у
середньому по гібридах і варіантах обробки насіння в 2008 р. на 100 рослинах сформувалось на 8 качанів більше, а в 2010 р., навпаки, на стільки ж
менше. У 2009 р. кількість качанів мало залежала від строку сівби. У середньому за роки досліджень при обох строках кількість качанів була практично однаковою. Кількість качанів на 100 рослинах і у гібрида Спокуса мало
залежала від строку сівби, перевага того чи іншого строку не перевищувала
3 штук, це стосується і гібрида Кабанець СВ, лише за обробки баковою сумішшю цей показник був меншим при оптимальному строкові сівби порівняно з раннім на 4 шт. У середньому за три роки досліджень за раннього
строку сівби кількість качанів на 100 рослинах ранньостиглого гібрида Спокуса на контролі становила 101 шт., а при інкрустації насіння вітаваксом,
реакомом, та їх баковою сумішшю збільшувалась відповідно на 5; 12 і 15
штук. У середньостиглого гібрида Кабанець СВ від обробки насіння кількість качанів збільшувалась на 4-21 штуки. За оптимального строку сівби в
ранньостиглого гібрида Спокуса качанів на 100 рослинах на контролі було
98 шт., що нижче порівняно з варіантами, де сіяли обробленим насінням
вітаваксом, реакомом, та їх баковою сумішшю, на 8; 17 і 19 шт. відповідно.
У середньостиглого гібрида Кабанець СВ обробка насіння забезпечувала
збільшення кількості качанів на 100 рослинах на 3-15 штук.
В середньому за три роки врожайність качанів технічної стиглості (фаза
молочного стану зерна) раннього строку сівби в ранньостиглого гібрида Спокуса на контролі (без інкрустації) становила 6,62 т/га, а інкрустація насіння
вітаваксом, реакомом, та їх баковою сумішшю забезпечувала збільшення врожайності качанів без обгорток на 0,75; 1,92 і 2,49 т/га відповідно. Врожайність
середньостиглого гібрида Кабанець СВ на контролі становила 5,13 т/га, інкрустація насіння збільшувала її на 1,13-2,11 т/га (табл. 2).
За оптимального строку сівби у ранньостиглого гібрида Спокуса на контролі отримали врожайність качанів 6,45 т/га, що нижче порівняно з варіантами, де сівбу проводили обробленим насінням вітаваксом, реакомом, та їх бако-
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вою сумішшю відповідно на 0,69; 1,39 і 2,56 т/га. У середньостиглого гібрида
Кабанець СВ обробка насіння забезпечувала збільшення врожайності качанів
технічної стиглості на 0,24-1,24 т/га. Гібриди кукурудзи цукрової більшу врожайність качанів формували при ранньому строкові сівби, лише при оптимальному строкові сівби у гібрида Кабанець СВ врожайність вище на 0,64 т/га на
контролі.
Таблиця 2 - Вплив строків сівби та обробки насіння на продуктивність
кукурудзи цукрової (середнє за 2008-2010 рр.)
Обробка
Врожайність качанів молоКількість качанів на
насіння
чної стиглості без обгорток,
100 рослинах, штук
(С)
т/га
1х)
101
6,62
2
106
7,37
Спокуса
3
113
8,54
Ранній
4
116
9,11
(на глибині 10 см
температура 8-10
1
99
5,13
ºC)
2
103
6,26
Кабанець
СВ
3
110
6,87
4
120
7,24
1
98
6,45
2
106
7,14
Спокуса
3
115
7,84
Оптимальний
4
117
9,01
(на глибині 10 см
температура 121
101
5,77
14 ºC)
2
104
6,01
Кабанець
СВ
3
111
6,76
4
116
7,01
А
9,0-6,2
1,372-0,592
В
9,0-6,2
1,372-0,592
С
12,7-8,8
1,941-0,837
НІР0,05, шт., т/га
АВ
12,7-8,8
1,941-0,837
АС
18,0-12,4
2,745-1,184
ВС
18,0-12,4
2,745-1,184
АВС
25,5-17,6
3,883-1,675
Примітка х). 1 – контроль (без інкрустації); 2 – вітавакс 200 ФФ (3 л/т); 3 – реаком (3 л/т); 4 –
вітавакс 200 ФФ (2 л/т) + реаком (3 л/т).
Строк сівби
(А)

Гібрид
(В)

Висновки. 1. Інкрустація насіння мікродобривом і протруювачем позитивно впливала на висоту рослин, прикріплення нижнього качана, кущистість і
площу листкової поверхні однієї рослини.
2. Обробка насіння кукурудзи цукрової позитивно впливала на індивідуальну продуктивність рослин і забезпечувала збільшення врожайності качанів
без обгорток при ранньому строкові сівби на 0,75-2,42 т/га, цей прийом виявився ефективним і при оптимальному строкові сівби.
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