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Метою методики є спрощення аналізу впливу різних агротехнологічних 

прийомів на продуктивність та пластичність сортів сільськогосподарських 

культур. 

При дослідженні впливу регуляторів росту на показники продуктивності 

рослин був розроблений і застосований графічний алгоритм аналізу дії 

препаратів, в аспекті підвищення рівня екологічної пластичності сортів ячменю 

ярого при вирощуванні в агрокліматичних умовах регіону. Цей алгоритм 

передбачає побудову графіку: на вісі ординат попарно-протилежно наносяться 

базові ознаки продуктивності рослин, приріст яких безпосередньо впливає на 

прибавку урожайності – кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен (А, В); на 

вісі абсцис попарно-протилежно наносяться показники продуктивності, приріст 

яких опосередковано впливає на прибавку урожайності, обумовлюючи приріст 

значень двох базових показників – кількість продуктивних стебел та довжина 

колосу (С, D). Пункти С і D поєднуються векторними лініями з пунктами А та 

В, демонструючи таким чином характер взаємозв’язків приросту значень для 

показників, що розглядались. 

На графіку пункти А, В, С, D демонструють відсотковий приріст значень 

показників продуктивності експериментальних рослин відносно контролю для 

сортів ячменю ярого Донецький 14 та Сталкер (рис. 1). 

Аналіз графічних даних показує, що використання регуляторів росту для 

обробки насіння та обприскування рослин ячменю ярого Донецький 14 під час 

вегетації сприяло приблизно рівномірному підвищенню значень для таких 

показників, як кількість продуктивних стебел та довжина колосу (˃10%). Дещо 

в меншій мірі дія препаратів відобразилась на прирості такого показника, як 

маса 1000 зерен (3,5 %), і зовсім незначно (3,0%) вплинула на приріст кількості 

зерен у колосі. 



 

 

Рис. 1 Впливу регуляторів росту на показники індивідуальної продуктивності 

рослин ячменю ярого сортів Донецький 14 та Сталкер 

 

Аналіз отриманих графічних даних свідчить про різний вплив регуляторів 

росту на показники продуктивності ячменю ярого сорту Сталкер. Так, 

найбільшу прибавку над контролем мала довжина колосу (11,7%), дещо 

менший вплив препаратів був на показник кількості зерен у колосі (7,5%). 

Кількість продуктивних стебел підвищилась порівняно з контролем лише на 1,8 

%. Що стосується маси 1000 зерен, то вона була на рівні 5,3 %.   

Співвідношення графіків показує, що залежно від агроекологічних 

особливостей сортів використання регуляторів росту для обробки насіння та 

обприскування посівів під час вегетації дещо по різному впливає на приріст 

значень показників продуктивності рослин відповідно генетично обумовлених 

особливостей сорту, які були закладені при його виведенні. Так, значно в 

меншій мірі спостерігався приріст показника кількість продуктивних стебел у 

сорту Сталкер (1,8% проти 11,1% для сорту Донецький 14). 

Східний 



Наведений принцип побудови графіків надає можливість визначити 

перевагу того чи іншого сорту за пластичністю при застосуванні 

рістактивуючих препаратів. Він виконується розрахунком співвідношення в 

межах кожного графіка площ двох умовних трикутників АВС та АВD. Сума 

значень приросту показників у відсотках між вершинами А і В застосовується в 

якості основи трикутників, а приріст значень ОС та ОD – їх висоти. При 

розрахунку площ умовних трикутників для сорту Донецький 14 було 

встановлено, що вони приблизно однакові і мають: ∆ АВС – 36,1, а ∆ АВD – 

45,8 абстрактних одиниць. Відповідно для сорту Сталкер – ∆ АВС – 11,5, а ∆ 

АВD – 74,9 абстрактних одиниць (різниця у 63,4 одиниці). 

Аналіз конфігурації графіків, співвідношення площ трикутників АВС та 

АВD та значень їх висоти (ОС та ОD) двох сортів дає змогу охарактеризувати 

сорт Донецький 14, як більш пластичний порівняно з сортом Сталкер в 

посушливих умовах східної частини північного Степу України. Це 

проявляється за рахунок рівномірності впливу регуляторів росту на показники 

продуктивності ячменю ярого сорту Донецький 14. 

Найбільш консервативний характер в реакції обох сортів на застосування 

регуляторів росту має показник продуктивності рослин – кількість зерен у 

колосі. Представлений спосіб аналізу дозволяє прогнозувати та підбирати 

додаткові технологічні заходи та компоненти сумішей реагентів, що 

підвищували б приріст цього показника.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

З метою підвищення адаптивності сортів ярих зернових культур, 

збільшення їх продуктивності та стабілізації виробництва зернової продукції 

рекомендується проводити спрощений аналіз впливу різних агротехнологічних 

прийомів на продуктивність та пластичність сортів сільськогосподарських 

культур за патентом України № 88521 від 25.03.2014 р. «Спосіб аналізу 

елементів продуктивності та пластичності сільськогосподарських культур». 
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