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У статті наведено результати вивчення формування врожайності зерна вівса посів-
ного та голозерного залежно від сорту і норми висіву. Норма висіву достовірно впливала 
на формування врожайності у досліджуваних сортів вівса різних форм. 

Так, рівень врожайності голозерних форм вівса за норми висіву 3,0-3,5 млн шт./га 
становив 2,27-3,16 т/га, тоді як у плівкових – 3,16-3,23 т/га. За збільшення норми висіву 
з 3,5-4,0 і 4,0-4,5 млн шт./га рівень урожайності зростав у досліджуваних сортів вівса. 
За норми висіву 5,0-5,5 млн шт./га врожайність у голозерних форм коливалася від 2,91 до 
3,59 т/га, у плівкових істотно більше – від 3,54 до 3,63 т/га. 

Серед голозерних форм вівса виділився сорт Дієтичний, врожайність якого становила 
3,05 т/га порівняно з сортом-стандартом Кабардинець – 3,59 т/га. Значно більша вро-
жайність сформувалася у сорту вівса Світанок – 3,63 т/га, тоді як у сорту Парламент-
ський цей показник становив 3,54 т/га. Подальше підвищення норми висіву до 5,5-6,0 млн 
шт./га призвело до зменшення врожайності як у голозерних, так і у плівкових форм вівса.

Значний вплив на формування якісних показників зерна мають досліджувані елементи 
агротехнології. Так, маса 1000 зерен у голозерних форм вівса за норми висіву 2,5-3,0 млн 
шт./га становила 26,5-31,5 г, а в плівкових форм – 31,6-31,8 г. Серед голозерних форм най-
менші показники маси 1000 зерен формувалися у сорту Діоскурій – 27,2 г (у 1,3 рази більше 
порівняно зі стандартом Кабардинець – 34,7 г). 

У середньому за роки досліджень вищі показники маси 1000 зерен були сформовані 
в сорту Дієтичний, а з плівкових форм – у сорту Світанок, показники яких становили від-
повідно 29,1 і 34,9 г. Збільшення норми висіву з 2,5 до 5,0 млн шт./га підвищувало натуру 
зерна всіх досліджуваних сортів. Підвищення норми висіву до 6,0 млн шт./га зменшувало 
натуру зерна всіх сортів вівса. Вищі показники натури у голозерних форм вівса були у сор-
тів Мирсем і Дієтичний за норми висіву 4,5-5,0 млн шт./га – відповідно 526 і 535 г/л.

У результаті проведених досліджень встановлено, що оптимально висівати овес 
5,0-5,5 млн шт./га, оскільки урожайність найбільша (2,91-3,63 т/га залежно від сорту). 
З’ясовано, що показник урожайності вівса посівного найбільший порівняно з голозерним. 
Найвищу врожайність отримано в сорту вівса посівного Світанок – 3,62 т/га, що більше 
на 0,05 т/га порівняно з контролем.

Ключові слова: овес посівний, овес голозерний, сорт, норма висіву, врожайність, 
якість зерна.
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depending on variety and seeding rates

The article presents the results of research on grain yield formation in oat and hulless oat 
depending on the variety and seeding rate. The seeding rate significantly influenced the yield 
formation in the studied oat varieties of different forms. 

Thus, the yield level of hulless oats at seeding rates of 3.0-3.5 million pcs/ha was 2.27-3.16 t/ha,  
while that of husk forms was 3.16-3.23 t/ha. With an increase in the seeding rate from 3.5-
4.0 and 4.0-4.5 million pcs/ha, the yield of the studied oat varieties increased. At a seeding rate 
of 5.0-5.5 million pcs/ha, the yield of hulless forms ranged from 2.91 to 3.59 t/ha, and that of husk 
forms was significantly higher – 3.54 to 3.63 t/ha. 

Among the hulless forms of oat, the Diietychnyi was distinguished, the yield of which was 
3.05 t/ha compared to the standard Kabardynets variety – 3.59 t/ha. Much higher yield was 
formed in the Svitanok oat variety – 3.63 t/ha, while in the Parlamentskyi variety this figure was 
3.54 t/ha. A further increase in the seeding rate up to 5.5-6.0 million pcs/ha led to a decrease in 
the yield of both hulless and husk forms of oat.



69
Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво

The studied elements of agritechnology have a significant influence on the formation of grain 
quality indicators. Thus, the mass of 1000 grains in hulless oat grain forms at seeding rates 
of 2.5-3.0 million pieces/ha was 26.5-31.5 g, and in husk forms – 31.6-31.8 g. Among the hulless 
forms, the lowest weights of 1000 grains were formed in the Dioscurii variety – 27.2 g or by 
1.3 times less compared to the Kabardynets standard (34.7 g). 

On the average for the years of research, the highest weight indicators of 1000 grains were 
formed in the Dietychnyi variety, and in husk forms – in the Svitanok variety whose indicators 
were 29,1 and 34,9 g respectively. Increasing the seeding rate from 2.5 to 5.0 million pcs/ha 
increased the grain unit of all studied varieties. Increasing the seeding rate to 6.0 million pcs/ha 
reduced the grain unit of all oat varieties. 

The higher grain unit indicators of hulless oat forms were in the Myrsem and Dietychnyi 
varieties under seeding rates of 4.5-5.0 million pcs/ha – 526 and 535 g/l respectively. As a result 
of the conducted research it was established that it is optimal to seed oats at 5.0-5.5 million 
pieces/ha, as the yield is the highest (2.91-3.63 t/ha depending on the variety). It was found 
that the oat yield is the highest compared to the hulless one. The highest yield was obtained in 
the Svitanok oat variety – 3.62 t/ha, or by 0.05 t/ha more compared to the control.

Key words: oats, hulless oats, variety, seeding rates, yield, quality of grain.

Постановка проблеми. Сучасні обсяги виробництва продовольчого та фураж-
ного зерна не повністю задовольняють потреби національного виробництва через 
низький рівень урожайності та якості зерна основних зернових культур. Особливо 
гостро нині стоїть питання виробництва зерна вівса голозерного – основної сиро-
вини для виготовлення високоякісних продуктів харчування і кормів [1–3]. Зважа-
ючи на те, що за своїми властивостями овес є джерелом багатьох корисних вітамі-
нів, макро- і мікроелементів, він отримав визнання у всьому світі як високоцінний 
продовольчий продукт для підтримання здорового способу життя і раціонального 
харчування [4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Овес, як цінна сільськогосподар-
ська культура універсального призначення, має в Україні значний потенціал роз-
витку, що безпосередньо пов’язаний із необхідністю впровадження у виробни-
цтво інноваційних наукових розробок перспективних високопродуктивних сортів, 
а також удосконалення технології його вирощування. Це “culture of the future”, яка 
потрібна людству для збереження і поширення здорового способу життя й роз-
витку органічного сільського господарства [6, 7]. Нині овес, як зернова культура, 
набуває нового значення. Починаючи з 80-х рр. минулого століття, у світовому 
землеробстві його все більше використовують з продовольчою метою [8].

У 2012 році світове виробництво вівса склало 21,5 млн т, а посівна площа – 
10,30 млн га [8]. Проте, як свідчить світова практика, овес має високий потен-
ціал урожайності. У Швеції врожайність вівса становить 4,44 т/га, у Німеччині 
й Франції – 4,50 т/га, Великобританії – 6,9 т/га [9]. Овес характеризується досить 
високим потенціалом урожайності зерна. У виробничих умовах при застосуванні 
сучасної інтенсивної агротехнології врожайність вівса досягає понад 5,0-5,5 т/га 
і більше, а на сортовипробувальних станціях – 6,5-8,0 т/га [10, 11].

Світове виробництво вівса у 2017 році становило близько 22,9 млн т, що на 
0,6% більше проти 2016 року. Найбільший приріст виробництва вівса спосте-
рігався в Австралії (+37,6%) і Казахстані (+37,3%), а також у Чилі (+12,6%) 
та Росії (+4,9%). Водночас досить значне зменшення його виробництва порів-
няно з 2015 роком відбулося в США (–27,7%), Білорусі (–18,7%), Бразилії (–17%) 
і Канаді (–12,5%) [7]. 

Найбільшими виробниками вівса у світі є країни ЄС, частка яких становить 
34,7% від усього обсягу його виробництва, Росія – 21,1% і Канада – 13,4%. Ці 
країни виробляють близько 69,2% від усього валового обсягу врожаю вівса у світі, 
тоді як далі за ними йдуть Австралія – 8%, США – 4,2%, Бразилія – 2,9%, Чилі 
і Китай кожна окремо по 2,7%, а також Аргентина і Україна кожна по 2,2% [9]. 
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Сорти голозерного вівса порівняно з плівчастими підвидами не отримали 
широкого використання. Різновидність цього вівса морфологічно відрізняється 
від плівкових сортів будовою колоска, що й зумовлює підвищення його кількісних 
і якісних показників. У плівкових сортів вівса в колоску міститься дві-три квітки, 
а в голозерних – три-п’ять. Квіткові луски у голозерного вівса нещільно обгорта-
ють зернівку і під час обмолоту повністю відділяються від зерна [12]. Перевагою 
голозерних сортів є оптимальний хімічний склад зерна за рахунок вищого вмісту 
мікроелементів і вітамінів [8].

Норма висіву насіння є одним із важливих факторів для отримання високої 
врожайності вівса, який характеризується підвищеною кущистістю. Слід врахо-
вувати, що швидкість росту бокових пагонів вівса є меншою порівняно з іншими 
зерновими культурами, утворення надмірного підгону спостерігається на зрі-
джених посівах, через що затримується достигання зерна, затягується збирання 
врожаю і погіршується його якість. Крім цього, зрідження посівів призводить до 
забур’янення [13]. 

Отже, основним методом, що обмежує процес кущіння культури, є загущення 
посівів, тому рекомендуються високі норми висіву вівса, які залежать від сортових 
особливостей культури та ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування. У Лісо-
степу норма висіву вівса може змінюватися від 4,5 до 5,5 млн/га, у Поліссі – від 
5,0 до 5,55, а в Степу – 4,0-5,05 млн/га [12].

Норма висіву вівса залежить від попередників, умов зволоження і застосування 
добрив. За вузькорядної сівби норму висіву збільшують на 10-15% порівняно зі 
звичайною рядовою сівбою [14]. Встановлюючи норму висіву, треба брати до 
уваги проблему вилягання посівів вівса, внаслідок чого знижується площа лист-
кової поверхні, погіршуються умови використання сонячної енергії, зменшується 
чиста продуктивність фотосинтезу та знижується врожайність зерна.

Постановка завдання. Польові дослідження проводилися в Уманському наці-
ональному університеті садівництва у 2017-2019 рр. У дослідах визначали опти-
мальні норми висіву для різних сортів вівса. У дослідженнях використовували 
сорти (фактор А) вівса голозерного (Avena nuda L.) – Діоскурій, Тембр, Мирсем, 
Дієтичний і вівса посівного (Avena sativa L.) (плівковий тип) (фактор С) – Пар-
ламентський, Світанок. Стандартом слугував сорт вівса посівного Кабардинець. 
Фактор В – норма висіву насіння 3,0-3,5 млн схожого насіння на 1 га (контроль), 
3,5-4,0, 4,0-4,5, 4,5-5,0, 5,0-5,5 млн схожого насіння на 1 га.

Дослідна ділянка розміщувалася у Маньківському природно-сільськогоспо-
дарському районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу Лісостепової Пра-
вобережної провінції зони Лісостепу з географічними координатами за Грин-
вічем 48°46’56,47” північної широти і 30°14’48,51” східної довготи. Висота 
над рівнем моря – 245 м. Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений.

Агротехнологія вівса була загальноприйнятою для Правобережного Лісо-
степу. Площа ділянки загальна – 75 м2, облікова – 50 м2. Повторність триразова. 
Обліки і спостереження проводили відповідно до методики державного сортови-
пробування і методики дослідної справи Доспєхова [15]. Врожайність визначали 
прямим комбайнуванням за допомогою «Сампо-130» у фазу повної стиглості 
зерна. Масу 1000 зерен визначали за ДСТУ 4138–2002, натуру зерна – за ДСТУ 
ГОСТ 10840:2019. Статистичне оброблення даних здійснювали за допомогою 
програм Microsoft Excel 2010 і STATISTICA 12 [16].

За кількістю опадів забезпечення рослин злакових культур було задовільним. 
За період квітень-липень 2017 року випало 199,9 мм опадів, що на 28% менше 
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середньобагаторічного показника (277 мм). У 2018 році – 211,1 мм, 2019 році – 
194,7 мм, що менше на 24% і 30%. Розподіл опадів протягом росту та розвитку 
рослин вівса був різним. У 2017 і 2018 роках забезпеченість рослин вівса водою 
була більша порівняно з 2019 роком [17].

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень урожайності та показники 
якості вівса залежать від багатьох чинників, основними з яких є ґрунтово-клі-
матичні умови, морфологічні особливості, строки сівби, норми висіву насіння 
тощо [2]. Норма висіву істотно впливала на формування врожайності у досліджу-
ваних сортів вівса різних форм. Так, рівень врожайності голозерних форм вівса 
за норми висіву 3,0-3,5 млн шт./га становила 2,27-3,16 т/га, тоді як у плівкових – 
3,16-3,23 т/га (табл. 1).

Таблиця 1
Урожайність зерна вівса залежно від елементів агротехнології  

(2017-2019 роки), т/га

Сорт
Норма висіву, млн шт./га

3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 5,0-5,5 5,5-6,0
Кабардинець (St) 3,16 3,29 3,47 3,59 3,53
Діоскурій 2,27 2,64 2,81 2,91 2,86
Тембр 2,29 2,62 2,80 2,91 2,87
Мирсем 2,42 2,66 2,89 3,01 2,96
Дієтичний 2,44 2,69 2,90 3,05 3,00
Парламентський 3,16 3,26 3,47 3,54 3,50
Світанок 3,23 3,34 3,54 3,63 3,58

НІР0,95 за факторами: А = 0,42, В = 0,64, С = 0,92, АВС = 2,10

За збільшення норми висіву з 3,5-4,0 і 4,0-4,5 млн шт./га рівень урожайності 
зростав у досліджуваних сортів вівса. За норми висіву 5,0-5,5 млн шт./га вро-
жайність у голозерних форм коливалася від 2,91 до 3,59 т/га, у плівкових істотно 
більше – від 3,54 до 3,63 т/га. Серед голозерних форм вівса виділився сорт Дієтич-
ний, врожайність якого становила 3,05 т/га порівняно з сортом-стандартом Кабар-
динець (3,59 т/га). 

Значно більша врожайність сформувалася у сорту вівса Світанок – 3,63 т/га, 
тоді як у сорту Парламентський цей показник становив 3,54 т/га. Подальше під-
вищення норми висіву до 5,5-6,0 млн шт./га призвело до зменшення врожайності 
як у голозерних, так і у плівкових форм вівса. Отже, оптимальна норма висіву 
насіння вівса різних форм становить 5,0-5,5 млн шт./га, оскільки рослини форму-
ють найбільшу врожайність зерна.

У середньому за роки досліджень залежно від сортових особливостей вро-
жайність голозерних форм вівса формувалася в межах від 2,88-3,03 т/га, що було 
істотно менше порівняно з сортом-стандартом Кабардинець – 3,57 т/га. Найменші 
показники урожайності були у сортів Діоскурій і Тембр на рівні 2,89, дещо вищі 
ці показники були у сортів Мирсем і Дієтичний – 2,98-3,03 т/га. 

В середньому за роки досліджень серед голозерних форм виділився сорт вівса 
Дієтичний, що формував більшу врожайність – 3,03 т/га. У досліджуваного сорту 
вівса Парламентський сформувався досить високий рівень урожайності, що ста-
новив 3,54 т/га, але в сорту-стандарту Кабардинець урожайність була істотно біль-
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шою. В середньому за три роки досліджень вищу врожайність сформував сорт 
вівса Світанок – на рівні 3,62 т/га, а рівень приросту до контролю становив 0,05 т/га.

Значний вплив на формування якісних показників зерна мають досліджувані 
елементи агротехнології (табл. 2). Так, маса 1000 зерен у голозерних форм вівса за 
норми висіву 2,5-3,0 млн шт./га становила 26,5-31,5 г, а у плівкових форм – 31,6-31,8 г.

Сівба вівса при знижених нормах висіву (від 2,5 до 3,5 млн шт./га) призводила 
до активного розвитку бур’янів. Також на досліджуваних варіантах спостеріга-
лося утворення надмірної кількості підгону, що призводило до затримки дости-
гання зерна, внаслідок чого відбувалося зниження його врожайності та погір-
шенні його якості.

Підвищення норми висіву сприяло зростанню маси 1000 зерен у всіх дослі-
джуваних сортів. Подальше збільшення норми висіву з 5,0 до 5,5 млн шт/га при-
зводило до зниження цих показників. Серед голозерних форм найменші показ-
ники маси 1000 зерен формувалися у сорту Діоскурій – 27,2 г, або в 1,3 рази менше 
порівняно зі стандартом Кабардинець (34,7 г). У середньому за роки досліджень 
вищі показники маси 1000 зерен були сформовані в сорту Дієтичний, а з плівкових 
форм – у сорту Світанок, показники яких становили відповідно 29,1 і 34,9 г.

Таблиця 2
Фізичні показники якості зерна вівса залежно від елементів агротехнології, 

2017-2019 роки

Сорт Норма висіву, млн шт./га
2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5

Маса 1000 зерен, г
Кабардинець (St) 31,5 32,5 32,5 33,6 34,7 34,3

Діоскурій 26,5 26,5 26,7 27,0 27,2 26,7
Тембр 26,5 26,8 27,0 27,2 27,5 27,2

Мирсем 27,7 28,0 28,2 28,5 28,5 28,1
Дієтичний 27,6 27,8 28,3 28,7 29,1 28,6

Парламентський 31,8 32,8 33,3 34,0 34,5 34,1
Світанок 31,6 32,5 32,7 33,8 34,9 34,5

НІР0,95 за факторами: А = 0,4, В = 0,3, С = 0,5, АВС = 1,4
Натура зерна, г/л

Кабардинець (St) 425 428 431 445 451 447
Діоскурій 510 515 515 517 520 516

Тембр 513 515 518 520 521 518
Мирсем 518 521 521 524 526 522

Дієтичний 525 528 530 533 535 533
Парламентський 427 430 442 447 448 445

Світанок 427 429 437 449 454 452
НІР0,95 за факторами: А = 8, В = 7, С = 6, АВС = 25

Одним із найважливіших показників якості зернових культур є натура, що 
характеризує виповненість зерна, тобто ступінь його наливу і достигання. Випов-
неному зерну властива завершеність процесів синтезу речовин, що входять до 
його складу та мають велике технологічне значення, тобто характеризують хар-
чову цінність [18].
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Натура зерна голозерних форм вівса значно відрізнялася від плівкових. Так, 
у сортів голозерних форм натура залежно від норм висіву коливалася в межах 
від 510 до 535 г/л, а у плівкових була меншою та становила від 427 до 454 г/л. 
За збільшення норми висіву з 2,5 до 5,0 млн шт./га натура всіх досліджуваних сор-
тів збільшувалася. Подальше підвищення норми висіву до 6,0 млн шт./га призво-
дило до загущення посівів і формування менш виповненого зерна. Більші показ-
ники натури у голозерних форм вівса формувалися у сортів Мирсем і Дієтичний 
за норми висіву 4,5-5,0 млн шт./га – відповідно 526 і 535 г/л. Істотно меншими 
вони були у сортів вівса Діоскурій і Тембр – на рівні 520-521 г/л.

Між урожайністю зерна вівса та масою 1000 зерен встановлено дуже високу 
(r = 0,96 ± 0,008) кореляційну залежність, яка описується таким рівнянням регре-
сії: y = 0,0935х + 0,3216, де y – урожайність зерна, т/га; х – маса 1000 зерен, г 
(рис. 1).

Рис. 1. Кореляційна залежність між урожайністю і масою 1000 зерен вівса

Отже, оптимально сорти вівса обох типів плівковості висівати з нормою 5,0-
5,5 млн/га схожих зерен. Урожайність зерна за такого сценарію становить 2,91-
3,63 т/га залежно від сорту вівса. Маса 1000 зерен голозерних сортів вівса стано-
вить 27,2-29,1 г, 34,5-34,9 г – для плівкових, натура зерна – 448-454 г/л і 520-535 г/л 
залежно від сорту.

Висновки і пропозиції. З’ясовано, що показники урожайності плівкових форм 
істотно більші порівняно з голозерними. Найбільшу врожайність серед плівко-
вих форм забезпечує сорт Світанок – 3,62 т/га. На показники якості зерна істотно 
впливають тип плівковості вівса й норма висіву. Між сортами вівса в межах окре-
мої групи різниця була неістотною.

Встановлено оптимальну норму висіву насіння вівса різних форм, яка стано-
вить 5,0-5,5 млн шт./га, що забезпечує формування найбільшого врожаю зерна 
вівса обох типів. Урожайність зерна за такого сценарію становить 2,91-3,63 т/га 
залежно від сорту вівса. Маса 1000 зерен голозерних сортів вівса становить 27,2-
29,1 г, 34,5-34,9 г – для плівкових, натура зерна – 448–454 г/л і 520-535 г/л залежно 
від сорту.
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