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З використанням методу кореляційних плеяд про-
аналізовані результати досліджень з вивчення впливу 
різних строків і способів сівби на посівні якості та 
врожайні властивості насіння сортів проса посівно-
го в умовах нестійкого зволоження південної частини 
Правобережного Лісостепу. 
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Постановка проблеми. Якість насіннєвого 
матеріалу зумовлюється генетичним потенціа-
лом сорту, умовами розвитку материнських рос-
лин і, особливо, умовами зовнішнього середо-
вища, в яких розвивається новий організм. Дані 
положення вимагають враховувати те, що дослід-
ження біологічних об’єктів пов’язане з багато-
факторністю їх взаємозв’язків із середовищем, 
між собою, а також ознак у межах одного виду, 
що викликає значні труднощі у вивченні даного 
питання. Існуючі методи аналізу багатофакторних 
зв’язків значною мірою пов’язані з інтуїцією і 
суб’єктивними тлумаченнями внаслідок відсутно-
сті надійних об’єктивних критеріїв. Проте метод 
кореляційних плеяд відрізняється від них можли-
вістю об’єктивного відокремлення суттєвих зв’яз-
ків від несуттєвих, об’єктивного розміщення ознак 
за ступенем їхньої значущості, можливістю вста-
новлення структури взаємозв’язків у межах будь-
якого комплексу ознак [5]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вибір оптимальних строків сівби впродовж три-
валого часу був і залишається, на думку багатьох 
дослідників, одним з основних чинників форму-
вання високоврожайних посівів проса. Водночас 
за твердженням W. Bin [6], за порушення опти-
мальних строків сівби на врожайні властивості 
насіння у період його формування істотно впли-
вають метеорологічні умови. Проте, незважаючи 
на значну давнину і наявність великої кількості 
досліджень щодо оптимізації строків сівби про-
са, єдиної думки й дотепер не встановлено. Іноді 

навіть у одних і тих же вчених зустрічаються 
розбіжності в рекомендаціях щодо вибору стро-
ку сівби. Так, І. М. Єлагін в одній з робіт [2] ре-
комендує розпочинати сівбу під час прогрівання 
ґрунту до 10–12 °С на глибині загортання насін-
ня, а в іншій своїй роботі цей же автор [2] вказує 
на те, що сівба в непрогрітий ґрунт затримує по-
яву сходів, тому найбільш оптимальною є тем-
пература на рівні 18–20 °С. Водночас, узагаль-
нивши результати досліджень у науковій літера-
турі, ми дійшли до висновку, що вивчення впли-
ву строків сівби на посівні якості та врожайні 
властивості насіння проса за різних способів сів-
би носить схематичний і поодинокий характер, а 
в умовах нестійкого зволоження Правобережно-
го Лісостепу України це питання донині зовсім 
не вивчалося. В цьому полягає актуальність і 
новизна вибраного напряму досліджень. 
Мета дослідження полягала у визначенні оп-

тимальних умов вирощування проса посівного в 
Правобережному Лісостепу України, що забез-
печить максимальну врожайність високоякісного 
насіння. 
Досягнення поставленої мети здійснювали 

шляхом вирішення таких завдань – встановити 
та проаналізувати багатофакторні взаємозв’язки 
формування високопродуктивного насінницького 
посіву сортів проса посівного шляхом добору 
оптимальних строків та способів сівби, а також 
умови, що забезпечать поліпшення посівних 
якостей і врожайних властивостей насіння. 
Матеріал і методика досліджень. З метою 

встановлення оптимальних строків і способів 
сівби материнських рослин упродовж 2009–
2011 рр. на дослідному полі Уманського націо-
нального університету садівництва заклали три-
факторний польовий дослід, який передбачав 
вивчення взаємного впливу сортових особливос-
тей (фактор А), строку (фактор В) і способу сів-
би (фактор С) на посівні якості та врожайні вла-
стивості насіння проса посівного. Умови прове-
дення досліджень мають характер нестійкого 
зволоження. Результати цих досліджень проана-
лізовані нами раніше [4]. 
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Висівали сорти проса посівного Слобожанське 
(середньостиглий, різновид aureum) і Лана (се-
редньостиглий, різновид flavum). Строки сівби – 
з першої декади травня по першу декаду червня, 
контроль – другий строк (середина другої декади 
травня).  
Способи сівби – звичайний рядковий і широ-

корядний з шириною міжрядь 15 і 45 см та нор-
мами висіву – 3,5 і 2,0 млн шт. схожих насі-
нин/га відповідно. 
З метою виявлення модифікаційних змін, що 

відбулися в насінні під впливом агроекологічних 
факторів, його висівали у рекомендований для 
зони досліджень строк – середина другої декади 
травня (2010–2012 рр.) звичайним рядковим спо-
собом, нормою 3,5 млн шт. насінин/га (перше 
насіннєве потомство). 
Для порівняння показників життєвості та жит-

тєздатності нами запропоновано узагальнений 
показник якості насіння, яким є середній відсо-
ток між певною групою показників (енерґія (%), 
швидкість (діб) і дружність проростання насіння 
(шт./доба), його сила росту (%) і лабораторна 
схожість (%)) [4]. 
Для побудови кореляційної плеяди визначали 

ступінь впливу умов вирощування на формування 
посівних якостей та врожайних властивостей 
насіння проса, а також взаємозв’язок рівня вро-
жайності рослин першого насіннєвого потомства 
з низкою господарсько-цінних ознак насіння з 
материнських рослин: А – енерґія проростання 
насіння (%); B – швидкість проростання насіння 
(діб); C – дружність проростання насіння 
(шт./доба); D – сила росту насіння (%); E – лабо-
раторна схожість насіння (%); F – узагальнений 
показник якості насіння (%); G – маса 1000 насі-
нин (г); H – натура насіння (г/л); I – вирівняність 
насіння (%); J – плівчастість насіння (%); K – 
вихід пшона (ц/га); L – уміст білка в насінні (%); 
M – уміст жиру в насінні (%); Y1 – урожайність 
материнських рослин (ц/га); Y2 – урожайність 
рослин першого насіннєвого потомства (ц/га). 
До побудови плеяд залучалися кореляційні 
зв’язки на рівні r > 0,5 [1, 5]. 
Результати досліджень. Відповідно до проведе-

них статистичних розрахунків і одержаних резуль-
татів нами була побудована потужна комплексна 
кореляційна плеяда з 15 ознак (див. рис.). Так, між 
урожайністю материнських рослин (Y1) і посівів 
першого насіннєвого потомства (Y2) безпосеред-
нього зв’язку встановлено не було (він був позитив-
ним, проте становив лише r = 0,41, що не відповідає 
умовам побудови даної плеяди – r < 0,5). 

Проте обидва ці показники опосередковано ви-
явилися пов’язані між собою через вирівняність 
зернівок проса (І), ваговий вихід крупи (К), а також 
інтеґрований показник якості насіння (F). Так, біо-
логічне тлумачення змісту даних зв’язків вказує на 
те, що вища врожайність материнських рослин про-
са (Y1) напряму пов’язана (r = 0,53±0,03) з більшою 
вирівняністю зернівок (І), що досягається завдяки 
їхній кращій виповненості. Водночас вирівняна зе-
рнова маса забезпечує підвищення круп’яного ви-
робництва (К) (r = 0,51±0,04).  
У свою чергу, висока вирівняність зернівок (І) 

істотно покращувала якість насіннєвого матеріалу 
(F) – між ними встановлено тісний кореляційний 
зв’язок (r = 0,67±0,00). Від обох цих показників  
(І, F) на сильному прямому рівні залежали вро-
жайні властивості насіння та рівень урожайності 
посівів першого насіннєвого потомства (Y2) – 
відповідно r = 0,68 і 0,85±0,00). 
Також було встановлено, що підвищена насін-

нєва продуктивність материнських рослин (Y1) на 
тісному прямому рівні пов’язана з інтеґрованим 
показником якості (F) – r = 0,69±0,00.  
У свою чергу, зазначений показник (F) на силь-

ному прямому рівні залежав від енерґії пророс-
тання насіння (А) і лабораторної схожості (Е) 
(r = 0,85±0,00), його дружності (С) (r = 0,86±0,00) 
і сили росту (D) (r = 0,80±0,00), обернено корелю-
вав зі швидкістю проростання насіння (B) (r =  
-0,88±0,00).  
Окрім цього, всі винесені на дослідження лабо-

раторні показники якості насіннєвого матеріалу 
також мали між собою тісні прямі (А, С, D, Е), а 
зі швидкістю проростання насіння (В) – обернені 
кореляційні зв’язки відповідно на рівні r = 0,67–
0,85±0,00 і r = -0,60–0,82±0,01 та утворювали 
п’ятипроменеву зірку, в центрі якої знаходиться 
узагальнений критерій посівної якості насіннєвого 
матеріалу (F). 
Перелічені лабораторні показники якості на-

сіннєвого матеріалу проса на тісному рівні асоці-
ювалися з підвищеною врожайністю насінницьких 
посівів (Y1): відповідно прямо з силою росту (D); 
енерґією проростання (А); лабораторною схожіс-
тю (Е) та дружністю проростання (С) – r = 0,55–
0,81±0,03 і обернено зі швидкістю проростання 
насіння (В) – r = -0,68±0,01. 
Урожайність зерна проса, вирощеного з насіння, 

сформованого за різних строків і способів сівби 
(Y2), прямо і на тісному рівні корелювала з показ-
никами (А, С, D, Е), а зі швидкістю проростання 
насіння (В) – обернено – відповідно r = 0,71–
0,87±0,00 і r = -0,82±0,00. 
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Рис. Кореляційна плеяда залежностей посівних якостей  
та врожайних властивостей насіння проса, сформованих під дією особливостей строків  

і способів сівби, середнє за 2008–2012 рр. 

Примітка: цифри на рисунку – значення коефіцієнтів кореляції після коми. 

Отже, результати проведених досліджень дають 
змогу зробити такі висновки: 

1. Між урожайністю материнських рослин і 
рослин проса першого насіннєвого потомства 
існує прямий кореляційний зв’язок середньої 
сили (r = 0,41). 

2. Між урожайністю материнських рослин і 
лабораторними та технологічними показниками 
якості насіння існують сильні кореляційні 

зв’язки, які пов’язані з нею через узагальнений 
показник якості насіннєвого матеріалу і вихід 
пшона. 

3. Узагальнений показник, а також окремо ко-
жен з досліджуваних лабораторних показників 
якості насіннєвого матеріалу на сильному рівні 
впливають на формування врожайності зерна 
рослин першого насіннєвого потомства. 
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