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 With appearing modern pea varieties having new morphological characteristics and high potential 

productivity and ability for mechanized harvesting, the necessity has arisen concerning the improvement of 
agro-technical measures, plant nutrition area optimization, in particular. That is why during 2018–2019, in 
the “Partner Agro Group” LLC of Kozelshchyna district, Poltava region, experiments were conducted on 
deep low humus black soil to study the sowing rates of Madonna leafless pea variety: 0.8; 1.0, and 1.2 
million pcs/ha. The degree of weed infestation in the experiment’s variants was insignificant at the first 
calculation – 3.2–4.1 pcs/m2; it was connected with pea pre-germination harrowing, which considerably 
damaged one-year weeds. Before pea harvesting, the degree of weed infestation was the highest in the 
variant with the sowing rate of 0.8 million pcs/ha – or 34.3 pcs/m2, as the crops could not inhibit weed 
development because of thin sowing. At increasing sowing rate to 1.0 million pcs/ha the amount of weeds at 
the moment before harvesting pea made 26.1pcs/m2. The lowest weed infestation was observed in the variant 
with the sowing rate of 1.2 million pcs/ha or 21.7 pcs/m2. The growing period of 2018 was more favorable 
for pea cultivation as to weather conditions, because it was characterized by sufficient amount of moisture 
and warmth. During that year higher crop yields were formed, which made 2.5 t/ha on the average 
according to the experiment variants. During the growing period of 2019 the weather was hot, sometimes 
rainy. These factors affected the formation of lower pea yields – 1.8 t/ha on the average, which was 7.1 
hundredweight/ha less than in 2018. The yield of 1.62 t/ha was especially lower in the variant with the 
sowing rate of 0.8 million pcs/ha. This was stipulated by the fact that there were the fewest number plants 
there, and thus, less grain was formed per area unit. On the average, during the two years of studies, the 
highest crop yield of Madonna pea variety was formed in the variant with the sowing rate of 1.2 million 
pcs/ha and made 2.4 t/ha. At decreasing the sowing rate to 1.0 and 0.8 million pcs/ha, the crop yield also 
decreased by 0.19 and 0.41 t/ha, or 8.1 and 17.4%.  
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ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ 
ВИСІВУ  
 
Н. С. Шокало, Б. О. Бажан, А. С. Озаров, 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
З появою сучасних сортів гороху з новими морфологічними ознаками та високою потенційною 

продуктивністю і здатністю до механізованого збирання виникла необхідність у вдосконаленні аг-
ротехнічних заходів, зокрема й оптимізації площі живлення рослин. Саме тому в умовах ТОВ «Пар-
тнер АгроГруп» Козельщинського району Полтавської області на чорноземі глибокому малогумусно-
му протягом 2018–2019 рр. було проведено дослідження з вивчення норм висіву безлисточкового го-
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роху сорту Мадонна: 0,8; 1,0 і 1,2 млн шт./га. Ступінь забур’яненості у варіантах досліду при пер-
шому обліку була незначною – 3,2–4,1 шт./м2, що пов’язано з проведенням у господарстві досходово-
го боронування гороху, і це значно пошкодило сходи однорічних бур’янів. Перед збиранням гороху 
ступінь забур’яненості в досліді була найвища у варіанті, де норма висіву гороху становила 0,8 млн 
 шт./га – 34,3 шт./м2., оскільки через зрідженість посіву культурні рослини не могли пригнічувати 
розвиток бур’янів. У разі збільшення норми висіву до 1,0 млн шт./га кількість бур’янів на момент 
перед збиранням гороху становила 26,1 шт./м2. Найменша забур’яненість була у варіанті з нормою 
висіву 1,2 млн шт./га –  21,7 шт/м2. Вегетаційний період 2018 року був більш сприятливим для гороху 
за погодними умовами, оскільки характеризувався достатньою кількістю вологи й тепла. Цього року 
сформувалася вища урожайність, яка в середньому за варіантами досліду становила 2,5 т/га. Про-
тягом вегетаційного періоду 2019 року погода була спекотна, часом – дощова. Це і вплинуло на фор-
мування невисокої урожайності гороху – в середньому 1,8 т/га, що на 7,1 ц/га менше, ніж 2018 року. 
Особливо низька врожайність спостерігалась у варіанті з нормою висіву 0,8 млн шт./га – 1,62 т/га. 
Це зумовлено тим, що рослин там було найменше, а значить – менше зерна сформувалось на одиниці 
площі. У середньому за два роки досліджень найвища урожайність гороху сорту Мадонна сформу-
валась у варіанті з нормою висіву 1,2 млн шт./га і склала 2,4 т/га. При зменшенні норми висіву до 1,0 
і 0,8 млн шт./га зменшувалась і урожайність – на 0,19 і 0,41 т/га, тобто на 8,1 і 17,4 %. 

Ключові слова: горох, норма висіву, забур’яненість, насіннєва продуктивність. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НОРМЫ ВЫСЕВА  
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Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина 

 
Для безлисточкового сорта гороха Мадонна были исследованы нормы высева 0,8; 1,0 и 

1,2 млн шт./га. При первом учёте количество сорных растений было незначительное – 3,2–
4,1 шт./м2. Перед уборкой степень засоренности гороха составила 34,3 шт./м2 (0,8 млн. шт./га); 
26,1 шт./м2 (1,0 млн. шт./га) и 21,7 шт./м2 (1,2 млн. шт./га). В 2018 г. урожайность гороха в среднем 
по вариантам опыта составила 2,5 т/га, в 2019 г. – 1,8 т/га, что обусловлено погодными условиями 
во время вегетационного периода гороха. Особенно низкая урожайность наблюдалась в варианте с 
нормой высева 0,8 млн. шт./га – 1,62 т/га. В среднем за два года исследований самая высокая уро-
жайность сформировалась в варианте опыта с нормой высева 1,2 млн. шт./га и составила 2,4 т/га. 
При уменьшении нормы высева до 1,0 и 0,8 млн шт./га наблюдалось снижение урожайности на 0,19 
и 0,41 т/га, т.е. на 8,1 и 17,4 %. 

Ключевые слова: горох, норма высева, засоренность, семенная продуктивность. 
 
Вступ  
Однією з проблем галузі рослинництва є виробництво рослинного білка в кількості, достатній для 

забезпечення населення якісними продуктами харчування. Провідна роль у розв’язанні цієї проблеми 
належить зернобобовим культурам, зокрема, гороху. Це зумовлено його здатністю формувати високі 
врожаї зерна порівняно з іншими зернобобовими культурами та добрими показниками якості [1, 9, 32]. 

Як відомо, горох забезпечує високий збір білка та сприяє підвищенню родючості ґрунту. Але на 
сьогодні в умовах зміни клімату, відсутні чіткі рекомендації щодо агротехніки сучасних сортів горо-
ху, зважаючи на їх сортові особливості в конкретних умовах вирощування [1, 29]. 

Вважається, що питання впливу норми висіву на формування урожайності зерна гороху є достат-
ньо вивченим. Як на зріджених, так і на загущених посівах урожайність та якість зерна істотно зни-
жується. За низької норми висіву збори зерна з одиниці площі зменшуються, зріджені посіви дужче 
забур’янюються. Загущені посіви страждають від нестачі світла, мають менш розвинену кореневу 
систему, знижують біологічну фіксацію азоту атмосфери [2–4, 8, 10, 12–14]. У разі достатнього зво-
ложення і надмірного загущення урожайність зерна не збільшується, а якість його погіршується через 
погану виповненість, пошкодження шкідниками і хворобами тощо. У густих посівах більше накопи-
чується вегетативної маси, горох вилягає й підгниває знизу, що поряд зі зниженням урожайності по-
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гіршує збирання. У зріджених посівах горох потерпає від бур’янів і також знижує урожайність зерна 
[17–24, 30–33, 36].  

Але останніми роками селекціонери створили сорти гороху, що мають низку господарськи цінних 
якостей, зокрема висока потенційна продуктивність, стійкість до стресових факторів середовища, ви-
лягання, придатність до збирання прямим комбайнуванням. Це зумовлено новими морфологічними 
ознаками рослин гороху. Серед них такі: підвищена міцність стебла, вкорочені міжвузля, вусатий тип 
листка, насіння, яке не осипається та ін. Через це виникла потреба перегляду загальноприйнятих ре-
комендацій норм висіву гороху, пов’язаних зі щільністю висіву [5, 27, 34]. 

 Зважаючи на використання оптимальної норми висіву, можна підвищити урожайність сучасних 
сортів гороху. Як зазначають ряд авторів, у разі вирощування безлисточкового (вусатого) сорту горо-
ху в умовах нестійкого зволоження Степової зони України збільшення норми висіву з 1,2 до 1,4 млн 
схожих насінин на 1 га забезпечило підвищення урожайності. Подальше загущення посівів призводи-
ло до зниження продуктивності культури [6, 16, 28, 35]. Навпаки, в інших дослідників найвищі пока-
зники зернової продуктивності були за норми висіву 1,8 млн схожих насінин на гектар [15]. 

Максимальний урожай насіння можна отримати за норми висіву 1,5 млн шт./га, з незначним від-
хиленням врожайності при нормах висіву 1,2 і 1,8 млн шт./га. Зменшення норм висіву нижче 
1,2 млн шт./га недопустиме, оскільки при цьому погіршується фітосанітарний стан посівів, збільшу-
ється їх забур’янення, а збільшення норм висіву вище 1,8 млн шт./га – неефективне, тому що витрати 
насіння повною мірою не компенсуються прибавкою врожаю [25]. У разі збільшення норми висіву до 
1,4 та 1,6  млн схожих насінин на 1 га в рослин гороху відбувається зниження значень таких показни-
ків як кількість бобів, маса зерна, маса соломи з 1 рослини та маса 1000 насінин [26]. Тому розробка 
агротехнічних заходів, що могли б забезпечити підвищення урожайності та збору білка цієї важливої 
зернобобової культури, досить актуальна. 

Метою наших досліджень передбачалося вивчити ступінь впливу норм висіву на рівень за-
бур’яненості посівів, елементи продуктивності рослин та урожайність зерна гороху в умовах Центра-
льного Лісостепу України. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження були проведені в умовах ТОВ «Партнер АгроГруп» Козельщинського району Полта-

вської області протягом 2018–2019 років. 
Ґрунт поля дослідної ділянки – чорнозем глибокий малогумусний на важкосуглинковому лесі. 

Вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі ґрунту – 4,3 %; загального азоту – 4,2–7,4; обмінного калію 
і рухомого фосфору за Чиріковим –16–20 і 10–15 мг/100 г сухого ґрунту; рН сольової витяжки – 6,7. 

Схемою досліду передбачено такі варіанти: 1–й – 0,8 млн шт./га; 2–й – 1,0 млн шт./га; 3–й – 
1,2 млн шт./га. Загальна площа, на якій проводились дослідження, становить 261,8 м2, розмір обліко-
вої ділянки – 25,2 м2. Повторність досліду – трьохкратна. Спостереження, обліки та аналізи в досліді 
проводили згідно із загальноприйнятими методиками [11].  

Дослідження проводили з сортом гороху Мадонна, що рекомендований для вирощування в Лісо-
степовій зоні України. 

Сорт гороху Мадонна німецької селекції, зерновий, безлисточкового типу. Стійкий до вилягання, 
посухи, осипання. Висота рослин середня – 53–95 см. Урожайність до 50 ц/га. Середньостиглий (60–
80 днів вегетації). Маса 1000 насінин – 220–250 г. Вміст білка в зерні – 23–24 %. Характеризується 
раннім одночасним дозріванням, придатний до збирання прямим комбайнуванням.  

Сівбу гороху проводили на глибину 6–8 см. Відразу ж після сівби поле прикочували кільчасто–
шпоровими котками. Мета прикочування  – підтягування вологи з нижніх горизонтів ґрунту для кра-
щого набубнявіння насіння. 

 Для боротьби з бур’янами проводили досходове боронування (через 4–7 днів після сівби) серед-
німи зубовими боронами БЗСС–1,0. Післясходове боронування проводили у фазі 3–5 листків, коли 
висота рослин становила 7–10 см. У цей час масово з’являються бур’яни. Завдяки досходовому і піс-
лясходовому боронуванню знищується 60–80 % однорічних бур’янів. Крім того, цей захід ліквідує 
кірку, добре розпушує ґрунт, зменшує втрати вологи. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Як відомо, бур’яни, конкуруючи в посівах з культурними рослинами, знижують якість продукції, 
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зменшуючи в ній кількість білків, вуглеводів і вітамінів. Крім того, на полях гороху вони служать 
додатковим джерелом живлення для таких шкодочинних комах, як попелиця. Шкода від попелиць 
полягає не лише в механічному травмуванні рослин гороху, а й у тому, що вони поширюють різні 
хвороби, зокрема й вірусні. 

Наші дослідження передбачали встановити рівень забур’яненості посівів гороху залежно від нор-
ми висіву. Перше визначення проводили навесні у фазу появи сходів гороху, а друге – перед збиран-
ням урожаю (табл. 1). 

Згідно з проведеними спостереженнями й обліками встановлено, що на дослідних ділянках пере-
важали такі види бурянів: осот рожевий (Cirsium arvense), березка польова (Convolvulus arvense) – з 
багаторічних; лобода біла (Chenopodium album), щириця звичайна (Amarantus retroflexus), гірчак бе-
резкоподібний (Poligonum convolvulus), мишій сизий (Setaria glauca), ромашка непахуча (Matricaria 
perforata), куряче просо (Echinochloa crus–galli) – серед однорічних. 

1. Вплив норми висіву на забур’яненість посівів гороху, шт./га (2018–2019 рр.) 
Норма висіву 

млн шт./га 
Фаза повних сходів гороху Перед збиранням 

однорічних багаторічних однорічних багаторічних 
0,8 2,8 1,3 31,8 2,5 
1,0 3,1 1,2 24,6 1,5 
1,2 2,0 1,2 20,5 1,2 

 

За даними таблиці 1, ступінь забур’яненості у варіантах досліду при першому обліку була незначною – 
3,2–4,1 шт./м2. Мала кількість бур’янів у посіві пояснюється тим, що в господарстві проводили досходове 
боронування гороху, що значно пошкодило сходи однорічних бур’янів. Дещо іншою була ступінь за-
бур’яненості перед збиранням гороху. Найвища її кількість була у варіанті, де норма висіву гороху станови-
ла 0,8 млн шт./га – 34,3 шт./м2. Через зрідженість посіву культурні рослини не могли пригнічувати розвиток 
бур’янів. Збільшення норм висіву до 1,0 млн шт./га призвело до проростання дещо меншої кількості 
бур’янів – на момент перед збиранням гороху їхня кількість становила 26,1 шт./м2. Найменша за-
бур’яненість була у варіанті з нормою висіву 1,2 млн шт./га і становила 21,7 шт./м2. 

Одним з важливих завдань наших досліджень було встановити вплив норми висіву на урожайність 
зерна гороху. Різні величини показників елементів продуктивності по варіантах досліду сформували 
різну урожайність, яка представлена в таблиці 2. 

2. Формування елементів продуктивності та урожайності гороху залежно від норми висіву 
Норма  

висіву, млн 
шт./га 

Кількість рослин 
перед збиранням, 

з 1 м2 

Кількість 
бобів на рос-

лині, шт. 

Кількість на-
сіння з 1 рос-

лини, шт. 

Маса насіння 
з 1 рослини, 

г 

Урожайність, 
т/га  

(2018–2019 рр.) 
0,8 64 6,6 33,0 3,3 1,9 
1,0 78 6,5 30,5 2,9 2,2 
1,2 89 6,1 30,5 2,7 2,4 

 

Більш сприятливим за погодними умовами був 2018 рік, який під час вегетації гороху характери-
зувався достатньою кількістю вологи і тепла. Цього року сформувалася вища урожайність, яка в се-
редньому за варіантами досліду становила 2,5 т/га. Менш сприятливим для росту і розвитку гороху 
був 2019 рік. Цього року погода була спекотна, часом – дощова погода. Тому й урожайність сформу-
валась невисока – в середньому 1,8 т/га, що на 7,1 ц/га менше, ніж 2018 року. Особливо низька вро-
жайність спостерігалась у варіанті з нормою висіву 0,8 млн шт./га – 1,62 т/га. Це зумовлено тим, що 
рослин там було найменше, а значить – менше зерна сформувалось на одиниці площі. 

У середньому за два роки досліджень найвища урожайність гороху сорту Мадонна сформувалась 
у варіанті з нормою висіву 1,2 млн шт./га і склала 2,4 т/га. При зменшенні норми висіву до 1,0 і 
0,8 млн шт./га зменшувалась і урожайність – на 0,19 і 0,41 т/га, тобто на 8,1 і 17,4 %. 

Отже, проведені дворічні дослідження з визначення впливу норми висіву на формування насіннєвої про-
дуктивності гороху безлисточкового типу свідчать про те, що цей агрозахід є важливим елементом у техно-
логії вирощування цієї культури. Встановлено, що нормою висіву можна певним чином регулювати чи-
сельність бур՚янів у агроценозі та урожайність насіння з одиниці площі. Зокрема те, що насіннєва продук-
тивність гороху залежить не лише від погодних умов вегетаційного періоду, а й від норми висіву, висвітле-
но в роботах науковців О. В. Ільєнка (2012), В. В. Лихочвора, М. О. Андрушка (2019), Н.В. Нікончука 
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(2017), Філатової І. А. (2019) [15, 23, 28, 33]. Хоча їхні рекомендації щодо оптимальної норми висіву гороху 
відрізняються від одержаних нами результатів досліджень. 

 
Висновки 
При зменшенні норми висіву гороху (0,8 млн шт./га) рослини мають більшу площу живлення, але 

зріджений посів не може конкурувати з бур’янами. Зменшення норми висіву до 0,8 млн шт./га сприяє 
незначному зростанню показників елементів структури урожайності: кількості бобів на рослині, кіль-
кості й маси насіння з рослини. Найвища урожайність гороху сорту Мадонна сформувалась у варіанті 
з нормою висіву 1,2 млн шт./га і становить в середньому 2,4 т/га. 

Перспективи подальших досліджень. У подальшому доцільно продовжити дослідження сортів гороху 
безлисточкового типу, враховуючи вибір оптимальної площі живлення шляхом оптимізації норми висіву. 
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