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Резюме 

 Равномерно и едновременно поникване на растенията, време на сеитба, гъстота и 

равномерно разпределение на растенията са 4 фактора при сеитбата, които могат да 

повляят върху крайния добив на царевица. 

 Изследванията показват, че закъснялото поникване може да намали добива на отделните 

растения в даден посев. Идеята, обаче, че растение, което пониква повече от 48 часа след 

съседните му растения е „плевел“ определено не е обоснована. 

 Потенциалният добив на царевица намалява, ако сеитбата се забави и излезе извън 

оптималния период за засяване в даден географски регион и спадът в добива е по-

вероятно да се увеличи в по-северните райони, в които сезонът за растеж е по-кратък. 

 Оптималната гъстота на растенията може да бъде повлияна от фактори като ниво на 

добива, хибриди и метеорологични условия. 

 Коефициентът на вариация и стойностите на сингулация върху монитора на сеялката са 

ценни индикатори в реално време за работата на измервателния уред, но слабо средство 

за предсказване на последиците в агрономическо отношение на общите реалистични 

неидеални резултати от сеитбата. 

 Еднаквото разстояние между растенията в редовете действително влияее върху 

зърнодобива, но въздействието на цялата засята площ върху зърнодобива обикновено е 

относително слабо – средно между 1 % и 2 %. 

 Като цяло, пропуските представляват резултат от сеитбата, който допринася най-много за 

загуба на реколта, докато пускането на две семена едновременно (дублиране) няма 

отрицален ефект.  
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4 резултата от сеитбата за постигане на успех 

Планирането и изпълнението, свързани със сеитбата на царевица, са от критично значение, ако 

фермерите искат да максимизират генетичния потенциал на днешните елитни хибридни сортове 

царевица. Простата тайна на успеха е „да се направи всичко правилно“. Много от тези ключови 

решение за управлението се правят значително време преди сезона на сеитбата, включително 

избора на хибрид, ротация на културите, системата за обработка на земята, поставянето на 

хранителни вещества, целева норма на посева и разстояние между редовете. 

Настоящото издание  се фокусира върху 4 резултата от сеитбата, които са постигат по време на 

самата сеитба. Относителните въздействия на тези 4 фактора върху зърнодобива бяха обобщени 

неотдавна от д-р Джеф Култър от Университета на Минесота4 и са представени по-долу. 

Тези цели и очакваното им типично въздействие върху добива включват: 

1. Постигане на равномерно и едновременно поникване (5-9%) 

2. Засяване през оптималния период (2-5%) 

3. Постигане на правилна гъстота на растенията (1-2%) 

4. Постигане на равномерно разстояние между растенията (1-2%) 

Разгледани са последните изследвания, свързани с постигането на всеки от тези 4 резултата от 

сеитбата, и в някои случаи се посочва необходимостта от преосмисляне на конвенционалното 

мнение, че тяхното значение влияе върху зърнодобива. 

1. Постигане на равномерно и едновременно поникване 

Основна цел на производителите на царевица е постигане на посев с еднакво големи растения, 

които формират по 1 кочан с пълен размер. Малките, изостанали или недоразвити растения 

рядко, ако изобщо, формират кочани с пълен размер. По традиция производителите допускат, че 

основната причина за тези по-малки, нежелани растения, е забавяне във времето за поникване. И 

често се допуска, че причината за забавеното поникване е непостоянната дълбочина за засяване. 

Логично е, че покъсно поникналите растения се конкурират по-слабо за ограничените ресурси от 

светлина, хранителни вещества и влага с по-ранно изникналите и по-големи съседни растния. В 

няколко изследвания са документирани значителни загуби на добив, когато развитието на 

растенията в насаждението е забавено (Нафцигър и съавтори, 1991 г., Форд и Хикс, 1992 г.; Лиу и 

съавтори, 2004а, 2004в). В тези изследвания обикновено се използват множесто дати на засяване, 

разделени със 7 до 28 дни, за да се постигнат различни степени на забавяне на растежа на 

растенията. Тези изследвания са полезни, тъй като показват определени апсекти на 

конкуренцията между растенията и дават някои насоки за решения за повторно засаждане. Те 

обаче не помагат особено да се разбере въздействието на времето на поникване върху 

индивидуалния добив на растенията в насаждения, в които всички растения са засяти в един и 

същ ден, както обикновено се случва в търговското производство на царевица. Те не показват и 

относителното значение на времето на поникване спрямо други фактори, възникващи след 

сеитбата, или как окончателният добив от растенията се вляе от всеки от тях. 

 



 
 

Множество фактори, които засягат добива от растенията 

Налице е широко съгласие, че големите растения имат добре синхронизирано поникване на свила 

и разпръскване на прашеца, произвеждат най-големите кочани с най-последователен размер 

(Пагано и съавтори, 2007 г.; Ковач и Вин, 2014 г.). Тези изследвания показаха обаче, че времето на 

поникване има относително малък ефект върху биомасата на растението и крайния зърнодобив. 

През двегодишно изследване в Муруа, щата Индиана (2002 г.), е документирано, че времето на 

поникване при конвенционално засети царевични насаждения обяснява само около 4% от 

вариациите при добива на отделните растения. Подобно изследване на Ковач и Вин (2014 г.) 

установява, че тази стойност е едва около 1%. 

В други изследвания от Аржентина се установява, че дори когато царевичните покрови се 

появяват равномерно, те могат да развият добре установени растителни йерархии едва в 

четвъртия стадий на растежа (Пагано и съавтори, 2007 г.; Мадони и Отегиу, 2004 г.). Тези разлики в 

размера на растенията в засятата площ вероятно се обясняват с „други“ фактори като наличие на 

влага, компактност, разлики в текстурата на почвата, усвояване на хранителни вещества или 

увреждане от насекоми, но определено не с времето на поникване. Идеята, че растение, което 

пониква повече от 48 часа след съседните му растения, е „плевел“ определено не е подкрепена от 

тези изследвания. Всъщност Ковач и Вин (2014 г.) предупреждават, че „значението на времето на 

поникване на ултра-равномерно засетите растения за съседните растения в реда може лесно да 

бъде преувеличено“. 

До каква степен равномерното поникване засяга добива от растението? 

Определянето на точния ефект на равномерното поникване е трудно отчасти защото 

изследванията са използвали различни начини за измерване и изразяване на еднородността на 

поникване. Някои от различните използвани мерки включват календар или степен на израстване 

по дни от засяването до поникването, време до 50% поникване, брой на разликите в етапите на 

израстване на листата и дни на забяване на поникването след средната дата на поникване в 

засятата площ. Форд и Хиск (1992 г.) измерват 6% загуба на добив, когато всяко второ растение е 

имало забавяне в първия етап на растежа на листата и 5% загуба на добив, когато всяко шесто 

растение е имало забавяне във втория етап на растежа на листата. Лиу и съавтори  (2004а, 2004в) 

установяват, че добивът намалява с 2% на ден, когато времето до 50% поникване се забавя с 

повече от 3 дни. Нишикава и Кудо (1973 г.) посочват, че добивът от растение намалява с 5% за 

всеки ден забава на поникването след средната дата на поникване в засятата площ. И накрая, при 

Муруа (2002 г.) се измерва средно 2.3% загуба на добив за всеки допълнителен ден забава в 

поникването на отделните растения. 

Тези резултати сочат, че забавянето в поникването може да доведе до средни загуби на реколта 

между 5 и 9 % според Култър. Тези загуби ще бъдат минимизирани като се обръща внимание на 

управлението на дълбочината на сеитбата, уплътняването на браздата за семената, образуване на 

кора по повърхността, заравянето на браздавата със семената и остатъците по повърхността. 

Освен това внимание трябва да се обръща и на други фактори, като например наличие на 

равномерно количество влага и хранителни вещества, уплътняване на почвата и защита срещу 

болести и насекоми, които могат да бъдат още по-важни за постигане на равномерно засяти 



 
 

насаждения при достигане на физиологична зрялост с ниска степен на различие в размерите 

между отделните растения и максимален зърнодобив. 

2. Засяване през оптималния период 

Своевременното засяване на късно зреещи хибриди позволява на царевичната култура да се 

възползва максимално от наличния сезон за растеж. Многобройни проучвания показват, че 

потенциалът на царевицата за добив намалява със забавяне на засяването след оптималния за 

засяването период за дадена географска област (Култър, 2012 г.; Фарнхам, 2001 г.; Майърс и 

Уийболд, 2013 г.; Нафцигър, 2008 г.). 

Намаляване на добива при късна сеитба 

Резултатите от изследването на датите на засяване, проведено от “ДюПон Пионер“ в 

продължение на 18 вегетативни периода показват, че добивът се максимизира, когато царевицата 

е засята в двуседмичния период около оптималната дата за сеитба (Jeschke и Paszkiewicz, 2013 г.). 

Оптималната дата за сеитба е 16 април за централния царевичен пояс и 30 април за северния 

царевичен пояс. Добивът спада при сеитба след оптималния период и процентът на спад на 

добива нараства с по-голямата продължителност на забавянето. Спадът на добива, свързан с по-

късна сеитба, е по-голям в северния царевичен пояс, където вегетативният период е по-кратък. 

Добивът от царевица, засята 4 седмици след оптималната дата, намалява със 7% в централния 

царевичен пояс в сравнение с повече от 15% в северния царевичен пояс (Фигура 1). 

 

Фигура 1. Влияние на датата на сеитба върху добива на царевица за централния и северния 
царевичен пояс според изследванията на “ДюПон Пионер“, проведени на 17 места в 
продължение на 18 години. 
(Места в централния царевичен пояс в Небраска, централната част на Айова, централната част 
Илинойс и  и централната част на Индиана 
Места в северния царевичен пояс в северната част на Айова, южната и централната част на 
Минесота, югозападната част на Южна Дакота, централната част Мичиган и южната част на 
Онтарио.) 
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Фактори, които вляят върху времето за сеитба 

Възможността за сеитба на царевицата през оптималния период за сеитба зависи до голяма 
степен от метеорологичните условия през този период. Броят на подходящите дни може да 
варира значително през различните години. Например анализ на данни от Министерство на 
селското стопанство на САЩ, направен от Ъруин и Гуд (2014 г.), показва, че броят на дните, 
подходящи за земеделска работа в Илинойс от 1970 г. до 2013 г. в рамките на триседмичния 
период от 30 април до 20 май, варира от 19 до 4 през тези години (Фигура 2). Средно, малко 
повече от половината (11,5) от дните през триседмичния период са били подходящи за 
земеделска работа. 

 

Фигура 2. Брой на дните, подходящи за земеделска работа в Илинойс, през периода 30 април – 20 

май от 1970 до 2013 г. 

Установено е мнението, че по-големите земеделски производители и подобрените технологии са 
повишили скоростта, с която може да се засява царевицата в САЩ, въпреки че изследвания на 
данните от Министерство на селското стопанство на САЩ сеитбата показват, че това не е в 
действителност така (Ъруин и Гуд, 2011 г.; Кучарик, 206 г.). Въпреки че при по-големите 
земеделски производители един оператор обхваща по-голяма площ в акри на ден отколкото е 
било възможно в миналото, общият брой на използваните сеялки е намалял, тъй като 
селскостопанските операции са консолидирани. Данните от сеитбата показват, че като цяло, 
царевицата в САЩ се засява много по-рано днес отколкото преди 30 години. При все това, 
скоростта, с която се засява, не се е увеличила и атмосферните условия са основният фактор, който 
определя напредъка на сеитбата. Тъй като добив се губи само от площи, засяти след оптималния 
период, обичайните загуби на добив в стопанствата поради забавяне на сеитбата вероятно са не 
по-вече от 2-5%. 
 
3. Постигане на правилна гъстота на растенията 

За разлика от момента на сеитбата, който често силно се влияе от метеорологичните условия, 
гъстотата на растенията е определящ за добива фактор, който до голяма степен е в контрола на 
производителя. Определянето и постигането на идеалната гъстота за максимизиране на добива 
обаче е сложно, тъй като оптималната гъстота може да се повлияе в определена ситуация от 
редица фактори като ниво на добива, хибриди и метеорологични условия. 
 

Дни, подходящи за полева работа 
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Като цяло, оптималната гъстота за царевица стабилно се подобрява с течение на времето. По-
голямата гъстота, придружена от подобрена толерантност към стрес при хибридите, допринася за 
постепенното увеличаване на добивите. Средните посевни норми за царевицата, използвани от 
земеделските производители в САЩ и Канада, са нараснали от около 23 000 семена/акър през 
1985 г. до над 30 000 семена/акър днес или приблизително 300 семена/акър на година (Фигура 3). 

 

Фигура 3. Средни посевни норми за царевица, съобщени от земеделските производители в 

Северна Америка от 1985 г. до 2013 г. Източник: Проучване на “ДюПон Пионер“ Brand 

Concentration от 2013 г. 

  

Фактори, които могат да повлияят върху оптималната гъстота 

Равнище на добива: ”ДюПон Пионер“ и университетските изследвания показват, че реакцията на 

хибридната царевица на гъстотата на растенията варира в зависимост от добива. Гъстотата, 

необходима за максимизиране на добива, се увеличава с увеличаване на нивото на добива. 

Когато бъдат групирани според нивото на добива, резултатите от опитите на “ДюПон Пионер“ за 

гъстотата на растенията показват, че икономически оптималната посевна норма се увеличава от 

приблизително 27 000 семена/акър при нива на добива под 130 бушела/акър до над 38 000 

семена/акър при нива на добива над 250 бушела/акър (Фигура 4). Подобни резултати показва 

изследване на Университета на Айова, в което се сравнява въздействието върху добива на 

царевица на гъстотата на растенията, засяти в почви, подходящи в различна степен за отглеждане 

на царевица. При най-продуктивните почви се реализира по-висока оптимална гъстота за 

максимален добив (Уоли и съавтори, 2014 г.). 
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Фигура 4. Отражение на гъстотата върху добива на царевица и оптимална икономическа посевна 

норма според нивото на добива, 2006 до 2012 г. 

  

Зрялост на хибридите: Изследванията показват, че достигащите относителна зрялост хибриди (< 

100 сравнителна относителна зрялост (СОЗ)) могат да изискват по-висока гъстота за 

максимизиране на добива. Фигура 5 показва отражението на гъстотата на растенията върху 

добива от хибриди, групирано по диапазона на сравнителната относителна зрялост в опитите на 

“ДюПон Пионер“, проведени през 2006-2012 г. 

 Гъстота на растенията (1000 растения/акър) 

Гъстота на растенията (1000 растения/акър) 
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Фигура 5. Отражение на гъстотата на растенията върху добива за хибриди на царевица от 5 

диапазона на зрялост (сравнителна относителна зрялост), през 2006-2012 г. 

  

Въпреки че тази тенденция все още може да бъде установена при внимателно изследване на 

кривите на отражението, разликата е по-малка отколкото в миналото. Промяната може да се 

дължи на различния генетичен произход, доминиращ исторически спрямо настоящето при 

ранната зрялост, или на други неизвестни фактори. 

Генетика на хибридите: Отражението на гъстотата на растенията върху добива може да варира и 

според генетичната база на хибридите. Фигура 6 показва пример на 2 хибридни семейства с една 

и съща СОЗ, които се отличават по реакцията си на гъстотата на растенията в изследователските 

опити на “ДюПон Пионер“. 1 хибридно семейство (Хибрид „Пионер“® P1142) има реакция на 

гъстотата на растенията, която е типична за настоящите хибриди със СОЗ 111; докато другото 

семейство (Хибрид „Пионер“® P1151) постига максимален добив при по-висока гъстота на 

растенията. „ДюПон Пионер“ предлага на производителите онлайн калкулатор за изчисляване на 

посевната норма, който съдържа препоръки въз основа на избрания хибрид, цената на зърното, 

цената на семената и нивото на добива.5 

 

Фигура 6. Отражение върху добива на царевица на гъстотата на растенията при 2 хибридни 

семейства със сходна сравнителна относителна зрялост. 

  

Отражение на по-високата или по-ниската гъстота върху добива 

Гъстотата на растенията, която е твърде висока или твърде ниска, може да има отрицателно 
въздействие върху добива. Ниската гъстота може да ограничи потенциала за добив, когато 
условията за отглеждане са благоприятни, докато високата гъстота може да доведе до по-слаби 
резултати и устойчивост при стресови условия. Като цяло обаче, съвременните хибриди имат 
относително широки граници на допустима грешка, когато става дума за идеална гъстота. 
Например и двете хибридни семейства, показани на Фигура 6, могат да бъдат около 4 000 

Гъстота на растенията (1000 растения/акър) 
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растения/акър над и под оптималната гъстота и въпреки това да има по-малко от 2 бушела/акър 
разлика в добива. 
 
Една от причините за това е подобрената толерантност на стрес, получена в резултат на 
десетилетия целенасочен отбор. Обичайната реакция на стрес при по-старите хибриди царевица 
беше „безплодие“ или неспособност да произведат кочан. Дори преди 30 години, някои от най-
добрите хибриди са били склонни към безплодие при надвишаване на праговетена гъстотата. 
Съвременните хибриди царевица са по-способни да произведат кочани въпреки стреса, свързан с 
влага или гъстота, дори ако кочаните са по-малки при нарастващия стрес. Това означава, че когато 
бъде надвишена оптималната гъстота на растенията, добивът започва да спада плавно, а не рязко. 
Тази характеристикана хибридите е променила съотношението риск/печалба в полза на 
производителя. Вследствие на намаления риск от спад на добивите при прекомерна гъстота и сухи 
условия, производителите могат по-уверено да засяват растения с по-голяма гъстота, което помага 
за по-голям добив при благоприятни условия. 
  
4. Постигане на равномерно разстояние между растенията 

Производителите инстинктивно предпочитат насаждения с царевица с по-равномерно разстояние 

между отделните растения. Насаждения, оформени като „ограда от колове“ имат както по-добър 

естестически вид, така и вероятно по-висок добив. 

Как се измерва доколко равномерно е разстоянието между растенията? 

Специалистите по посевите и агрономите отдавна използват 2 свързани статистики – коефициент 

на вариация (КВ) и стандартно отклонение (СО) – като предпочитани показатели и за количествено 

измерване на работата на средството за измерване и еднаквостта на разстоянието между 

растенията. Стойност на СО от 2.0 инча или съответната стойност на КВ от 0.33 се посочват като 

общоприети прагове, над които се очаква загуба на добив на царевица (Нийлсен, 2001 г.). 

Стойносттана КВ се изчислява лесно като се раздели СО на средното разстояние между 

растенията. Например СО, съответстващо на КВ от 0.33 при средно разстояние при средно 

разстояние от 6.0 инча, е 2.0 инча. Неотдавна инженерите създадоха критерий „сингулация“ като 

показател за равномерност на разстоянието между семената въпреки че няма стандарт в сектора 

за изчисляването му. 

Показателите за разстоянието са слабо свързани с добивите 

На агрономите отдавна е известно, че различните резултати от сеитбата, които водят до 
увеличаване на КВ и СО и намаляващи стойности на сингулация, могат да имат много различно 
въздействие върху зърнодобива от отделните растения (Нафцигер, 1996 г.; Doerge и съавтори, 
2002 г. и Нафцигер, 2006 г.). По този начин използването на лесни за измерване показатели за 
разстоянията между растенията, които са слабо свързани с добива на отделните растения, е 
създало за съжаление компромис между удобство и точност. Това е допринесло без съмнение за 
несъгласуваните резултати в предишните изследвания, целящи да обяснят въздействието на 
разстоянието между растенията в редовете върху зърнодобива на царевица (Крал, 1977 г.; 
Нафцигер, 1996 г.; Нийлсен, 2001 г.; Doerge и Хол, 2000 г.; Doerge и съавтори, 2002 г.; Лауер и 
Ранкин, 2004 г.; Лиу и съавтори, 204 а, 2004б, 2004в; Нийлсен, 2006 г.). 



 
 

 

Определянето на добива от отделните растения дава нови идеи 

В изследване “ДюПон Пионер“ (Doerge и съавтори) от 2002 г. се допуска за първи път 

количествено определяне на въздействието на общите и реалистичните неидеални резултати от 

сеитбата върху зърнодобива. Изследването е проведено в 4 различни среди (2 в Айова, 1 в 

Мисури и 1 в Минесота) с широк диапазон на добива от 109 до 206 бушела на акър и използване 

на хибриди с 3 много различни в генетично отношение видове. В това изследване са направени 

измервания на разстоянията вътре в редовете и са определени добивите на зърно за >6 000 

отделни растения. 

Основни констатации: 

1) Както е очаквано, действително са наблюдавани разлики в добива на зърно, произтичащи от 

общи неидеални реазултати от сеитбата, които са отразени в Таблица 1. 

  

 2) Тези неидеални реазултати от сеитбата обикновено, но не винаги, са водели до по-нисък 

добив. Същественото изключение се състои в това, че пускането на две семена едновременно 

леко е увеличавало добива. Загубите на добив обаче при всички останали резултати от сеитбата са 

варирали в широк диапазон, от нула до -0.26 фунта зърно за групите от 2 или 3 растения, показани 

в Таблица 1. 

  

3) Като цяло, пропускът е резултат от сеитбата, който допринася най-много за загубан а добив. 

Растенията, съседни на пропуснатото място, само частично компенсират за липсващото растение. 

   

4) Най-общо, загубата на добив поради грешно поставени растения е пренебрежима, ако 

растенията са преместени от предпочитаното място с не повече от ½ от нормалното разстояние 

между растенията. 
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Таблица 1. Добив на царевица, получен вследствие на различни резултати от сеитбата. 

Въздействията върху добива са усреднени от 4 места, където е проведено изследването. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключения 

1. Отчетените стойности на КВ и сингулация на монитора на сеялката са ценни индикатори в 

реално време за работата на измервателния уред, но слабо средство за предсказване на 

последиците в агрономическо отношение на общите реалистични неидеални резултати от 

сеитбата. 

2. Резултатът от сеитбата, който предизвиква най-голяма загуба на добив, е процентът на 

пропуските. Пропускът се определя като разстояние в браздата между семената ≥1.75 

Резултат от 

сеитбата 
Разстояние между 

растенията 

Идеално 

разстояние 

Пропуск 

Дублиране 

Семена, 

изместени с 1/4  

Семена, 

изместени с 1/2 

Семена, 

изместени с 3/4 



 
 

пъти желаното разстояние от растение до растение (например при 34 848 растения/акър в 

30-инчови редове, средното разстояние между семената или растенията ще бъде 6.0 инча, 

и пропускът следователно ще представлява  разстояние от растение до растение ≥1.75 x 

6.0, или 10.5 инча). 

3. Не всички пропуски се причиняват от сеялката. Липсващите растения поради неуспешно 

покълване или поникване ще намалят добива на зърно също както когато сеялката прави 

пропуск и следва да се избягват. Разстоянието между поникналите растения, както и 

гъстотата, дават най-добрата прогноза за количеството на добива. 

4. Случайното дублиране няма отрицателно въздействие върху добива. Дублиране в 

сеялката или наличието на 2 семена в 1 клетка на измерващия уред на сеялката не е 

непременно лошо нещо. На първо място, поне е налице достатъчно увеличаване на 

добива вследствие на дублирането, за да се компенсира разходът за допълнителното 

семе, което се засява. И ако наличието на случайно дублиране (т.е. 1-2%) помага да се 

гарантират по-малко или никакви пропуски, тогава такъв резултат би бил предпочитан. 

Такъв е случаят, ако повишаването на настройката за вакуума на сеялката може да намали 

появата на празни клетки, дори ако увеличаването на настройката на вакуума би 

увеличило леко дублирането. 

Обяснение на несъответстващите резултати от изследванията в миналото 

Има няколко обяснения на липсата на съгласуваност в резултатите от изследванията в миналото 

на разстоянията между растенията, проведени от висококвалифицирани изследователи. На първо 

място, различните резултати от засяването, които допринасят за СО, КВ или сингулация, могат да 

имат напълно различно въздействие върху добива от отделните растения (Таблица 2). Пропуските 

са особено пагубни за добивите, дублирането може да има лек положителен ефект, а грешно 

поставените растения не оказват ефект върху добива докато не бъдат изместени от 

предпочитаното за тях място с повече от ½ от нормалното растояние от растение до растение. 

Второ, от никои 2 полета не може да се очаква да имат едни и същи като количество или 

комбинация неидеални резултати от сеитбата. Затова не е чудно, че сравненията между 

обобщени изследвания на разстоянието между растенията в площи или ниви си противоречат, ако 

не бъдат взети под внимание източниците на нееднаквост на растоянията между растенията. 

Таблица 2. Приносът на 5 общи неидеални резултата от сеитбата към non 2 статистики, 

използвани за описване на еднаквостта на растоянията между семената и растенията, 

включително коефициент на вариациите и стандартно отклонение. 

  

 

 

 

 

 

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/planting-outcome-effects/#tab2


 
 

Резултат от сеитбата 

 Получен КВ* 

Резултат от 

сеитбата 
Получен КВ* Получен СО* 

Получен добив, 

загуба или 

печалба 

    инчове бушел/акър 

Идеално 

разстояние 
0 0 0 

1% Пропуски 0.10 0.78 -1.3 

1% Дублиране 0.10 0.78 +0.7 

1% семена 

изместени с 1/4 
0.04 0.28 0 

1% семена 

изместени с 1/2 
0.07 0.55 0 

1% семена 

изместени с 3/4 
0.11 0.83 -0.2 

 

*Сравнение с идеалното разстояние между растенията. 

Предполагаема гъстота на растенията – 34 848/акър или средно разстояние - 6.0 инча. 

Други източници на объркване включват начина, по който са проведени някои полеви 

експерименти. Например някои изследвания са използвали много изкуствено групиране на 

растенията, за да бъдат постигнати предварително определени нива на променливост на 

разстоянието между растенията. Освен че не представляват условията в „реалния свят“, в тях 

често се използват само различни нива на изместени растения (без пропуски или дублиране), за 

да бъдат постигнати желаните разстояния. В Таблица 1 и  Таблица 2 е посочено, че тези видове 

подредба на растенията нямат почти никакво влияние върху добива. Други изследвания на 

разстоянието между растенията може да са били компрометирани от използването на 

свръхзасяване и разреждане, за да се постигнат желаните разстояния и гъстоти на растенията. 

Тези практики имат потенциално объркващ ефект, тъй като царевичните растения усещат 

присъствието на съседните растения много скоро след поникването поради слабите разлики в 

съотношенията на червеното: отдалечената червена светлина, която получават (Liu и съавтори, 

2009). Тези разлики в качеството на светлината могат да действат като ранен сигнал за 

предстоящата конкуренция, която може да инициира реакция на избягване на сянката при 

останалите растения. По този начин свръхзасяването и разреждането могат непреднамерено да 

доведат до растения, които са предварително настроени да имат по-неблагоприятна архитектура 

за добив, и да намалят потенциала за зърнодобив. 
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За разлика от тях, когато се разглежда добивът от отделните растения, произтичащ от различни 
резултати на сеитбата, резултатите от изследванията са изключително съгласувани. Например 
Нафциер (1996 г.) установява, че 10% пропуски в 4 експеримента в Илинойс са довели до средно 
намаляване на добива с 8.1% (при 30 000 растения/акър), докато констатациите от изследването 
на „ДюПон Пионер“ (Doerge и съавтори, 2002 г.) измерват съответстващо намаление на добива с 
8.9% (при сходна гъстота на растенията). По същия начин, при изследванията в Илинойс е 
измерено увеличение на добива с 4.2% при 10% дублиране, докато данните от „Пионер“ 
разкриват увеличение с 4.7%. Тези сходства заслужават внимание, тъй като използваните 
генетични материали в тези два набора от експерименти са представени с интервал от най-малко 
едно десетилетие. 
 
Основните послания относно еднаквостта на разстоянието между растенията между редовете 

са: 

 то влияе върху добива на зърно и може да бъде обяснено 

 въздействието на цялостната площ върху добива на зърно обикновено е относително 

малко, средно около 1 до 2% 

 производителите следва да полагат усилия, за да минимизират или елиминират 

пропуските и да не се тревожат за случайно дублиране или леко разместени растения 


