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В статті висвітлено вплив параметрів сівби на фотосинтетичний потенціал посівів 

гречки. Найбільша фотосинтезуюча поверхня рослин гречки сорту Малинка формувалася 
за широкорядного способу сівби на 45 см і норми висіву насіння 1,8 млн шт./га. За цих умов 
досягнуто максимуму площі листкової поверхні посіву (43,6 тис. м2/га), при якій одержано 
найвищу урожайність зерна гречки. 

Ключові слова: гречка, фотосинтетичний потенціал, фази розвитку, способи і норми 
висіву. 

 
Рарок А.В. Фотосинтетический потенциал посевов гречихи в зависимости от па-

раметров сева 
В статье освещено влияние параметров сева на фотосинтетический потенциал посе-

вов гречихи. Наибольшая фотосинтетическая поверхность растений гречихи сорта Ма-
линка формировалась при широкорядном способе сева на 45 см и норме высева семян 1,8 
млн. шт./га. При таких условиях достигнут максимум площади листовой поверхности 
посева (43,6 тыс. м2/ га), при которой получена наивысшая урожайность зерна гречихи. 

Ключевые слова: гречиха, фотосинтетический потенциал, фазы развития, способы и 
нормы высева. 

 
Rarok A.V. Photosynthetic potential of buckwheat crops depending on sowing parameters 
The article highlights the influence of sowing parameters on the photosynthetic potential of 

buckwheat crops. The largest photosynthetic surface of buckwheat plants of Malynka variety was 
formed under wide-row sowing (interrow spacing of 45 cm) and a seeding rate of 1.8 million 
seeds/ha. Under these conditions, we observed the maximum leaf surface area of the crop (43.6 
thousand m2/ha), which provided the highest yield of buckwheat.  

Keywords: buckwheat, photosynthetic potential, development phases, seeding methods and 
rates. 

 
Постановка проблеми. Рівень біологічної врожайності сільськогосподар-

ських культур, у тому числі й гречки, визначається розмірами асиміляційної по-
верхні, інтенсивністю фотосинтезу, тривалістю роботи листків, співвідношенням 
між процесами асиміляції і дисиміляції. Вивчення процесу фотосинтезу за різних 
умов живлення дозволяє визначити характер обміну речовин і наближає до однієї 
з основних задач біологічної науки – можливості цілеспрямованого керування 
процесами росту і розвитку та кінцевою продуктивністю рослин [1, с.196; 4 с.38]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе значення у створенні 
органічної речовини належить листку рослини. К. А. Тімірязєв [8 с.456] писав, 
що в житті листка виражається сама сутність рослинного організму, а рослина – 
це і є листок. Інтенсивність наростання листкової поверхні, величина фотосинте-
тичного потенціалу листків, що визначає врожай, залежать від оптимізації елеме-
нтів технології вирощування культури. Гречка досить чутлива до умов росту. У 
верхньому ярусі листків загущених посівів поглинається 60–70% сонячної радіа-
ції. Середній і нижній яруси отримують лише ⅓ або ¼ частини загальної енергії 
світла, що надходить до посівів. У середньому ярусі зрідженого посіву проника-
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юча радіація становить 60–80% від загальної її кількості, а в нижньому – 50–70%. 
Як і в інших сільськогосподарських рослин, у гречки спостерігаються значні ко-
ливання масштабів сформованої асиміляційної поверхні, яка залежить від гено-
типу і тривалості його вегетації, від фітоценотичних взаємовідносин, а також від 
гідрометеорологічних і екологічних умов росту [1, с.197; 2, с.23; 6 с.47]. 

В роботі I. А. Соболєва [7 с.78], встановлена тісна кореляційна залежність 
між площею листкової поверхні та врожаєм зерна. Г. Е. Наумовою [3 с.140] було 
відмічено, що зв’язок між величиною площі листків і врожаєм у гречки виявлявся 
в тих випадках, якщо він спостерігався між облистненістю на початку цвітіння і 
відносним приростом сухої речовини впродовж наступних 20 діб. На підставі 
досліджень з різними культурами встановлено, що отриманню максимальної 
продуктивності сприяє формування листкового індексу на рівні 6 м2/м2. 

Постановка завдання. Встановити продуктивність фотосинтезу посівів 
гречки залежно від оптимізації параметрів сівби та іх вплив на урожайність. Дос-
ліди закладались на дослідному полі Науково-дослідного інституту круп’яних 
культур ім. О.Алексеєвої ПДАТУ впродовж 2008-2016 рр. за методикою Держав-
ного сортовипробування. Вивчались три способи сівби: з шириною міжрядь 15 см 
(звичайний рядковий, контроль), 30 і 45 см (широкорядні); з кількістю висіяного 
насіння на метрі погонному: 100; 83; 71; 63;56 шт., що відповідало відстані між 
рослинами в рядку 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 см. Площа облікової ділянки 50 м2, повто-
рень чотири, попередник пшениця озима, сорт гречки Малинка. Площу листків і 
фотосинтетичний потенціал посівів визначали за методикою А. А. Нечипоровича 
та інших вчених [5, с. 220]. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз формування фотосин-
тетичного потенціалу рослин гречки сорту Малинка показав, що найбільш інтен-
сивно наростання листкового апарату відбувалося за широкорядного способу 
сівби у фазу початку побуріння плодів. Далі, з настанням фази дозрівання 75% 
плодів, відбувалося опадання нижніх листків, що призвело до зменшення їх кіль-
кості та загальної площі листків на рослині. За звичайної рядкової сівби кількість 
листків на рослині у цій фазі була на 4–6 меншою, що спричинило відповідне 
зменшення площі листків на рослині в 2–3 рази (табл. 1). Відмічена закономір-
ність спостерігалася й упродовж наступних фаз розвитку рослин гречки.  

На початку цвітіння площа листкового апарату однієї рослини знаходилась 
в межах 64,3–217,3 см2 і в більшості залежала від способу сівби. 

Так, у звичайному рядковому посіві площа листків була найменшою – на 
рівні 64,3–94,6 см2/рослину. Це пов’язано з великим загущенням рослин на оди-
ниці площі. Як наслідок – формувалася невелика кількість листків на рослині 
меншого розміру (середній розмір одного листка 7,0–8,1 см2). Більш інтенсивне 
наростання листків у цій фазі проходило в широкорядних посівах (30 і 45 см) – 
13,7 і 17,4 листків відповідно. 

На початку фази побуріння плодів, фотосинтетичний потенціал залежав як 
від способу сівби, так і від кількісної норми висіву. Найбільш інтенсивне нарос-
тання листкового апарату відбувалося на ділянках широкорядної сівби 
(45 і 30 см) за всіх варіантів норм висіву. При цьому за ширини міжрядь 30 см 
найбільшу облистненість забезпечила кількісна норма висіву 2,4 млн шт./га  
(71 шт. насінин/м.п. рядка) – відповідно 13,7 і 21,9 шт. листків на рослині у фазі 
початок цвітіння і початок побуріння плодів. За ширини міжрядь 45 см, в цьому 
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відношенні, в перелічені фази розвитку оптимальне розміщення рослин на оди-
ниці площі забезпечила норма висіву 1,8 млн/га (83 шт./м.п. рядка) – відповідно 
17,4 і 23,6 шт. листків/рослині. З наступним дозріванням зерна гречки відбувало-
ся зменшення кількості та загальної площі листків на рослині в наслідок їхнього 
опадання з нижнього і частково середнього ярусів. Так, у фазі побуріння 75% 
плодів площа листкового апарату зменшилась у всіх варіантах досліду і на ділян-
ках звичайної рядкової сівби (15 см) становила 47,3–77,9 см2/рослину, а на широ-
корядних (30 і 45 см) – відповідно 96,8–133,0 см2 і 148,5 – 177,0 см2/рослину. 

Таблиця 1 - Динаміка формування листкового апарату рослин гречки сор-
ту Малинка залежно від способу сівби і норми висіву насіння,  

2008–2016 рр. 

Спосіб 
сівби, 

(фактор 
А) 

Норма 
висіву 
насіння  

(фактор В), 
млн шт./га

Початок цвітіння Початок побуріння 
плодів Побуріння 75% плодів 

кількість 
листків на 
рослині, 
шт. 

площа 
листків 
однієї 

рослини, 
см2 

кількість 
листків на 
рослині, шт.

площа 
листків 
однієї 

рослини, 
см2 

кількість 
листків на 
рослині, шт. 

площа 
листків 
однієї 

рослини, 
см2 

Зв
ич
ай
ни
й 

ря
дк
ов
ий

 
(1

5 
см

) 

6,7 8,3 64,3 12,7 74,2 7,0 47,3 
5,5 9,7 72,8 14,3 89,3 8,2 57,1 
4,7 10,0 84,5 15,2 102,3 9,0 66,7 
4,2 11,0 94,0 16,7 118,4 9,7 77,9 
3,7 11,3 94,6 16,9 118,3 9,5 77,8 

Ш
ир
ок
о-

ря
дн
ий

 
(3

0 
см

) 

3,3 11,9 115,8 19,3 144,0 11,0 96,8 
2,8 12,4 140,5 21,0 175,9 11,7 118,1 
2,4 13,7 158,6 21,9 199,5 12,2 133,0 
2,1 13,3 150,2 20,0 200,0 12,0 129,7 
1,9 13,0 150,8 20,6 202,7 11,9 130,1 

Ш
ир
ок
о-

ря
дн
ий

 
(4

5 
см

) 

2,2 15,0 182,5 21,3 220,1 13,0 148,5 
1,8 17,4 217,0 23,6 264,2 15,3 177,0 
1,6 17,1 217,3 22,0 282,0 14,7 158,3 
1,4 16,8 181,3 21,7 281,3 14,5 158,5 
1,2 16,7 181,5 21,5 282,4 14,3 159,3 

x 13,2 128,3 19,3 183,6 11,6 115,7 
S 2,9 50,6 3,3 73,4 2,5 42,1 
S 0,75 13,05 0,85 18,94 0,65 10,87 

V, % 22,10 39,41 16,77 39,94 21,79 36,38 
 
Більш повне розуміння впливу досліджуваних параметрів сівби гречки на 

формування фотосинтезуючої поверхні дозволяє зробити розрахунок площі лист-
кової поверхні посіву. 

Так, істотно більшу ПЛП на початок цвітіння в середньому по досліду за-
безпечили параметри сівби, коли ширина міжрядь була 45 см, а на одному метрі 
погонному рядка висівали 83 насінини (1,8 млн шт./га) – 35,8 тис. м2/га. Зміна 
параметрів сівби за рахунок кількості насіння в рядку в межах цієї ширини між-
рядь спричиняло і зменшеня фотосинтезуючої поверхні посіву. При цьому, зі 
зменшенням кількості рослин на одиниці площі і збільшенням індивідуальної 
площі живлення, рослин не в змозі були повністю компенсувати зменшення зага-
льної ПЛП посіву за рахунок збільшення індивідуальної облистненості. Внаслі-
док цього порушувалася оптимальна морфоструктура як рослин, так і всього 
посіву.  
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Подібні закономірності були встановлені й стосовно інших варіантів ши-
рини міжрядь. Так, за широкорядної сівби на 30 см і звичайної рядкової на 15 см 
найоптимальнішими нормами висіву були відповідно 2,4 і 4,2 млн шт. насінин/га 
– за яких посіви формували найбільшу фотосинтезуючу поверхню  
(34,1 і 33,2 тис.м2/га). Відхилення від цих норм висіву істотно зменшували ПЛП 
посівів у межах цих способів сівби. 

Фотосинтетичний потенціал гречки у фазі початку побуріння плодів був 
найбільшим, так як у цей період інтенсивно проходили ростові процеси, що 
спричинило збільшення загальної маси рослин, кількості гілок і листків. 

У середньому по досліду, порівняно з попередньою фазою ПЛП посіву в 
середньому збільшилася на 8,8 тис.м2. 

Із зав’язуванням і дозріванням перших плодів інтенсивний ріст рослин 
гречки сповільнився, проте кількість листків на рослині та їхня площа з розраху-
нку на 1 га посіву була найбільшою у варіантах: за широкорядної сівби на 45 см – 
43,6 тис.м2 (83 шт./м.п.), на 30 см – 42,9 тис.м2 (71 шт./м.п.), за звичайної рядкової 
сівби (15 см) – 41,8 тис.м2/га (63 шт. рослин/м.п. рядка)(табл. 2.). 

 
Таблиця 2 - Площа листкової поверхні (тис. м2/га) посівів гречки сорту Ма-
линка на початку побуріння плодів залежно від способу сівби і норми висіву 

насіння, 2008–2016 рр. 
Норма 
висіву 
насіння 
(фактор 
В), 

шт./м.п. 
рядка 

Спосіб сівби (фактор А)

С
ер
ед
нє

 звичайний 
рядковий 
(15 см)

широкорядний 
(30 см) 

широкорядний 
(45 см) 

рівень показ-
ника 

рівень показ-
ника 

± до звичай-
ного рядково-

го

рівень показ-
ника 

± до звичай-
ного рядково-

го
100 39,2 40,9 +1,7 42,7 +3,5 40,9 
83 40,0 41,7 +1,7 43,6 +3,6 41,8 
71 40,9 42,9 +2,0 39,2 -1,7 41,0 
63 41,8 37,0 -4,8 34,6 -7,2 37,8 
56 38,0 34,3 -3,7 30,5 -7,5 32,9 

Серед-
нє  40,0 39,4 -0,6 38,1 -1,9 39,2 

НІР05(А) = 0,57;НІР05(В) = 0,64;НІР05(АВ) = 1,28

 
У подальшому площа листкової поверхні гречки у фазі побуріння 75% 

плодів у середньому за способами сівби сформована площа листкової поверхні 
зменшилась на 14,6 тис.м2 і становила на звичайних рядкових посівах (15 см) у 
середньому – 26,0 тис.м2/га, а в широкорядних з шириною міжрядь 30 см і 45 см – 
вона була меншою відповідно на 1,5 і 2,6 тис.м2/га, що обумовлено меншою гус-
тотою рослин (у 2–3 рази) на одиниці площі. 

У середньому за роки досліджень встановлено, що оптимальним способом 
сівби гречки сорту Малинка для умов Лісостепу західного, який забезпечує опти-
мальний фотосинтетичний потенціал (43,6 тис.м2/га) і найвищу врожайність (1,68 
т/га), є широкорядний з шириною міжрядь 45 см і кількісною нормою висіву 
насіння – 1,8 млн схожих насінин/га або 83 шт. насінин на м. п. рядка (рис. 1). За 
використання менших параметрів ширини міжрядь (30 і 15 см) оптимальний 
фотосинтетичний потенціал відповідно становив 42,9 і 41,8 тис.м2/га ,що сприяв 



Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво 117 
 

 

 

одержаню найвищої врожайністі 1,51 і 1,48 т/га за кількісної норми висіву відпо-
відно 2,4 (71 шт./м. п.) і 4,2 млн шт. насінин/га (63 шт. насінин на м. п. рядка). 

 

 
Рисунок 1. Урожайність гречки сорту Малинка залежно від параметрів сівби 

(2008 – 2016 рр.), т/га: 
♦ – звичайний рядковий (15 см); ■ – широкорядний (30 см); 

▲ – широкорядний (45 см) способи сівби. 

Зменшення і збільшення норми висіву від оптимальної, в межах кожного 
способу сівби, призвело до істотного зниження рівня цих показників через відпо-
відне зрідження і загущення посівів, що істотно вплинуло й на озерненість рос-
лин. Відмічена закономірність простежувалася в усі роки досліджень. 

Висновки. Фотосинтезуюча поверхня рослин гречки сорту Малинка найі-
нтенсивніше формується в період від фази масового цвітіння до побуріння пер-
ших плодів з перевагою широкорядного способу сівби на 45 см і норми висіву 
насіння 1,8 млн шт./га. За цих умов досягнуто максимум площі листкової поверх-
ні посіву (43,6 тис. м2/га) і найвищу врожайність зерна гречки (1,68 т/га).  
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ГУСТОТА СТЕБЛОСТОЮ РОСЛИН ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО 
 ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ  

В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО 

Строяновський В.С. - к.с.-г.н,  
Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

В статті висвітлено результати досліджень впливу абіотичних та технологічних фа-
кторів на тривалість міжфазних і вегетаційного періодів фенхелю звичайного в умовах 
Лісостепу Західного. Наведено також залежність формування густоти стеблостою 
рослин фенхелю від строку сівби, ширини міжрядь і норми висіву насіння. Дослідженнями 
встановлено, що при збільшенні норми висіву до 2 млн.сх.н./га і збільшенні ширини міжрядь 
до 60 см знижується польова схожість насіння і виживання рослин, відповідно зростає 
відсоток загиблих рослин. В результаті досліджень встановлено, що кращою є сівба у 
першій декаді квітня (за РТР грунту 6–80С). 

Ключові слова: фенхель звичайний, строк сівби, норма висіву, ширина міжрядь, 
схожість насіння, виживання рослин. 

 
Строяновский В.С. Плотность стеблестоя растений фенхеля обыкновенного в за-

висимости от технологических факторов в условиях Лесостепи Западной 
В статье отражены результаты исследований влияния абиотических и технологиче-

ских факторов на продолжительность межфазных и вегетационного периодов фенхеля 
обыкновенного в условиях Лесостепи Западной. Показана также зависимость формирова-
ния густоты стеблестоя растений фенхеля от срока сева, ширины междурядий и нормы 
высева семян. Исследованиями установлено, что при увеличении нормы высева до 2 
млн.сх.с./га и увеличении ширины междурядий до 60 см снижается полевая всхожесть 
семян и выживаемость растений, соответственно возрастает процент погибших расте-
ний. В результате исследований установлено, что более эффективным является сев в 
первой декаде апреля (по РТР почвы 6–80С). 

Ключевые слова: фенхель обыкновенный, срок сева, норма высева, ширина междуря-
дий, всхожесть семян, выживаемость растений. 

 
Stroianovskyi V.S. Fennel stand density depending on technological factors under the con-

ditions of the Western forest steppe 
The article provides the results of research on the influence of abiotic and technological fac-

tors on the duration of interphase and vegetation periods of fennel under the conditions of the 
Western forest steppe. It also establishes a dependence of fennel stand density formation on sowing 
time, inter-row spacing and seeding rates. The findings show that increasing the seeding rate up to 
2 mln s. / ha and inter-row spacings up to 60 cm reduces field germination and survival of plants 
and at the same time increases the percentage of dead plants. The study proves that the best time 
for sowing is early April. 

Keywords: fennel, sowing dates, seeding rate, interrow spacing, seed germination, survival of 
plants. 

 




