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Мета. Удосконалення технології вирощування 
гречки оптимізацією способів сівби в умовах 
лісостепу Західного через вибір ширини 
міжрядь та відстань між рослинами в рядку. 
Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. 
Результати. Установлено,що оптимальним 
способом сівби гречки сорту Малинка для умов 
лісостепу Західного, який сприяє поліпшенню 
біометричних показників рослин гречки та 
збільшенню фотосинтетичного потенціалу, 
є широкорядний із шириною міжрядь 45 см 
і відстанню 1,2 см між рослинами в рядку. 
Висновки. визначено оптимальний спосіб сівби 
для середньостиглого сорту гречки сорту Малинка. 

Найкращими ґрунтами для вирощування греч-
ки є легкі за гранулометричним складом і достат-
ньо забезпечені елементами живлення ґрунти 
[4, 6, 13].  Значний вплив на врожайність гречки 
має поєднання способу її сівби та норми висіву. 
Однак немає єдиної думки щодо оптимального 
способу сівби гречки навіть у конкретних регіонах 
[1, 37]. Переваги широкорядного способу сівби 
були підтверджені дослідженнями і.Н. Єлагіна [2],  
К.А. Савицького і О.С. Овсійчука [10], М.М. Су-
чека [12]. Проте на думку П.Т. Королькова [5]  
і і.і. Синягіна [11], широкорядна сівба гречки до-
цільна лише за нестачі вологи і на недостатньо 
окультурених ґрунтах. Звичайний рядковий спо-
сіб дає кращі результати на легких ґрунтах за 
сівби ранньостиглих сортів, що мало гілкуються, 
на менш забур’янених площах і за пізніших стро-
ків сівби, що дає можливість знищити бур’яни 
в передпосівний період [3, 6 – 9, 14].

Мета досліджень — удосконалити техноло-
гію вирощування гречки вибором оптимального 
способу сівби для умов Лісостепу Західного за 
допомогою різної ширини міжрядь і відстані між 

Ключові слова: гречка, урожайність, способи сівби,  
кореляційно-регресійний аналіз, параболічна залежність.

рослинами в рядку.
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

ди закладали на дослідному полі Науково-
дослідного інституту круп’яних культур Поділь сь-
кого державного аграрно-технічного університету 
упродовж 2008 – 2011 рр. Досліджували способи 
сівби, пов’язані з шириною міжрядь: 15 см (зви-
чайний рядковий, контроль), 30 і 45 см (широ-
корядний), відстань між рослинами в рядку 1,0; 
1,2; 1,4; 1,6; 1,8 см для сорту Малинка. Площа 
облікової ділянки — 50 м2. Статистичний мате-
ріал, що визначає результати дослідів, вивчали 
за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Результати досліджень. Спостереження 
за процесом виживання рослин гречки сорту 
Малинка показали, що за роки досліджень відсо-
ток збережених рослин залежав від способів сівби 
і відстані між рослинами в рядку. Великий відсоток 
збережених рослин спостерігався за широкоряд-
ного способу сівби з шириною міжрядь 45 см і від-
станню між рослинами 1,2 см (94,7%). На посівах 
із шириною міжрядь 30 см виживання рослин 
зменшилося на 1,8 – 3,7% і становило 92,7% за 
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відстані між рослинами 1,4 см. За звичайної ряд-
кової сівби (15 см) відсоток збережених рослин 
дорівнював 84,3 – 89,2%, що на 3,8 – 9,7% менше, 
ніж за широкорядного способу сівби (45 см).

За аналізу морфологічної структури рослин 
гречки сорту Малинка залежно від способів сівби 
відзначено таку динаміку висоти рослин: за зви-
чайного рядкового способу сівби висота рослин 
становила 89,2 – 94,0 см, що на 8 – 14 см менше, 
ніж за широкорядного через більшу густоту рослин 
на одиниці площі. Усіх суцвіть за звичайного ряд-
кового способу сівби було 12,0 – 15,7 шт., за широ-
корядного (30, 45 см) — на 7 – 9 шт. більше порів-
няно зі звичайним рядковим. Більша озерненість 
суцвіть спостерігалася за широкорядного спосо-
бу сівби (30 і 45 см) і становила 46,3 – 55,0 шт.,  
за звичайного рядкового (15 см) — 20,7 – 23,7 шт.

На морфологічну будову рослин, крім спо-
собів сівби, мала вплив і відстань між росли-
нами в рядку, що зумовлено різною густотою 
рослин на 1 м погонному рядка (таблиця).

 Більш продуктивні рослини були сформова-
ні за звичайного рядкового способу сівби з від-
станню між рослинами в рядку 1,6 см (63 рос-
лини) та широкорядних із шириною міжрядь 
30 см і відстані між рослинами в рядку 1,4 см 
(71) і 45 см — 1,2 см (83). Така закономірність 
простежувалася на всіх біометричних показни-
ках рослин гречки сорту Малинка.

Подальшими дослідженнями встановлено, що 
між продуктивністю 1 рослини та способами сівби 
є лінійна кореляційна залежність, що підтверджу-
ють обчислені значення коефіцієнтів кореляції, 
які перевищують 0,8. Серед усіх вивчених спо-
собів сівби найкращим виявився широкорядний 
із шириною міжрядь 45 см. Оптимальність цього 
способу пояснюється тим, що він забезпечує 
найвищу продуктивність рослини гречки. Наші 

дослідження показали, що найбільшу сумар-
ну площу листкової поверхні рослин гречки на 
1 рослині і на площі розміром 1 га було досягнуто 
у фазі початку побуріння плодів за широкорядно-
го способу сівби (45 см) і відстані між рослинами 
в рядку 1,2 см. Залежність урожайності гречки 
досліджуваного сорту за різних способів сівби 
показано на графіку (рисунок). 

Кращим способом сівби був широкорядний із 
шириною міжрядь 45 см. За такої ширини між-
рядь оптимальним варіантом виявилася відстань 
1,2 см між рослинами в рядку, де одержано най-
вищу врожайність — 1,68 т/га, що на 0,41 га біль-
ше від контролю і на 0,24 т/га — від такого самого 
варіанта з шириною міжрядь 30 см. За ширини 
міжрядь 30 см і оптимальної відстані між росли-
нами 1,4 см одержано врожайність у середньо-
му за роки досліджень 1,51 т/га, що на 0,19 т/га 
більше від контролю цього варіанта. Зменшення 
відстані між рослинами до 1 см і збільшення 
до 1,8 см призвело до зниження врожайності че-
рез відповідне загущення і зрідження посівів, що 
вплинуло на озерненість рослин. ця закономір-
ність простежувалася в усі роки досліджень. За 

Морфологічна характеристика рослин гречки сорту Малинка залежно від способів сівби  
(середнє за 2008 – 2010 рр.)

Спосіб сівби,  
фактор А

Відстань між 
рослинами в рядку, 

см, фактор В

Висота 
рослин, 

см

Число пагонів, шт.
Суцвіть, 

шт.

Зерен, шт.

усіх у т.ч. I порядку повноцінних невиповнених

Звичайний 
рядковий (15 см) 
(контроль)

1,0 89,2 1,2 1,1 12,0 20,7 17,3
1,2 90,0 1,3 1,1 12,7 21,0 17,7
1,4 92,4 1,6 1,3 13,3 22,3 18,3
1,6 94,0 1,9 1,5 15,7 23,7 19,7
1,8 93,5 1,7 1,3 15,0 22,0 19,3

Широкорядний 
(30 см)

1,0 96,3 2,3 2,0 19,0 44,0 23,0
1,2 97,0 2,7 2,3 19,7 45,3 23,7
1,4 97,3 2,9 2,5 20,3 46,3 25,0
1,6 97,7 2,8 2,5 20,4 46,1 24,7
1,8 98,0 2,8 2,3 20,7 46,0 24,3

Широкорядний 
(45 см)

1,0 101,3 3,3 2,5 21,0 54,2 28,3
1,2 105,7 3,5 2,9 22,3 55,0 29,3
1,4 105,3 3,4 2,8 23,0 55,3 27,7
1,6 105,0 3,7 2,6 23,7 55,8 27,0
1,8 104,7 3,8 2,7 24,3 56,3 26,3

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

1
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Відстань між рослинами в рядку, см

Урожайність гречки сорту Малинка залежно від 
способів сівби (середнє за 2008 – 2010 рр.),  
т/га: 1 — звичайний рядковий; 2 — широкоряд-
ний (30 см); 3 — широкорядний (45 см)
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звичайної рядкової сівби врожайність становила 
1,24 – 1,37 т/га і залежала від відстані між росли-
нами в рядку. Найбільшу врожайність одержано 
за відстані між рослинами 1,6 см. Дослідження 
показали, що оптимальним способом сівби греч-
ки сорту Малинка для умов Лісостепу Західного, 
який забезпечує найвищу врожайність 1,68 т/га, 
є широкорядний із шириною міжрядь 45 см і від-
станню 1,2 см між рослинами в рядку.

Зокрема, урожайність гречки сорту Малинка, 
як показали дослідження, залежить від кількості 

рослин цієї культури на площі 1 м2 і кількості 
зерен на 1 рослині.

За результатами кореляційно-регресійного 
аналізу встановлено, що між урожайністю гречки 
цього сорту та зазначеними вище факторами є 
досить сильна параболічна (квадратична) кореля-
ційна залежність. Оптимальним є широкорядний 
спосіб сівби з шириною міжрядь 45 см. Найвища 
врожайність гречки сорту Малинка досягаєть-
ся за кількості 165 зерен на 1 м2 і 55-ти зерен 
на 1 рослині.

Найбільший відсоток виживання рослин греч-
ки сорту Малинка, їх морфологічна характерис-
тика  та сумарна площа листкової поверхні 
рослин на 1 га у фазі початку побуріння плодів 
були за широкорядного способу сівби (45 см) і  
відстані між рослинами 1,2 см у рядку.

У цьому варіанті одержано найвищу вро-
жайність гречки — 1,68 т/га, що на 0,41 т/га  
більше від контролю і на 0,24 т/га  –  від уро-
жайності в такому самому варіанті з шириною 
міжрядь 30 см. За ширини міжрядь 30 см і опти-
мальної  відстані між рослинами 1,4 см одержано 
середню врожайність 1,51 т/га, що на 0,19 т/га  
більше від контролю в цьому варіанті. За 

звичайної рядкової сівби найбільшу врожайність 
обсягом 1,24 – 1,37 т/га одержано при відстані 
між рослинами 1,6 см у рядку. За результатами  
кореляційно-регресійного аналізу встановлено, 
що між урожайністю гречки зазначеного сорту 
та  густотою рослин на 1 м2 і кількістю зерен 
на 1-й рослині є досить сильна параболічна 
(квадратична) кореляційна залежність (ви-
біркові кореляційні відношення у розглянутих 
випадках становлять 0,951 – 0,985. Одержані 
рівняння параболічної регресії дають можли-
вість розрахувати оптимальні і проміжні зна-
чення врожайності залежно від досліджуваних 
факторів.
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