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Лихочвор В., Бомба М., Андрушко О. Вплив площі живлення рослин озимої пшениці на елементи 
структури, урожайність та якість зерна 

Для встановлення оптимальної площі живлення рослин озимої пшениці у 2018–2020 рр. на дослідному полі 
кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету проводили польові 
дослідження. Вивчали такі способи сівби: 15×1,7=25 см2 (рядковий); 4×4=16 см2; 5×5=25 см2; 6×6=36 см2; 
7×7=49 см2; 8×8=64 см2; 9×9=81 см2; 10×10=100 см2. Збільшення площі живлення призводило до зменшення 
кількості рослин з 428 шт./м2 до 86 шт./м2, густоти продуктивного стеблостою з 624 шт./м2 до 463 шт./м2, 
підвишення коефіцієнта продуктивного кущіння з 1,5 до 5,4, кількості зерен у колосі з 33 шт. до 40 шт., маси зерна 
з колоса з 1,29 до 1,67 г. 

Оптимальне поєднання елементів структури врожаю, які забезпечували найвищу врожайність, було таким: за 
площі живлення 6×6 см на 1 м2 формувалось 585 колосів та 1,53 г зерна з колоса, за площі живлення 7×7 см 
відповідно та 554 шт. та 1,64 г. 

Урожайність у досліді була високою в усіх варіантах і коливалася в межах 4,40–9,09 т/га. Найвища 
врожайність зерна озимої пшениці сорту Тобак формувалася за площ живлення 6×6 см (8,94 т/га) та 7×7 см 
(9,09 т/га), що вище від рядкового способу сівби відповідно на 0,90 т/га та 1,05 т/га. Точне розміщення насіння за 
всіх схем сівби, за винятком 10×10 см, забезпечувало вищу врожайність порівняно з рядковим способом. 

Показники якості зерна були високими в усіх варіантах досліду (вміст клейковини 26,4–27,0 % та білка 12,9–
13,1 %) і мало змінювалися під впливом площі живлення. 

Для повної реалізації потенціалу врожайності озимої пшениці за сівби з точним розміщенням насіння 
потрібно розробити відповідну технологію, де особливу увагу звернути на строки і норми внесення азотних добрив 
та ретардантів з метою інтенсифікації процесу кущіння, а також збільшення продуктивності пагонів кущіння. 

Ключові слова: озима пшениця, площа живлення, норма висіву, урожайність, якість. 
 
Lykhochvor V., Bomba M., Andrushko О. Influence of the feeding area of winter wheat plants on structural 

elements, yield and grain quality 
The field research was conducted on the research field of the Department of Plant Technology of Lviv National 

Agrarian University to establish the optimal feeding area of winter wheat plants in 2018–2020. The following sowing 
methods were studied: 15×1.7 = 25 cm2 (row); 4×4 = 16 cm2; 5×5 = 25 cm2; 6×6 = 36 cm2; 7×7 = 49 cm2; 8×8 = 64 cm2; 
9×9 = 81 cm2; 10×10 = 100 cm2. The increase of the feeding area led to a decrease of the number of plants from 428 pcs/m2 
to 86 pcs/m2, the density of productive stems - from 624 pcs/m2 to 463 pcs/m2, the increase of the coefficient of productive 
bushiness - from 1.5 to 5.4, the number of grains in the ear - from 33 pieces to 40 pieces, the weight of grain - from an ear 
from 1.29 to 1.67 g. 

The optimal combination of elements of the crop structure, which provided the highest yield, was as follows, i.e. 585 
ears and 1.53 g of grain per ear were formed per 1 m2 on the feeding area of 6×6 cm, and 554 pieces and 1.64 g on the area 
of 7×7 cm respectively. 

The yield in the experiment was high in all variants and ranged from 4.40 to 9.09 t/ha. The highest grain yield of 
winter wheat of the Tobak variety was formed on the feeding area of 6x6 cm (8.94 t/ha) and 7×7 cm (9.09 t/ha), which is 
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higher than the row method of sowing by 0.90 t/ha and 1.05 t/ha respectively. Precise placement of seeds in all sowing 
schemes, except for 10×10 cm, provided higher yields as compared to the row method of sowing. 

Grain quality indicators were high in all variants of the experiment (gluten content 26.4–27.0 % and protein 12.9–
13.1 %) and changed little under the influence of feeding area. 

To fully realize the potential of winter wheat yield for sowing with accurate seed placement, it is necessary to 
develop the appropriate technology, where special attention is paid to the dates and rates of the application of nitrogen 
fertilizers and retardants to intensify the bushiness process and increase the productivity of bushiness shoots. 

Key words: winter wheat, feeding area, sowing rate, yield, quality. 
 
Постановка проблеми. Оптимальні умови 

для формування високої врожайності озимої 
пшениці створюються за рівномірного розміщення 
насіння на площі. Через низку причин досі немає 
практичного вирішення цієї проблеми. Це най-
менш реалізований технологічний чинник, що в 
разі впровадження сприяв би значному зменшен-
ню затрат і зростанню врожайності. 

Проблема полягає в тому, що за рядкових 
способів сівби насіння розміщується на площі 
нерівномірно і має надзвичайно несприятливу 
конфігурацію площі живлення. Схематично її 
можна зобразити у вигляді дуже витягнутого пря-
мокутника, причому що більша ширина міжрядь, 
то вужчим буде цей прямокутник. 

За рядкового способу сівби (ширина між-
рядь 15 см) з нормою висіву 5–6 млн/га відстань 
між насінинами в рядку становить 1,2–1,4 см. 
Площа живлення – вузький прямокутник зі 
сторонами 15 см і 1,2–1,3 см [4]. Близьке роз-
міщення насіння одне біля одного створює 
проблему алелопатії, фітонебезпеки і надзвичайно 
високої внутрішньовидової конкурентної бороть-
би у всіх фазах росту.  

Привабливішим є точний висів, що дає 
змогу формувати схематичну площу живлення у 
вигляді квадрата, ромба чи рівностороннього 
трикутника. Відповідно до наших досліджень 
найкращі умови росту й розвитку складаються в 
разі розміщення насіння за схемою 6×6 см чи 
7×7 см [2]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Урожайність зернових культур зростає за рівно-
мірного розміщення рослин на площі [8; 14]. Для 
одержання високої врожайності зернових культур 
необхідні рівномірні глибина загортання насіння і 
розміщення насінин на площі поля [1; 2; 13]. 
Необхідно також забезпечити оптимальну кіль-
кість рослин та продуктивних стебел на 1 м2, що 
досягається встановленням оптимальної норми 
висіву [6; 7]. 

В умовах Харківської області найвища 
врожайність (5,6 т/га) формувалась за норми ви-
сіву 5,0 млн/га [11]. Для цих же умов інші дослід-

ники [10] підвищують оптимальну норму висіву 
до 5,0–6,0 млн/га. Оптимальною нормою висіву 
для сорту Співанка в умовах Степу була 4,5 млн/га 
[9]. За нашими даними [3; 5], для формування 
врожайності понад 10,0 т/га необхідно норму 
висіву зменшити до 2,0–3,0 млн/га і формувати 
660 колосів/м2, при цьому маса зерна з одного 
колоса має становити 1,92 г. 

Хоча рівень механізації вирощування зер-
нових культур досить високий, проте сівалки не 
завжди забезпечують високу якість відповідно до 
сучасних агрономічних вимог. Тому питання 
забезпечення раціональної площі живлення рос-
лин зернових культур розробкою нових сівалок 
для різних способів сівби, обґрунтування норм 
висіву насіння та ширини міжрядь актуальні й 
перспективні для наукових пошуків [12]. 

 
Постановка завдання. З метою вивчення 

оптимальної площі живлення рослин озимої 
пшениці у 2018–2020 рр. на дослідному полі 
кафедри технологій у рослинництві Львівського 
національного аграрного університету проводили 
польові дослідження. Ґрунт дослідної ділянки – 
темно-сірий опідзолений легкосуглинковий з 
умістом гумусу 2,5–2,6 %. Вміст легкогідролізо-
ваного азоту – 68–72 мг, рухомих форм фосфору і 
калію (за методикою Чирикова) – відповідно 85–
88 мг і 89–95 мг на 1 кг ґрунту. Реакція ґрунтового 
розчину близька до нейтральної, рН сольової 
витяжки – 5,9–6,0. Облікова площа – 1 м2, 
повторність досліду – шестиразова. Розміщення 
ділянок – систематизоване. 

Попередник озимої пшениці – соя. Після 
збирання попередника проводили оранку і в день 
сівби передпосівний обробіток ґрунту Компак-
тором. Сіяли сорт Тобак 30 вересня на глибину 
загортання насіння 3 см. Сіяли вручну, вико-
ристовуючи маркери-шаблони для розміщення 
насіння за певною схемою. 

Насіння перед сівбою протруїли препа-
ратами Кінто Дуо, 2,5 л/т (прохлораз, 60 г/л + 
тритиконазол, 20 г/л) і Круїзер, 0,5 л/т 
(тіаметоксам, 350 г/л). Восени у фазі 3-х листків 
пшениці для контролю бур’янів внесли гербіцид 
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Марафон, 4,0 л/га (пендиметалін, 250 г/л + 
ізопротурон, 125 г/л). 

Норма внесення мінеральних добрив 
N180P60K90. Азотні добрива в усіх варіантах 
вносили у вигляді аміачної селітри: N60 при 
відновленні весняної вегетації (ВВСН 25) + N80 у 
кінці фази кущіння (ВВСН 29) + N40 у фазі 
колосіння (ВВСН 59). Усю норму фосфорних і 
калійних добрив вносили у вигляді суперфосфату 
потрійного (Р46), хлористого калію (К60) під 
оранку. 

Навесні посіви пшениці для захисту від 
вилягання обробляли препаратами Медакс Топ 
(мепікват-хлорид, 300 г/л + прогексадіон кальцію, 
50 г/л) з нормою 1 л/га у фазі початку виходу 
рослин у трубку (ББСН 30) та Терпал (мепікват-
хлорид, 305 г/л + етефон, 155 г/л) у фазі появи 
язичка у прапорцевого листка (ББСН 39). Для 
захисту від хвороб посіви обприскували фунгі-
цидами Флексіті (метрафенон, 300 г/л) з нормою 
внесення 0,25 л/га у фазі початку виходу рослин в 
трубку (ББСН 30), препаратом Амістар Екстра 
(азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) з 
нормою внесення 0,75 л/га у фазі прапорцевого 
листка (ББСН 39), фунгіцидом Осіріс Стар 
(епоксиконазол, 56,25 г/л + метконазол, 41,25 г/л) 
з нормою 1,5 л/га у фазі цвітіння (ББСН 65). Для 
боротьби зі шкідниками посіви двічі обприскували 
інсектицидами: Карате Зеон (лямбда-цигалотрин, 
50 г/л) з нормою 0,30 л/га у фазі ББСН 30 та Енжіо 
(лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 
141 г/л) з нормою 0,18 л/га у фазі ББСН 39. 

Сорт м’якої озимої пшениці (лютесценс) 
Тобак зареєстрований у Реєстрі сортів України у 
2016 році. Рекомендовані зони вирощування: 
Полісся, Лісостеп, Степ. Оригінатор Заатен-Уніон, 
Німеччина. Сорт інтенсивного типу. Висота рослин 
75–79 см. Маса 1000 зерен – 42,4–43,3 г. 
Потенційна врожайність 110–120 ц/га. Зерно 
містить 13,0–13,5 % білка, 27,0–27,4 % клейковини. 

 
Виклад основного матеріалу. Норма висіву 

і площа живлення впливали на кількість рослин на 
одиниці площі. Якщо за рядкового способу сівби в 
першому варіанті було 310 рослин/м2, то за 
точного висіву насіння за схемою 4×4 см густота 
рослин перед збиранням становила 428 шт./м2. 
Збільшення площі живлення призводило до змен-
шення кількості рослин, найнижчий цей показник 
(86 шт./м2) у варіанті зі сівбою 10×10 см (табл. 1). 

Один із найважливіших показників струк-
тури врожаю – кількість колосів на 1 м2. Густота 
продуктивного стеблостою за сівби рядковим 
способом (4,0 млн/га) становила 527 шт./м2. За 

сівби за схемою 4×4 см і норми висіву 6,25 млн/га 
густота колосів була найвищою – 642 шт./м2. 
Важливо зазначити, що в разі розміщення насіння 
за схемою 5×5 см, що відповідає нормі висіву 
4,0 млн/га, густота стеблостою становила 
640 шт./м2, що на 113 шт./м2 більше, ніж за тієї ж 
норми насіння, висіяного рядковим способом. У 
варіанті з найменшою нормою висіву (1,0 млн/га) 
в разі розміщення насіння за схемою 10×10 см із 
100 висіяних насінин формується 463 продуктив-
них стебел на 1 м2. Зменшення площі живлення 
призводить до зниження кількості продуктивних 
стебел, що припадають на 100 висіяних насінин. 
Найменший цей показник (103 шт.) у разі 
розміщення насіння за схемою 4×4 см. Отож, 
точний висів насіння створює оптимальні умови 
для формування густоти продуктивного стеб-
лостою, а отже, є головною передумовою для 
застосування менших норм висіву. 

Коефіцієнт продуктивного кущіння 
коливався від 1,5 до 5,4. Оскільки найвища 
врожайність формувалась у варіантах зі схемами 
розміщення насіння 6×6 см та 7×7 см, то опти-
мальним кущінням слід вважати таке, за якого 
утворюється 2,5–3,3 стебел на одній рослині. 

Кількість зерен у колосі була найменша у 
загущених посівах за розміщення насіння за 
схемою 4×4 см, де вона становила 33 шт. За сівби 
за схемами 7×7; 8×8 та 9×9 см у колосі 
формувалось 40 зерен. Кількість колосків (15,7–
16,4 шт.) та зерен (33–40 шт.) у колосі відносно 
мало залежали від площі живлення рослин. Це 
можна пояснити тим, що найбільший вплив на 
врожайність мали густота колосів та маса зерна з 
колоса. Добре забезпечення азотом сприяло інтен-
сивному кущінню рослин, особливо у варіантах з 
більшою площею живлення. Оптимальне поєднан-
ня цих показників (585 шт. × 1,53 г та 554 шт. × 
1,64 г) і забезпечувало найвищу врожайність. 

Маса зерна з колоса була високою у всіх 
варіантах, у тому числі в першому варіанті за 
сівби рядковим способом – 1,52 г. Збільшення 
густоти продуктивних стебел за сівби за схемами 
4×4 см та 5×5 см до 642 шт. та 640 шт. призвело до 
зменшення маси зерна з колоса відповідно до 
1,29 г та 1,33 г (див. табл. 1). За подальшого 
збільшення площі живлення рослин озимої 
пшениці маса зерна з колоса була вищою 
порівняно з рядковим способом сівби. Найвища 
маса зерна з колоса була за розміщення насіння за 
схемою 9×9 см, де вона становила 1,67 г. 

Найчастіше у структурі посівів зустріча-
ється таке поєднання: маса зерна з колоса є в 
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межах 1,0–1,3 г, а число продуктивних стебел 
становить 550–600 шт./м2. Це дає змогу одержати 
урожайність на рівні 55–78 ц/га. Подальше зро-
стання врожайності за рахунок збільшення кіль-
кості колосів малоймовірне, оскільки в загущених 
посівах рослини схильні до вилягання, погір-
шується фітосанітарний стан посівів, зменшується 
маса зерна з колоса. На нашу думку, набагато 

ширші можливості збільшення врожайності зерна 
закладені в іншому показнику – масі зерна з 
одного колоса. За інтенсивної технології вона 
може зрости до 1,5–2,0 г [4]. 

За даними Львівського національного уні-
верситету, на контролі за рядкового способу сівби 
врожайність у середньому за три роки становила 
8,04 т/га (табл. 2). 

 
Таблиця 1 

Елементи структури врожаю озимої пшениці сорту Тобак залежно від площі живлення 
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15×1,7=25 310 527 1,7 16,0 38 1,52 
4×4=16 428 642 1,5 15,7 33 1,29 
5×5=25 320 640 2,0 15,9 34 1,33 
6×6=36 234 585 2,5 16,1 38 1,53 
7×7=49 168 554 3,3 16,4 40 1,64 
8×8=64 134 522 3,9 16,4 40 1,64 
9×9=81 105 483 4,6 16,3 40 1,67 

10×10=100 86 463 5,4 16,0 38 1,59 
НІР05, ц/га       

 
Таблиця 2 

Урожайність зерна озимої пшениці сорту Тобак залежно від площі живлення, т/га 
Норма висіву Урожайність, т/га +/-урожаю 
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15×1,7=25 400 4,00 189 7,89 7,83 8,40 8,04 - - 
4×4=16 625 6,25 295 8,14 8,12 8,58 8,28 0,24 3,0 
5×5=25 400 4,00 189 8,34 8,32 8,90 8,52 0,48 6,0 
6×6=36 277 2,77 130 8,82 8,75 9,25 8,94 0,90 11,2 
7×7=49 204 2,04 97 8,96 8,91 9,40 9,09 1,05 13,1 
8×8=64 156 1,56 74 8,42 8,30 9,02 8,58 0,54 6,7 
9×9=81 123 1,23 58 7,97 7,87 8,40 8,08 0,04 0,5 
10×10=100 100 1,00 47 7,30 7,25 7,65 7,40 -0,64 -8,0 
НІР05, ц\га    0,22 0,19 0,18    
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У другому варіанті норма висіву зросла до 
625 насінин на 1 м2, або до 295 кг/га. За рахунок 
рівномірного розподілу насіння на площі за 
схемою 4×4 см покращувались індивідуальні 
умови росту рослин озимої пшениці, проте 
врожайність зросла лише на 0,24 т/га, або на 
3,0 %. Тобто збільшення кількості рослин до 
428 шт./м2 не мало значного позитивного впливу 
на їхню продуктивність. 

Порівняння першого і третього варіантів 
чітко показує переваги точного висіву насіння. В 
обох варіантах площі живлення дорівнювали 
25 см². Проте формування ідеальної площі жив-
лення, створення сприятливих умов для росту 
рослин і зменшення за рахунок цього внут-
рішньовидової боротьби забезпечили приріст 
урожаю до контролю на 0,48 т/га, або на 6,0 %. 

Найкращі умови для реалізації біологічної 
спроможності рослин формувати найвищу зернову 
продуктивність були при сівбі за схемою 7×7 см і 
площі живлення 49 см2. Приріст урожаю 
порівняно з контролем становить 9,09 т/га, або 
13,1 %. У варіанті з площею живлення 36 см2 за 
схеми сівби 6×6 см урожайність зерна знизилась 
на 0,15 т/га порівняно з найурожайнішим варіан-
том. У цих двох найпродуктивніших варіантах 
норма висіву становила тільки відповідно 
130 кг/га і 97 кг/га (табл. 2). 

Подальше зменшення норми висіву в ре-
зультаті збільшення площі живлення призводило 
до зниження врожайності порівняно з площами 
живлення 6×6 см та 7×7 см, але вона залишалась  

вищою, ніж за рядкового способу сівби. За площі 
живлення 8×8 см урожайність становила 8,58 т/га, 
що вище від контролю на 0,54 т/га, або на 6,7 %. 
За площі живлення 81 см2 і норми висіву 58 кг/га 
урожайність була на рівні контролю. 

Важливо зазначити, що навіть за макси-
мальної площі живлення (10×10 см), де висівали 
всього 45 кг/га насіння, урожайність залишалась 
високою і становила 7,40 т/га. В останніх трьох 
варіантах для реалізації максимальної продуктив-
ності кожної рослини необхідно застосовувати 
дещо іншу технологію, спрямовану на значне 
збільшення кущистості рослин і продуктивності 
колоса. Насамперед це збільшення норми азотних 
добрив для пізніх підживлень з метою підвищення 
маси зерна у 4-му та 5-му пагонах кущіння. 
Причому вона може бути менш затратною, ніж 
традиційна інтенсивна технологія. Економія лише 
насіння може становити понад 200 кг/га. Потрібно 
врахувати, що рослини в таких посівах практично 
не вилягають і стійкіші до хвороб, що зменшува-
тиме пестицидне навантаження технологій. 

Показники якості зерна менше залежали від 
площі живлення. Дещо несподівано маса 1000 
зерен майже не зростала у розріджених посівах і 
коливалась у межах 39,1–41,8 г (табл. 3). Це 
можна пояснити збільшенням коефіцієнта продук-
тивного кущіння. Формувалися бокові стебла 2-го 
та 3-го порядків, які давали дрібніше зерно. Для 
збільшення маси 1000 зерен, можливо, потрібно 
змінити систему внесення азотних добрив, 
перенести більшу їх частку на 3-тє внесення. 

 
Таблиця 3 

Вплив площі живлення озимої пшениці на показники якості зерна 
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15×1,7=25 40,0 70 765 26,8 13,0 
4×4=16 39,1 68 760 26,4 12,9 
5×5=25 39,1 70 768 26,8 13,0 
6×6=36 40,3 73 774 27,0 13,2 
7×7=49 41,0 74 776 27,0 13,2 
8×8=64 41,0 75 777 26,8 13,1 
9×9=81 41,7 76 779 26,8 13,1 

10×10=100 41,8 76 779 26,8 13,0 
НІР05, ц\га      
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Склоподібність зерна зростала зі 70 % на 
рядковому способі сівби до 76 % на розріджених 
посівах за площ живлення 9×9 см та 10×10 см. 
Показник натури зерна теж зростав за більших 
площ живлення.  

Найважливіші показники якості зерна – 
вміст клейковини та білка. Вони в наших 
дослідженнях були високими: вміст клейковини 
26,4–27,0 %, вміст білка 12,9–13,2 %. Вони майже 
не змінювалися під впливом досліджуваних площ 
живлення. Очікуваного значного зростання якості 
зерна, поряд зі зростанням урожайності, не 
відбулося. Поясненням цього явища може бути те, 
що в усіх варіантах були висока врожайність та 
якість зерна. Крім того, за великих площ живлення 
коефіцієнт кущіння зростав до 4,6–5,4, і для 4-го і 
5-го пагонів кущіння, які формувалися пізніше, 
бракувало азоту, внаслідок чого на цих пагонах 
формувалося дрібніше зерно з меншим умістом 
клейковини та білка. 

Для повної реалізації потенціалу врожай-
ності озимої пшениці за сівби за схемами 8×8; 9×9 
та 10×10 см потрібно розробити відповідну 
технологію, особливу увагу звернути на строки і 
норми внесення азотних добрив та використання 
ретардантів з метою інтенсифікації процесу ку-
щіння і збільшення продуктивності пагонів 
кущіння. 

 
Висновки. Найвища врожайність зерна 

озимої пшениці сорту Тобак формувалася за площ 
живлення 6×6 см (8,94 т/га) та 7×7 см (9,09 т/га), 
що вище від рядкового способу сівби відповідно 
на 0,90 т/га та 1,05 т/га. 

Оптимальне поєднання елементів структури 
врожаю, які забезпечували найвищу врожайність, 
було таким: за площі живлення 6×6 см на 1 м2 
формувалось 585 колосів та 1,53 г зерна з колоса, 
за площі живлення 7×7 см відповідно та 554 шт. та 
1,64 г. 

Показники якості зерна були високими у 
всіх варіантах досліду (вміст клейковини 26,4–
27,0 % та білка 12,9–13,1 %) і мало змінювались 
під впливом площі живлення. 
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