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Встановлено, що боронування посівів гречки середніми боронами можна проводити після сів-

би, по сходах і до початку бутонізації. Шляхом правильного встановлення строків і кратності боро-

нування посіви гречки можна очистити від бур’янів на 77–90 % і таким чином добитися  підвищення 

врожайності зерна майже на 31 %. Вирощування гречки в посівах з міжряддями 45 см зумовлює під-

вищення рівня урожайності порівняно з рядковим, але вибір способу сівби необхідно робити з ураху-

ванням можливостей господарства та економічної доцільності. 

Дослідження показали, що при вирощуванні гречки ефективним заходом є досходове і післяс-

ходове боронування посівів (у фазі 1–2 листків або на початку бутонізації) залежно від часу появи 

бур’янів. При вирощуванні гречки з міжряддями 45 см, крім боронування, у визначенні строки  потрі-

бно зробити два-три міжрядних обробітки, останній з  підгортанням рослин у рядках. Після появи 

сходів посіви гречки можна боронувати без втрат, але при цьому норма висіву має становити 4 млн 

схожих насінин/га 
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Гречка (Fagopurum) є однією з най-

більш цінних продовольчих культур, оскіль-

ки  її  зерно містить 10–15 % білка, до 70 % 

вуглеводів, 2–3 % жирів, амінокислоти, мік-

роелементи, вітаміни та ін., що й зумовлює 

його унікальні харчові, лікувальні і дієтичні 

якості.  Тому збільшення виробництва греч-

ки і зменшення витрат на її вирощування має 

винятково важливе значення. Особливо на 

урожайність цієї круп'яної культури вплива-

ють способи сівби і норми висіву насіння, які 

в подальшому визначають напрями техноло-

гічного догляду за її посівами. Проте акту-

альної інформації про результати вивчення 

цих питань недостатньо, а існуючі рекомен-

дації досить часто є суперечливими [1–9]. 

Для гречки важливе значення має ефе-

ктивна і екологічно-безпечна система зни-

щення бур’янів у початковий період росту й 

розвитку рослин, коли вони ще недостатньо 

розвинуті. В наступний період гречка самос-

тійно добре пригнічує однорічні бур’яни. 

Серед способів знищення бур'янової рослин-

ності в цей період найбільш дешевим є бо-

ронування, але у виробничих умовах засто-

совують його дуже рідко через значне пош-

кодження рослин та зрідження посівів. У лі-

тературі рекомендують проводити борону-

вання посівів гречки в фазі утворення пер-

шого справжнього листка легкими боронами 

[6]. Ефективність боронування середніми бо-

ронами по сходах або в більш пізній період 

практично не досліджена. Недостатньо да-

них і щодо страхових надбавок до норм висі-

ву насіння, які б  уможливили одержати оп-

тимальну густоту насадження високопродук-

тивних рослин гречки за різних способів сів-

би.  

Мета дослідження – визначення кра-

щих строків  сівби і з'ясування  кількості  бо- 
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ронувань посівів гречки середніми боронами 

за різних способів сівби і норм висіву насін-

ня та за рахунок цих агротехнічних заходів 

добитися найбільшої виживаності рослин 

протягом вегетації і високого рівня урожай-

ності зерна. 

Матеріали і методи дослідження. 

Досліди проводили в ТОВ «Світанок» (Но-

вомосковський район, Дніпропетровська об-

ласть) протягом 2010–2012 рр.  Ґрунт дослі-

дних ділянок – чорнозем звичайний серед-

ньосуглинковий. Вміст гумусу в орному ша-

рі варіює в межах від 4,0 до 4,2 %. Валовий 

вміст поживних речовин в орному шарі чор-

нозему коливається в наступних межах: азо-

ту – від 0,23 до 0,26 %, фосфору – від 0,11 до 

0,16 %, калію – від 2,0 до 2,5 %. 

В дослідах попередником гречки була 

пшениця озима. Після збирання озимини  

стерню лущили дисковими лущильниками 

ЛДГ-10 на глибину 6–8 см, а після відрос-

тання бур’янів обробіток поля здійснювали 

плоскорізними знаряддями на 10–12 см. Че-

рез 10–15 діб після останнього лущіння про-

водили оранку на 20–22 см. Весняний обро-

біток грунту розпочинали з боронування ва-

жкими боронами. Добрива (N45Р45) вносили 

під передпосівну культивацію, яку викону-

вали культиватором КПС-4 в агрегаті з бо-

ронами, на глибину 6–8 см. В одному з варі-

антів досліду після ранньовесняного борону-

вання проводили дві культивації: першу – на 

10–12 см, другу – на 6–8 см, щоб з'ясувати  

доцільність цих агротехнічних заходів. 

Суцільну  сівбу гречки з міжряддями 

15 см виконували зерновою сівалкою СЗ-3,6, 

а широкорядну з міжряддями 45 см – овоче-

вою сівалкою СКОН-4,2. Дослід передбачав 

чотири норми висіву: 2,5; 3,0; 4,0 і 5,0 млн 

схожих насінин/га. Після сівби поле борону-

вали і прикочували катками ЗККШ-6. Боро-

нували посіви згідно зі схемою досліду. 

Розроблена технологія вирощування 

гречки  апробована та широко  запроваджу-

ється у виробничих умовах господарств різ-

них форм власності. Так, упродовж останніх 

років (2017–2019 рр.) впровадження завер-

шеної розробки у ТОВ «Авіас-2000» (Апос-

толівський район Дніпропетровська область) 

уможливило одержати урожайність гречки 

на рівні 2,1 т/га при вирощування її після 

пшениці озимої. Важливо, що в цьому госпо- 

 

дарстві для знищення бур’янів у посівах   

круп'яної культури запровадили досходове 

боронування та боронування по сходах на 

початку галуження рослин. В умовах ТОВ 

«СНП - Україна»  Павлоградського району 

Дніпропетровської області гречка післяукіс-

ного вирощування (після жита озимого на 

зелений корм) забезпечила  урожайність зер-

на 1,5 т/га. 

Результати дослідження. Відомо, що  

рівень урожайності гречки залежить від кі-

лькості продуктивних рослин на одиниці 

площі та маси зерна з рослини. Тому деякі 

вчені пропонують корегувати норму висіву 

культури з урахуванням загальної виживано-

сті рослин [6]. Цей показник є специфічним 

для певних ґрунтово-кліматичних умов і за-

лежить від агротехнічних прийомів, серед 

яких важливе місце посідають способи сівби 

і норми висіву насіння. Саме тому встанов-

лення їхніх  параметрів має важливе значен-

ня для виробництва. 

За результатами наших трирічних екс-

периментальних досліджень виявлено сут-

тєвий вплив способів сівби, норм висіву і 

строків проведення боронувань на польову 

схожість насіння гречки, що в свою чергу 

позначиться на виживаності рослин та фор-

муванні фітоценозу цієї круп'яної культури 

протягом вегетації (табл. 1). 

При всіх способах сівби зі збільшенням 

норм висіву схожість насіння гречки законо-

мірно знижується. Причому це спостерігало-

ся щороку в усіх варіантах, винятком був 

2012 р., де боронування проводили по сходах 

і у фазі утворення 1–2 листків. Тут після бо-

ронування мало місце загортання землею 

сходів висотою 1–2 см, потім утворилася 

щільна ґрунтова кірка, яку проростки гречки, 

особливо у зріджених посівах, зруйнувати 

були неспроможні. Натомість у загущених 

рядках широкорядних посівів кількість рос-

лин у рядку була більшою, тому завдяки за-

гальній силі тургору вони  успішно подолали 

опір ущільненого прошарку ґрунту, що й  

зумовило вищі показники польової схожості. 

Незалежно від прийомів догляду пока-

зники польової схожості були вищі за рядко-

вої сівби, оскільки тут насіння більш рівно-

мірно розміщувалось по площі і відстань між 

окремими насінинами у рядку була в тричі  

більшою  порівняно з  широкорядними  посі-  
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1. Польова схожість насіння залежно від способів сівби, норм висіву і прийомів догляду 

 за посівами гречки (середнє за 2010–2012 рр.) 
 

Варіант досліду * 

Норма висіву насіння, млн схожих насінин/га 

рядковий спосіб широкорядний спосіб 

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

1. Ранньовесняна та передпосівна культивації +   

+ боронування після сівби + міжрядні обробітки 
91,4 90,2 85,2 83,3 90,4 87,8 80,4 79,0 

2. Передпосівна культивація + боронування піс-

ля сівби + міжрядні обробітки 
94,2 91,7 86,5 83,6 89,7 87,6 82,3 80,2 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування під час 

сходів 
55,8 55,3 56,7 55,9 52,5 49,4 50,8 50,9 

4. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування у фазі 

1–2 листків 
67,9 67,5 67,0 64,6 63,7 60,5 59,8 59,4 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на по-

чатку бутонізації 
89,9 87,2 84,8 83,1 86,4 84,6 82,5 76,1 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  у фазі 

1–2 листків і на початку бутонізації 
66,8 66,5 64,5 65,9 64,2 64,4 61,7 62,9 

7. Те ж, що і  у варіанті 2, але без міжрядних 

обробітків 
– – – – 85,0 82,0 79,9 75,0 

 

вами. Так, при нормах висіву 2,5; 3,0; 4,0 та 

5,0 млн схожих насінин/га у рядковому посі-

ві відстань між насінинами в рядку відповід-

но становила 2,7; 2,2; 1,7 і 1,4 см, а в широ-

корядному – 0,9; 0,7; 0,6 і 0,4 см. Внаслідок 

цього, як видно з даних таблиці 1, польова 

схожість насіння гречки в широкорядному 

посіві була меншою, ніж у рядковому – на 

1,0–4,8 %. 

Різниці у польовій схожості насіння 

при проведенні однієї або двох весняних ку-

льтивацій під гречку  за  роки  досліджень 

не встановлено. Не впливало на цей показ-

ник і боронування посівів до сходів. Повнота 

сходів у середньому за роки досліджень при 

широкорядній сівбі становила 79,0–90,4 %, 

рядковій – 83,3–94,2 % і зменшувалася із за-

гущенням посіву. Значно пошкоджувались 

рослини гречки при боронуваннях по  сходах 

(рис.).  

Найбільша  загибель рослин гречки ма-

ла місце при проведенні двох боронувань: у 
 

 

 
Рис. Загибель рослин гречки (%) внаслідок боронування посівів   

 (середнє за 2010–2012 рр.). 
 



        Зернові культури. Том 3. № 2. 2019. С. 267–277         https://doi.org/10.31867/2523-4544/0 270 

фазі 1–2 справжніх листків і на початку бу-

тонізації – 32,7–45,3 %. Значна кількість про-

ростків гречки (27,4–38,4 %) пошкоджува-

лась під час боронування по сходах і на по-

чатку бутонізації (18,0–22,4 %). Рослини ги-

нули в основному через механічне пошко-

дження або виривання з ґрунту. Присипані 

землею або пошкоджені під час боронування 

рослини у фазі сім’ядольних або 1–2 справж-

ніх листків, дуже послаблювали ростові про-

цеси або зовсім гинули. Якщо грунт був пух-

кий, проростки швидко з’являлись на його 

поверхні, особливо при широкорядній сівбі і 

підвищених нормах висіву (4–5 млн схожих 

насінин/га). 

Підрахунки кількості рослин, зроблені 

 

до боронування і одразу після нього, показа-

ли, що під дією зубків середніх борін при 

швидкості руху агрегату 4–5 км/год. у ряд-

ковому посіві (фаза 1–2 справжніх листків) 

землею загортається 47,9–58,5 % рослин, а 

широкорядному – 48,0–62,4 %, і їхня кіль-

кість збільшується зі зменшенням норми ви-

сіву насіння. При цьому, збільшення норми 

висіву від 2,5 до 5,0  млн схожих насінин/га  

зумовлювало  зменшення  кількості загиблих 

рослин як у рядкових, так і широкорядних 

посівах – на 4,7–7,1 %. 

Встановлено, що найменша чисельність 

рослин на одиниці площі при підрахунках у 

фазі 2–3 справжніх листків була при борону-

ваннях по сходах і в фазі 1–2 листків. Безу-

2. Площа живлення і відстань між рослинами гречки в рядку залежно 

 від прийомів догляду за посівами (середнє за 2010–2012 рр.) 
 

Варіант досліду 

Норма висіву насіння, млн схожих насінин/га 

рядковий спосіб широкорядний спосіб 

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Відстань між рослинами в рядку, см 

1. Ранньовесняна та передпосівна культива-

ції + боронування після сівби + міжрядні 

обробітки за широкорядної сівби 

2,9 2,4 1,9 1,6 0,9 0,8 0,6 0,5 

2. Передпосівна культивація + боронування 

після сівби + міжрядні обробітки 
3,2 2,4 1,9 1,6 0,9 0,8 0,6 0,5 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування по   

сходах 
4,8 4,0 2,9 2,4 1,5 1,5 1,0 0,8 

4. Те ж, що і  у варіанті 2 + боронування у 

фазі 1–2 листків 
4,0 3,3 2,5 2,0 1,2 1,2 0,9 0,7 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на 

початку бутонізації 
3,0 2,5 1,9 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  у 

фазі 1–2 листків і на початку бутонізації 
3,9 3,3 2,6 2,0 1,3 1,1 0,8 0,7 

7. Те ж, що і  у варіанті 2, але без міжрядних 

обробітків 
– – – – 1,0 0,9 0,6 0,5 

Площа живлення, см
2
/рослину 

1. Ранньовесняна і передпосівна культивації 

+ боронування після сівби + міжрядні обро-

бітки за широкорядної сівби 

43,8 36,9 29,3 23,9 44,2 38,0 31,0 25,3 

2. Передпосівна культивація + боронування 

після сівби + міжрядні обробітки 
43,6 36,3 28,9 23,9 44,6 38,1 30,3 24,9 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування по  

сходах 
61,9 60,2 44,2 35,7 62,8 67,5 49,2 39,3 

4. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування у 

фазі 1–2 листків 
59,1 49,5 37,3 30,9 61,8 55,2 41,8 33,6 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на 

початку бутонізації 
44,6 38,1 29,4 24,0 46,0 39,3 30,3 26,3 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  у 

фазі 1–2 листків і на початку бутонізації 
58,1 50,2 38,7 30,3 62,1 51,8 40,4 31,8 

7. Те ж, що і у варіанті 2, але без міжрядних 

обробітків 
– – – – 46,9 40,6 31,2 26,6 
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мовно, деяка кількість життєздатних рослин, 

але з пошкодженою кореневою системою 

або надземною частиною, у подальшому сут-

тєво знижувала продуктивність або повністю 

гинула, що негативно позначилось на по-

казниках виживаності. 

Значний влив на виживаність рослин 

гречки за різних способів сівби і норм висіву 

насіння мала внутрішньовидова конкуренція 

між рослинами за вологу й поживні речови-

ни, оскільки відстань між ними в рядку і 

площа живлення кожної з них помітно змі-

нювались (див. табл. 2). 

Таким чином, найбільш сприятливі 

умови для росту й розвитку рослин гречки 

після боронування були у варіантах, де нор-

ма висіву становила 2,5 млн схожих насі-

нин/га, на фоні післяпосівного прикочування 

і боронування, яке проводили по сходах. Так, 

у рядковому посіві відстань між рослинами в 

рядку становила 4,8 см, а площа живлення – 

61,9 см
2
, в широкорядному – відповідно 1,5 і 

62,8 см
2
. Нижчими на 8,7–16,7 і 4,8–17,8 % ці 

показники були при боронуванні посівів у 

фазі 1–2 листів і на 30,8–39,6 та 30,0–40,1 % 

там, де проводили тільки післяпосівне боро-

нування. 

Незважаючи на те, що боронування зу-

мовлює зрідження посівів, умови для пода-

льшого росту й розвитку рослин гречки в да-

ному випадку поліпшуються. Виявлено, що з 

підвищенням норми висіву від 2,5 до 5,0 млн 

схожих насінин/га конкуренція між росли-

нами загострюється внаслідок зменшення 

відстані між ними у рядку в 6,0–6,4 раза і 

площі живлення в 1,7–1,9 раза. Це безумовно 

впливає на виживаність і продуктивність ро-

слин гречки, а отже, і на урожайність зерна. 

Різна польова схожість насіння, зрідже-

ність посівів і травмування гречки при боро-

нуваннях певним чином вплинуло на вижи-

ваність рослин протягом вегетаційного пері-

оду. Встановлено, що найнижча виживаність 

рослин була у варіантах досліду, де посіви 

боронували у фазі бутонізації. Різниця у ви-

живаності рослин гречки на ділянках, де 

проводили одну і дві весняні культивації пе-

ред сівбою, а також боронування по сходах 

була незначною, але  в останньому  варіанті 

досліду простежувалася стійка тенденція до 

її підвищення, що було наслідком зменшен-

ня щільності насадження рослин. Загущення 

призводило до поступового зрідження посі-

вів гречки в усіх варіантах досліду. Значне 

зрідження посівів простежувалося за широ-

корядної сівби, де протягом вегетації міжря-

дні обробітки не проводилися взагалі і рос-

лини круп'яної культури надто пригнічува-

лися бур’янами. 

Важливим показником формування аг-

роценозу гречки є загальна виживаність рос-

лин, яка  залежить не  лише від польової схо-

жості насіння, але  й від загибелі рослин про-

тягом вегетації (табл. 3). 
 

3. Загальна виживаність рослин гречки (%) залежно від прийомів догляду за посівами, 

   норм висіву і способів сівби (середнє за 2010–2012 рр.) 
  

Варіант досліду 
Норма висіву насіння, млн схожих насінин/га 
рядковий спосіб широкорядний спосіб 

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

1. Ранньовесняна і передпосівна куль-
тивації + боронування після сівби + між-
рядні обробітки за широкорядної сівби 

85,2 84,3 76,0 73,2 82,8 79,6 71,0 67,4 

2. Передпосівна культивація + борону-
вання після сівби + міжрядні обробітки 

86,8 85,0 77,5 72,8 82,0 79,3 70,5 67,8 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування 
по  сходах 

52,8 52,6 52,0 50,2 51,2 44,6 44,7 44,2 

4. Те ж, що і  у варіанті 2 + боронування 
у фазі 1–2 листків 

59,6 58,6 56,0 52,8 57,6 53,0 51,0 48,6 

5. Те ж, що і  у варіанті 2 + боронування 
на початку бутонізації 

63,6 62,0 58,0 55,2 63,6 59,3 55,2 51,2 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування 
у фазі 1–2 листків і на початку бутоні-
зації 

50,0 47,6 44,2 44,0 48,4 46,1 44,2 43,2 

7. Те ж, що і у варіанті 2, але без міжряд-
них обробітків 

– – – – 64,4 61,3 56,7 49,2 
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Аналіз даних свідчить, що в основному 

зрідження посівів гречки на ділянках лише з 

досходовим боронуванням йшло за рахунок 

зниження польової схожості насіння (8,6–

16,7 %) і загибелі рослин (6,5–12,8 %) у вес-

няно-літній період. На ділянках, де проводи-

ли боронування після сходів і впродовж ве-

гетації гречки зрідження посівів досягало 

18,0–35,6 %. Внаслідок цього найменша за-

гальна виживаність рослин (44,2–50,0 %)  

мала місце там, де проводили, крім післяпо-

сівного, два боронування у фазі 1–2 листків і 

на початку бутонізації. На 2,0–7,8 % вижи-

ваність рослин виявилось вищою за рядкової 

сівби при боронуванні по сходах і на 11,2–

14,4 % – на початку бутонізації. В широко-

рядних посівах гречки без міжрядних обро-

бітків ґрунту, в зв’язку з біологічною конку-

ренцію між бур’янами і гречкою, загальна 

виживаність останньої була практично такою 

ж, як при одному боронуванні на початку 

бутонізації. Майже при всіх нормах висіву 

більшою на 0,6–9,7 % була виживаність рос-

лин за сівби рядковим способом, ніж широ-

корядним. Загущення посівів, як правило, 

призводило до зниження виживаності рослин 

внаслідок підвищеної конкуренції між ними. 

Так, у середньому за роки проведення експе-

рименту збільшення норми висіву   від 2,5 до 

5,0 млн схожих насінин/га  зумовлювало під-

вищення загибелі рослин гречки на 2,6–

16,0 %. 

Узагальнюючи комплексну дію боро-

нувань при різних нормах висіву насіння і 

способах сівби гречки, можна стверджувати, 

що зі збільшенням норми висіву і ширини 

міжрядь зменшується площа живлення рос-

лин, посилюється нерівномірність розподілу 

в рядку і погіршується їхня вологозабезпече-

ність, що в кінцевому рахунку призводить до 

зменшення щільності посіву внаслідок заги-

белі ослаблених рослин. Звуження міжрядь в 

межах однієї норми висіву сприяє підвищен-

ню польової схожості насіння та виживанос-

ті рослин. Боронування по сходах зумовлює 

значне зрідження посівів через пошкодження 

рослин, виривання та засипання їх землею. 

Найбільша загибель рослин (27,4–35,6 %) 

була при боронуванні по сходах, а найменша 

(18,0–22,4 %) – на початку бутонізації. При 

дворазовому боронуванні у фазі 1–2 листків і 

на  початку бутонізації загибель  рослин  до- 

 

рівнювала 32,7–45,3 %. 

При боронуванні по сходах загальна 

виживаність рослин гречки становила 44,2–

52,6 %, в фазі 1–2 листків – 48,6–59,6, буто-

нізації – 51,2–63,6 %, а в фазі 1–2 листків і 

бутонізації – 43,2–50,0 %, що слід врахову-

вати при встановленні норм висіву насіння 

залежно від прийомів догляду за посівами. 

До завершення вегетації найбільша кількість 

рослин гречки на одиниці площі була за сів-

би рядковим способом у варіантах без після-

сходового боронування. Тому площа жив-

лення рослин у широкорядних посівах за ме-

ханічного догляду була більшою, а звідси і 

краща їхня вологозабезпеченість, що в свою 

чергу зумовлювало формування більш роз-

винених рослин з підвищеною індивідуаль-

ною продуктивністю. 

 З'ясування впливу боронування на за-

бур’яненість посівів гречки в досліді свід-

чить проте, що з підвищенням норми висіву 

від 2,5 до 5,0 млн схожих насінин/га як за 

рядкової, так і широкорядної сівби цей пока-

зник зменшувався у 1,5–1,9 раза, якщо посі-

ви боронували тільки до сходів, і в 2,6–3,6 

раза – у разі проведення післясходового бо-

ронування. В останніх варіантах досліду 

бур’яни не тільки пригнічувались добре роз-

винутим посівом гречки, але й знищувались 

боронами (табл. 4). 

За широкорядної сівби, незалежно від 

норм висіву насіння, кількість бур’янів та 

їхня маса на 1 м
2 

в кінці вегетації гречки 

зменшувались на 12,5–45,0 %, ніж за рядко-

вої з огляду на те, що в першому випадку 

протягом вегетації проводили два міжрядних 

обробітки. 

Дослідженнями встановлено, що у ряд-

ковому та широкорядному посівах борону-

вання у фазі 1–2 листків виявилося ефектив-

нішим, ніж у фазі 1–2 листків і на початку 

бутонізації. Це пов’язано з тим, що за пер-

шого боронування знищується тільки 48,2–

61,6 % бур’янів, а за рахунок двох борону-

вань – 77,4–86,3 % бур’янових рослин з од-

ночасним зменшенням їхньої маси. 

Слід також відмітити, що добре знищу-

ються бур’яни  шляхом  боронування посівів 

гречки  по сходах або на початку бутонізації. 

Так, при боронуванні посівів культури по 

сходах знищується в середньому 46,2–58,7 % 

бур’янів, а на початку бутонізації – 33–60 %,     
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4. Вплив боронування на забур’яненість посівів гречки залежно від норм висіву  

і способів сівби (середнє за 2010–2012 рр.) 
 

Варіант досліду 

Кількість бур’янів, 

шт./м
2 

Суха маса бур’янів, 

г/м
2 

норма висіву, млн схожих насінин/га 

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Сівба з міжряддями 15 см 

1. Ранньовесняна і передпосівна культивації +  

+ боронування після сівби + міжрядні обро-

бітки за широкорядної сівби 

44 40 36 29 19,2 16,7 13,2 9,6 

2. Передпосівна культивація + боронування 

після сівби + міжрядні обробітки 
43 39 34 28 20,5 18,0 11,8 8,7 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування по   

сходах 
23 21 17 12 17,0 16,7 12,1 7,1 

4. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування у фазі 

1–2 листків 
18 14 10 9 10,7 8,3 5,7 4,5 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на 

початку бутонізації 
29 18 14 9 14,6 11,5 6,3 5,0 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  в 

фазі 1–2 листків і на початку бутонізації 
10 7 6 4 8,9 6,4 4,4 2,6 

Сівба з міжряддями 45 см 

1. Ранньовесняна і передпосівна культивації + 

боронування після сівби + міжрядні обро-

бітки за широкорядної сівби 

39 31 28 20 13,6 12,3 10,2 7,7 

2. Передпосівна культивація + боронування 

після сівби + міжрядні обробітки 
36 33 29 19 12,5 11,3 11,3 7,1 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування по 

сходах 
19 14 14 10 10,4 11,0 9,7 5,6 

4. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування в фазі 

1–2 листків 
14 11 10 8 6,9 5,9 8,4 4,5 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на 

початку бутонізації 
18 14 13 7 9,3 7,6 7,9 4,9 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  в 

фазі 1–2 листків і на початку бутонізації 
8 7 4 3 5,5 4,8 6,6 2,9 

7. Те ж, що і у варіанті 2, але без міжрядних 

обробітків 
59 52 41 35 52,8 42,4 28,1 23,0 

 

залежно від  строків їх проростання. Значно 

меншою була й вегетативна маса бур’янів (у 

перерахунку на одиницю площі), особливо за 

збільшених норм висіву насіння. 

В широкорядних посівах гречки шля-

хом боронування неможливо належним чи-

ном стримувати розвиток бур’янів. Тому до-

цільно проводити два міжрядні обробітки: до 

бутонізації і на початку цвітіння – до зми-

кання рослин у рядках. 

Результатами досліджень встановлено, 

що під впливом способів сівби, норм висіву 

насіння і боронування найбільше варіювали 

такі показники структури врожайності греч-

ки, як кількість гілок і маса насіння з росли-

ни, в той час як маса 1000 зерен змінювалась 

несуттєво. Отже, рівень урожайності гречки 

визначався співвідношенням кількості рос-

лин на одиниці площі та їхньою індивідуа-

льною продуктивністю. У зв’язку з цим  уро-

жайність гречки значно коливалась за рока-

ми, і залежно від  агротехнічних заходів ви-

рощування найбільші її показники були в 

2011 р. (табл. 5). 

Серед способів сівби достовірну пере-

вагу за врожайністю гречки в 2011 і 2012 рр. 

мав широкорядний. 

Боронуваннями не тільки знищували 

бур’яни, а й позитивно впливали на водний 

режим ґрунту, що й зумовлювало підвищен-

ня продуктивності гречки. Особливо поміт-

ною була їхня дія за підвищених норм висіву 

насіння. За обох способів сівби з нормою ви-

сіву 2,5–3,0  млн схожих  насінин/га  врожай- 
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5. Урожайність гречки (т/га) залежно від способів сівби, норм висіву насіння  

і прийомів догляду за посівами (середнє за 2010–2012 рр.) 
 

Варіант досліду 
Норма висіву насіння, млн схожих насінин/га 

рядковий спосіб широкорядний спосіб 
2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

1. Ранньовесняна та передпосівна культива-
ції +  боронування після сівби + міжрядні 
обробітки за широкорядної сівби 

1,41 1,43 1,32 1,25 1,62 1,61 1,43 1,32 

2. Передпосівна культивація + боронування 
після сівби + міжрядні обробітки 

1,45 1,45 1,32 1,22 1,61 1,64 1,46 1,34 

3. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування по  
сходах 

1,18 1,35 1,54 1,47 1,42 1,43 1,66 1,55 

4. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування у 
фазі 1–2 листків 

1,53 1,60 1,52 1,40 1,77 1,83 1,71 1,58 

5. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування на 
початку бутонізації 

1,52 1,64 1,57 1,43 1,81 1,82 1,74 1,59 

6. Те ж, що і у варіанті 2 + боронування  у 
фазі 1–2 листків і на початку бутонізації 

1,23 1,34 1,74 1,63 1,41 1,46 1,81 1,73 

7. Те ж, що і у варіанті 2, але без міжрядних 
обробітків 

– – – – 1,20 1,23 1,12 1,11 

НІР 05, для факторів: догляд за посівами – 0,03–0,05      спосіб сівби – 0,04–0,07  
                                    норма висіву –          0,03–0,06       взаємодія –     0,07–0,10 

 

ність зерна  була найвищою (1,64–1,83 т/га) 

при боронуваннях після сівби і у фазі 1–2 

листків, або бутонізації. При цьому строки 

проведення боронувань визначались часом 

появи бур’янів. Щороку найбільша  забур'я-

неність посівів мала місце в період сходи - 

бутонізація. 

При боронуванні посівів, де  норма ви-

сіву становила 2,5–3,0 млн схожих насінин/ 

га, мало місце  значне зменшення густоти на 

садження рослин гречки (два роки з трьох), 

що й зумовлювало зниження врожайності на 

26–29 %  порівняно з ділянками, де проводи-

ли тільки досходове боронування. У посуш-

ливому 2010 р. за рядкової сівби при вказа-

них нормах висіву зернова продуктивність 

була майже однаковою, а в широкорядному  

посіві – вищою на 0,10–0,30 т/га. При підви-

щених нормах висіву (4–5 млн схожих насі-

нин/га) за рахунок боронування прибавка 

врожаю зростала, оскільки посіви зріджува-

лись майже до оптимальної густоти, але при 

цьому добре знищувались бур’яни. За норми 

висіву 4–5 млн схожих насінин/га триразове 

боронування було найефективнішим заходом 

як у рядковому, так і в широкорядному посі-

вах, тут одержали вищу врожайність зерна 

(на 0,07–0,30 т/га), ніж на ділянках з нормою 

висіву 2,5–3,0 млн схожих насінин/га. За три-

разового боронування рядкових посівів  гре-

чки (норма висіву 4 млн схожих насінин/га) 

урожайність зерна становила 1,74 т/га, в той 

час як у кращих варіантах з широкорядною 

сівбою – 1,81–1,83 т/га. Виключення з систе-

ми догляду за широкорядними посівами гре-

чки міжрядних обробітків культиватором 

призводило до збільшення забур’яненості і 

зменшення врожайності зерна порівняно з 

контролем: за менших норм висіву (2,5–3,0 

млн схожих насінин/га) – на 30–34%, а за ви-

соких (4–5 млн схожих насінин/га), навпаки, 

до підвищення на 2–6 %. 

При сівбі широкорядним способом най-

вищий урожай гречки одержали за норми ви-

сіву 2,5–3,0 млн схожого насіння/га і боро-

нування посівів до сходів, у фазі 1–2 листків, 

або бутонізації, а  рядковим (3–4 млн схожих 

насінин/га) – у разі одно- або триразового 

боронування: до сходів, у фазі 1–2 листків і 

на початку бутонізації. 

Висновки 

При боронуванні посівів гречки у фазі 

1–2 листків має місце засипання рослин зем-

лею – 42–58 %. Але в роки, коли ґрунт буває 

пухким, рослини добре проростають крізь 4–

6-сантиметровий шар ґрунту. Якщо гречку 

боронувати на початку бутонізації, коли рос-

лини досягають висоти 20–25 см, під дією 

борони вони вилягають у бік руху агрегату, а 

потім набувають попереднього стану і фор-

мують повноцінні посіви. 

Ріст і розвиток рослин гречки  значною 
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мірою залежать від розміщення їх на посів-

ній площі та щільності насадження. З підви-

щенням норми висіву з 2,5 до 5,0 млн схо-

жих насінин/га і розширенням міжрядь від 

15 до 45 см зменшується площа живлення, 

збільшується загущеність і нерівномірність 

розміщення рослин у рядку. Це посилює кон-

куренцію між ними, призводить до знижен-

ня їхньої виживаності протягом вегетації ві-

дповідно на 5,8–19,8 і 6,1–15,7 % та продук-

тивності. Загальна ж виживаність гречки за-

лежно від строків боронування становить: 

під час сходів – 44,2–52,8 %, у фазі 1–2 лист-

ків – 48,6–59,6 %, бутонізації – 51,2–63,6 %, 

у фазі 1–2 листків і бутонізації – 43,2–50,0 %. 

Таким чином, страхова надбавка до норми 

висіву залежно від строків і кратності  боро-

нування повинна становити 47–55 %, 40–50; 

45–50 і 50–57 % відповідно. 

Звуження міжрядь в межах однієї нор-

ми висіву зумовлює підвищення польової 

схожості насіння та виживаності рослин  від-

повідно на 3,4–4,5 і 2,4–2,9 % за рахунок 

більш рівномірного розподілу їх на площі 

живлення. 

Боронування по сходах призводить до 

значного зрідження посівів через виривання, 

пошкодження та присипання рослин землею 

зубками борони. Найбільша  загибель рослин 

(27,4–35,6 %) спостерігається при борону-

ванні боронами БЗСС-1 по сходах, менша 

(18,7–26,7 %) – у фазі 1–2 справжніх листків 

і найменша (18,0–22,4 %) – на початку буто-

нізації. При дворазовому боронуванні гречки 

у фазі 1–2 листків і на початку бутонізації  

загибель рослин  становить 32,7–45,3 %, що 

слід враховувати при встановлені норм ви-

сіву залежно від кількості і строків борону-

вання посівів. 

З підвищенням норми висіву насіння 

забур’яненість посівів гречки при обох спо-

собах сівби зменшується у 1,5–3,4 раза. При-

чому, якщо такі посіви боронувати до появи 

сходів,  кількість бур'янів зменшується у 1,5–

1,9 раза,  якщо після  їхнього з'явлення – у 

2,6–3,6 раза. 

Позитивний вплив боронування на уро-

жайність гречки залежить від норми висіву 

насіння. За обох способів сівби (норма висі-

ву 2,5–3,0 млн схожого насіння/га) був  одер-

жаний високий урожай зерна (1,53–1,83 т/га) 

при боронуванні  після сівби і у фазі 1–2 лис-

тків або бутонізації, що залежало від часу 

появи бур’янів. Боронування в цих варіантах 

по сходах і в три строки зумовлювало значне 

пошкодження рослин гречки, а це два роки з 

трьох,  як наслідок – зменшення  урожайнос-

ті зерна майже на 26–31 %. 

Триразове боронування посівів за ряд-

кової сівби до сходів, у фазі 1–2 листків і бу-

тонізації, з розрахунку  норми висіву 4 млн 

схожих насінин/га, забезпечило врожайність 

зерна 1,74 т/га, практично таку ж, як і в кра-

щих варіантах за широкорядної сівби з нор-

мою висіву 2,5–3,0 млн схожих насінин/га 

(1,81–1,83 т/га). 

Широкорядні посіви гречки формували 

вищий урожай зерна, ніж рядкові, тільки в 

разі  запровадження міжрядних обробітків. У 

середньому за роки проведення досліджень 

виключення міжрядних обробітків з системи 

догляду за широкорядними посівами приз-

водило до зниження урожайності зерна порі-

вняно  з  рядковими  (норма   висіву  2,5–3,0 

млн схожих насінин/га)  на 0,20–0,21 т/га. 
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УДК 633.12: 631.559: 631.5 

Ткалич И. Д., Гирька А. Д., Ткалич Ю. И., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я.  Выживание  растений 

и  урожайность  зерна  гречихи  в  зависимости от агротехнических приѐмов  выращивания.  

Зерновые культуры. 2019. Т. 3. № 2. С. 267–277. 
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14,  

г. Днепр, 49027, Украина 
  

 Установлено, что боронование посевов гречихи средними боронами можно проводить после 

сева, по всходам и до начала бутонизации. Путем правильно установленных сроков и кратности бо-

ронования в посевах гречихи  уничтожается 77–90 % сорняков, как результат – урожайность зерна 

повышается почти на 31 %. Выращивание гречихи с междурядьями 45 см обеспечивает повышение 

урожайности зерна в сравнении с рядковым посевом, однако при этом необходимо учитывать воз-

можности хозяйства и экономическую целесообразность. 

 Исследования показали, что при выращивании гречихи эффективным приемом является до-

всходовое и послевсходовое боронование посевов (в фазе 1–2 листов или до начала бутонизации) в 

зависимости от времени появления сорняков. При выращивании гречихи с междурядьями 45 см, кро-

ме боронования, в определенные сроки необходимо провести 2–3 междурядные обработки, послед-

нюю с окучиванием растений в рядках. После появления всходов посевы гречихи необходимо бороно-

вать без потерь, но при этом норма высева должна составлять 4 млн всхожих семян/га. 

Ключевые слова: гречиха, боронование, способы сева, нормы высева семян, урожайность 

зерна. 
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grain productivity of buckwheat depending on agrotechnical measures of cultivation. Grain Crops. 2019. 
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It is established that the harrowing of buckwheat crops with medium harrows can be carried out after 

seeding, on germinated seedlings and before budding stage. By correctly setting the harrowing time and their 

multiplicity, we can clean off the buckwheat crops from weeds by 77–90 %, thereby increase the grain yield 

for almost 31 %. Growing buckwheat with 45 cm space between the rows leads to an increase in grain yields 

compared to the 15 cm space between the rows, but the choice of sowing method must be made taking into 

account the possibilities of farms and their economic feasibility. 
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The experiments were carried out at «Svitanok» LLC (Novomoskovs’kyi district, Dnipropetrovs’k 

region) during 2010–2012. The soil of the experimental plots – ordinary, middle loamy chernozem. The hu-

mus content in the arable layer varies from 4.0 to 4.2 %. The gross content of nutrients in the arable layer of 

chernozem varies within the following limits: nitrogen – from 0.23 to 0.26 %, phosphorus – from 0.11 to 

0.16 %, potassium – from 2.0 to 2.5 %. 

The results of the research show that the growth and development of buckwheat plants largely de-

pends on the density of their planting in the crop and placement on the area. Increasing the seeding rate from 

2.5 to 5.0 million of germinated seeds/ha and expanding the row spacing from 15 to 45 cm reduces the area 

of nutrition, increases the density and uneven placement of plants in the row. This increases competition be-

tween plants, leads to a decrease in their survival during the growing season by 5.8–19.8 and 6.1–15.7 %, 

respectively, and productivity. The overall survival of buckwheat depending on the timing of harrowing is: 

during the sprouting – 44,2–52,8 %,  in  the stage  of  1–2 leaves – 48,6–59,6 %,  budding – 51,2–63,6 %, in 

stage of 1–2 leaves and budding – 43.2–50.0 %. 

Narrowing of space between the rows within the same seeding rate increases the field germination of 

seeds and survival of plants by 3.4–4.5 and 2.4–2.9 %, respectively, due to a more even distribution of them 

over the feeding area. 

Harrowing on germinated seedlings leads to a significant liquefaction of crops due to the uprooting, 

damaging and covering the plants with soil by the harrow teeth. The greatest loss of plants (27.4–35.6 %) is 

observed during harrowing of BZSS-1 harrows on germinated seedlings, smaller (18.7–26.7 %) – in phase of 

1–2 leaves and the smallest (18.0–22, 4 %) – at the beginning of budding stage. In the case of double harrow-

ing of buckwheat in the phase of 1–2 leaves and at the beginning of budding, 32.7–45.3 % of plants perished, 

which should be taken into account when established the seeding rate, depending on the number and terms of 

harrowing crops. 

With increasing seeding rate, weediness of buckwheat crops in both sowing methods is reduced by 

1.5–3.4 times. Moreover, if such crops are harrowed before the emergence of seedlings, the number of weeds 

decreases by 1.5–1.9 times, if after – by 2.6–3.6 times. 

The positive effect of harrowing on the buckwheat yield depends on the seeding rate. Both sowing 

methods (seeding rate of 2.5–3.0 million germinated seeds/ha) yielded high grain yield (1.53–1.83 t/ha) dur-

ing harrowing after sowing and in the phase of 1–2 leaves or budding, which depended on the time of the 

emergence of the weeds. Harrowing in these variants on germinated seedlings and in three terms caused con-

siderable damage to the buckwheat plants, which is two years out of three, as a result – a decrease in grain 

yield by almost 26–31 %. 

Three-time harrowing of sowing at 15 cm space between the rows before germination, in the phase 

of 1–2 leaves and budding, based on the sowing rate of 4 million germinated seeds/ha, provided a grain yield 

of 1.74 t/ha, almost the same as in the best variants in 45 cm space between the rows with a sowing rate of 

2.5–3.0 million germinated seeds/ha (1.81–1.83 t/ha). 

Wide-row buckwheat crops produced the higher grain yields than crops with 15 cm space between 

rows, only in the case of inter-row cultivation. On average, during the years of research, the exclusion of in-

ter-row cultivations from growing system of wide-row crops has led to a decrease in grain yields compared 

to the narrow-row crop (seeding rate of 2.5–3.0 million germinated seeds/ha) by 0.20–0.21 t/ha. 

Key words: buckwheat, harrowing, sowing methods, seeding rates, grain yield. 

 

 

 


