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seleCtion algorithm rational sCheme  
of disposition of plants ChiCory root  

at the Combined row spaCing
Annotation. The proposed algorithm enables the rational layout root chicory 

plants with a combined width of the rows.
When approaching the feeding area to the square,  placing plants in rows at 45 

cm intervals, significantly reduced density of plants (to 49,4 thousand/ha), which 
negatively marked productivity chicory root.

The proposed method of growing chicory root with narrower (30-35 cm) be-
tween rows. At low seeding rules, perhaps more rational distribution of plants with 
optimum feeding area. To obtain the specified density plant 110 thousand/ha at 
30  cm between rows and rational area power plant, which is close to the square 
(k = 30 cm / 30 cm = 1,0). This seeding rate at 75% field germination can be reduced 
to 7-8 pieces meter line.

The fact, that making the optimal thickness of plants alongside with the area of 
nutrition, resembling tetragon, by means of diminution the breadth between rows 
and increasing the distance between plants in the rows, that is an important reserve 
for the increasing of the Root Chicory’s productivity, is cleared up.

On the basis of the obtained results and the analysis of the literature sources the 
further ways of the researches devoted to the improving the mechanized technology of 
growing the Root Chicory with the combined breadth between rows in the conditions 
of north-western part of the forest-steppe Ukraine, are established.

Keywords: chicory, row spacing, area power plant, plant density, yield.
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алгоритМ вибору раціональної схеМи  

роЗМіщеннЯ рослин цикоріЮ коренеплідного  
при коМбінованіЙ Ширині МіжрЯдь

Запропонований алгоритм дає можливість вибору раціональної схеми 
розміщення рослин цикорію коренеплідного при комбінованій ширині міжрядь. 

При наближенні площі живлення до квадрата, тобто розміщення рос-
лин в рядках на інтервалах 45 см, значно знижується густота рослин (до 
49,4 тис./га), що негативно відзначається на продуктивності цикорію ко-
ренеплідного.

Запропонований спосіб вирощування цикорію коренеплідного з більш 
вузькими (30-35 см) міжряддями. При малих нормах висіву насіння, можли-
ве більш раціональне розміщення рослин з оптимальною площею живлення. 
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Для одержання заданої густоти рослин 110 тис./га при міжряддях 30 см і 
раціональній площі живлення рослин, яка близька до квадрату ( 30

1,0
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см
K

см
= = ). 

При цьому норму висіву насіння при 75% польовій схожості можна зменши-
ти до 7-8 шт. на метр рядка.

Ключові слова: цикорій, ширина міжрядь, площа живлення, рослина, гус-
тота рослин, урожайність.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. 
Теоретично і експериментально встановлено, що раціональною 
формою площі живлення кожної окремо взятої рослини є набли-
ження її до квадрата. На підґрунті цих передумов, можливості 
здійснення механізованого догляду за посівами та збиранням 
цикорію коренеплідного нами розроблена методика досліджень 
щодо вибору раціональної схеми розміщення рослин на площі 
поля при комбінованій ширині міжрядь.

аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Продуктивність рослин 
насамперед визначається їх фотосинтетичною діяльністю, що 
створює 90...95% сухої біомаси урожаю. Відповідно теорії фото-
синтетичної продуктивності рослин урожайність розгляда-
ється як «ценотичне» явище і є результатом продуктивності не 
тільки одиничних рослин, а й їх сукупності. Тому важливою 
умовою підвищення урожайності культури є створення такої 
структури посіву, при якій форма площі живлення і просторове 
розміщення рослин відносно центру її симетрії забезпечували б 
найбільше поглинання і використання рослинами фотосинте-
тично активної радіації (ФАР), яка поступає. При цьому утворю-
ється максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД) фотосинтезу 
[1, 2].

Можливість підвищення продуктивності посівів цикорію 
коренеплідного за рахунок оптимізації густоти рослин і рівно-
мірності їх розміщення на площі далека від реалізації. Науково-
дослідна інформація з продуктивності сучасних сортів цикорію 
коренеплідного на зміну геометричної структури агроценозів 
практично відсутня як за довжиною рядків, так і шириною 
міжрядь.
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У зв’язку з цим була проведена серія дослідів з вивчення 

геометричної структури площі живлення рослин цикорію 
і оптимальних властивостей посівів як основних факторів їх 
фотосинтетичної продуктивності.

При міжряддях 45 см форма площі живлення рослин у вигляді 
квадрата забезпечується співвідношенням сторін, що дорівнює:

45
1,0

45
pL см

K
M см

= = = ,

де Lp – сторона квадрата вздовж рядка, см;
М – ширина міжряддя, см.
При наближенні площі живлення до квадрата, тобто розмі-

щення рослин в рядках на інтервалах 45 см, значно знижується 
густота рослин (до 49,4 тис./га), що негативно відзначається на 
продуктивності цикорію коренеплідного.

При необхідній густоті рослин цикорію коренеплідного до 
збирання, близькій до 110 тис./га або 5 шт. (коренеплодів) на 
метрі з розміщенням на інтервалах Lp = 20 см, норма висіву при 
75% польовій схожості насіння повинна складати 10-12 шт./м. 
[3]. У цьому випадку конфігурація площі живлення приймає вид 
прямокутника, витягнутого в бік міжрядь, із співвідношенням 
сторін:

20
0,44

45
pL см

K
M см

= = =

що свідчить про значне її відхилення від раціональної площі 
живлення – квадрата. 

Відомий спосіб вирощування з більш вузькими (30-35 см) 
міжряддями. За такої ширини міжрядь найбільш імовірне 
зниження зрідженості сходів цикорію. Отже при малих нормах 
висіву насіння можливе більш раціональне розміщення рослин 
з оптимальною площею їх живлення. В цьому випадку для одер-
жання заданої густоти рослин 110 тис./га при міжряддях 30 см 
і раціональній площі живлення рослин, близькій до квадрату  
( 30

1,0
30

см
K

см
= = ), з розміщенням в рядках на інтервалах 30 см 

норму висіву насіння при 75% польовій схожості можна змен-
шити їх кількість до 7-8 шт. на метр рядка [4].Отже, при змен-
шених (30 см) міжряддях отримаємо наступні позитивні наслідки:
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–  більша кількість рядків на одиниці площі, що дозволить одер-
жати необхідне число рослин при сівбі на кінцеву густоту з 
більш рівномірним їх розміщенням за рахунок компенсації 
пропусків в суміжних рядках;

–  раніше змикання листя рослин в міжряддях сприятиме зни-
женню розвитку бур’янів та їх пригніченню;

–  можливе збільшення виходу ділових коренеплодів з одини-
ці площі, придатних до машинного садіння при висадковому 
насінництві цикорію коренеплідного. 
Проте сучасний стан вітчизняної техніки та неспроможність 

малих і середніх господарств не дозволяють придбати нову імпортну 
техніку для комплексної механізації технологічних процесів виро-
щування цикорію коренеплідного при зменшених (30-35 см) 
міжряддях. При цьому практично не вирішується проблема меха-
нізованого догляду за посівами рослин і збирання урожаю.

Мета і завдання: встановити можливість вибору раціо-
нальної схеми розміщення рослин цикорію коренеплідного при 
комбінованій ширині міжрядь.

виклад основного матеріалу дослідження. Для підвищення 
продуктивності цикорію коренеплідного і забезпечення механі-
зованого догляду за посівами та збирання коренеплодів пропону-
ється технологія виробництва фабричного і маточного цикорію з 
комбінованою шириною міжрядь. Чергування основних і техно-
логічних міжрядь в робочому захваті посівного агрегату відбува-
тиметься за схемою:
 ( )B n m M i= × + ×  (1)

де В – ширина робочого захвату посівного агрегату, м;
n – кількість основних міжрядь в блоці;
m – ширина основних міжрядь, m = 0,3 м;
M – ширина технологічних міжрядь, M = 0,45 м;
і – число сполучень (блоків), що повторюються в робочому 

захваті сівалки (n × m + M).
При цьому сівбу цикорію коренеплідного на задану густоту 

рослин здійснюють відповідно до встановленої схеми, при якій 
площа живлення кожної рослини приймається рівною прямо-
кутнику із співвідношенням сторін К = 0,9-1,2, яка визначається 
за формулою:
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де Lp – сторона прямокутника, яка дорівнює сумі двох півін-
тервалів відносно рослини в рядку;

M – середня ширина міжряддя.
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N
L

C
= , (3)

де N – число лінійних метрів рядків на 1 га, м;
C – густота насадження, тис./га.

 
S

N
M

= , 
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де S – площа рівна 1,0 га, S = 10000 м2.
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M

n
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+
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де n – кількість основних (вузьких) міжрядь в блоці, які розмі-
щуються між технологічними міжряддями;

m – ширина основних міжрядь, m = 0,3 м;
M – ширина технологічних міжрядь, M = 0,45 м.
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Підставивши вираз (5) в (4), матимемо:
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Тоді відстань між рослинами Lp буде дорівнювати:

 
( 1)
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S n
Lp

C n m M
× +

=
× × +  (7)

Маючи значення Lp (7) та M (5) і підставивши їх у вираз (2), 
визначимо коефіцієнт K співвідношення сторін прямокутника 
площі живлення рослин:

 

2

2

( 1)

( )
pL S n

K
M C n m M

× +
= =

× × +
.
 (8)

Отже, відносно заданого коефіцієнта K (0,9-1,2) і густоти 
насадження С вибирається схема раціонального розміщення 
рослин цикорію коренеплідного на площі при комбінованій 
ширині міжрядь.
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Наприклад, при С = 100000 шт./га, n = 3, m = 0,3 м, M = 0,45 м
2 2

2 2

( 1) 10000 (3 1)
0,9

( ) 100000 (3 0,3 0,45)

S n
K

C n m M
× + × +

= = =
× × + × × + .

Тобто, при густоті рослин 100 тис./га при комбінованій 
ширині міжрядь співвідношення сторін прямокутника площі 
живлення рослин близьке до квадрата (рис. 1). 

Рис. 1. Вплив ширини технологічних міжрядь М і густоти насадження С  
на співвідношення сторін К площі живлення рослин

При такому розміщенні рослин з площею живлення, набли-
женою до конфігурації квадрата, забезпечується підвищення 
продуктивності цикорію коренеплідного при гарантованій 
густоті рослин 100-110 тис./га через збільшення на площі виро-
щування кількості лінійних метрів в 1,33 раза або на 33…34% 
порівняно з вирощуванням цикорію з міжряддями 45 см [5].

Крім того, при комбінуванні основних міжрядь m з необ-
хідною кількістю технологічних міжрядь M = 45 см, які в 1,5 раза 
більше основних, забезпечується механізований догляд за росли-
нами і збирання цикорію коренеплідного. 

За формулою 
2

2

( 1)

( )

S n
K

C n m M
× +

=
× × +

, яка враховує конфігурацію 
площі живлення рослин, проведено розрахунок і вибір схеми 
розміщення рослин при комбінованій ширині міжрядь. Резуль-
тати розрахунків наведені в табл.1.

З даних табл. 1 можна зробити висновок, що у варіантах 1 і 2 при 
комбінації основних міжрядь m = 0,3 м в кількості n = 3-5 з чергу-
ванням технологічного міжряддя M = 0,45 м за схемою 2

(   )n m M× +  
= [(3 - 5) × 0,3 + 0,45] забезпечується збільшення кількості метрів 
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рядків з рослинами на площі 1 га порівняно з іншими варіан-
тами на 3,0…4,0 тис. метрів, а порівняно зі звичайною (існуючою) 
шириною міжрядь 45 см – на 7,5…8,5 тис. метрів, що дозволяє одер-
жати оптимальну густоту рослин на період збирання 100 тис./га. 
При цьому площа живлення є близькою до квадрата із співвідно-
шенням сторін К = 0,9-0,95, при якій підвищується продуктивність 
цикорію коренеплідного, а отже і вихід полісахариду інуліну.

Таблиця 1
схеми комбінованої ширини міжрядь  

залежно від співвідношення сторін К прямокутника площі 
живлення рослин (густота рослин 100 тис./га)

Ва
рі

ан
ти Парамет-

ри фор-
мули

Чисельник 
формули
 (n + 1)2

Знаменник 
формули  

10(n m+M)2

Формула:
2

2

( 1)

10 ( )

n
K

n m M
+

=
× × +

До
вж

ин
а 

ря
дк

а 
з 

ро
сл

ин
ам

и,
 м

/г
а

1
n = 3;
m = 0,3 м;
M= 0,45 м

16 18,225 0,9 29630

2

n = 5;
m = 0,3 м;
M= 0,45 м 36 38,025 0,95 30770

3
n = 3;
m = 0,3 м;
M = 0,6 м

16 22,5 0,77 26667

4
n = 5;
m = 0,3 м;
M = 0,6 м

36 44,1 0,82 28571

5
n = 3;
m = 0,3 м;
M = 0,7 м

16 25,6 0,63 25000

висновки. Запропонований алгоритм вибору раціональної 
схеми розміщення рослин цикорію коренеплідного з комбіно-
ваною шириною міжрядь дозволяє збільшити кількість погонних 
метрів на гектар на 30%, при цьому можливе підвищення урожай-
ності до 2,5 т/га.
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Аннотация. Предложенный алгоритм дает возможность выбора раци-
ональной схемы размещения растений цикория корнеплодного при комбини-
рованной ширине междурядий.

При приближении площади питания к квадрату, то есть размещении 
растений в рядках с интервалом 45 см, значительно снижается их плот-
ность (до 49,4 тыс./га), что негативно cказывается на продуктивности 
цикория корнеплодного.

Предложен способ выращивания цикория корнеплодного с более узкими 
(30-35 см) междурядьями. При малых нормах высева семян возможно более 
рациональное размещение растений с оптимальной площадью питания. 
Для получения заданной густоты растений 110 тыс./га при междурядьях 
30 см и рациональной площади питания растений, которая близка к квад-
рату, K = 30 см : 30 см = 1,0. При этом норму высева семян при 75% полевой 
всхожести можно уменьшить до 7-8 шт. на метр рядка.

Ключевые слова: цикорий, ширина междурядий, площадь питания, рас-
тение, густота растений, урожайность.
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prodUCtion of organiC fertilizers  
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from poUltry farms
Abstract. The results of studies on improving the technology of accelerated 

organic waste by biological fermentation. It was found that the addition of compost 
mixture kainite, glauconite, a natural bischofite Biodestructor «Vermistim-D» 
speeds up the process of biological fermentation and quality of the organic fertilizers.
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