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Постановка проблеми. Важливою умовою 

формування високих врожаїв картоплі є збільшен-
ня продуктивності її фотосинтезу, тобто кількості 
синтезованої органічної речовини на одиницю 
площі листкової поверхні за добу. Одним з основ-
них завдань в досягненні цієї мети є формування 
посівів з найбільш розвиненим листковим апара-
том, який би тривалий час (максимально) знаходи-
вся в активному стані як на початку, так і наприкін-
ці вегетаційного періоду. Адже відомо, що добре 
розвинений фотосинтетичний апарат, оптималь-
ний за об’ємом і динамікою функціонування, є 
одним із чинників одержання високих і сталих 
урожаїв сільськогосподарських культур. Він пови-
нен відзначатися високою інтенсивністю та продук-
тивністю в усі фази росту й розвитку рослин [1]. 
Тому особливо велике значення мають досліджен-
ня, які дозволяють встановити вплив сортових 
особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі 
на формування листкової поверхні.  

Основним органом фотосинтезу рослин є зеле-
не листя, тому основну увагу під час вирощування 
картоплі слід приділяти формуванню оптимальної 
площі листкової поверхні [1]. В районах традицій-
ного вирощування картоплі встановлено, що опти-
мальною площею листя є 40–45 тис. м2/га. Пода-
льше підвищення її не тільки не призводить до 
зростання продуктивності насаджень, але і до 
недобору врожаю, внаслідок сильнішого пригні-
чення таких посівів ґрунтовою і повітряною посу-
хою, особливо в умовах Південного Степу. Чис-
ленними дослідженнями встановлено, що площа 
листя картоплі багато в чому залежить від агроте-
хнічних заходів [2, 3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідники Джемесюк О.В., Новицька Н.В., Свистуно-
ва І.В. зазначають, що найвищий і найкращий за 
якістю продукції урожай сільськогосподарських 
рослин можна отримати в посівах з оптимальною 
за розмірами площею листків, оптимальним ходом 

її формування і структурою [5]. Оптимальний ріст 
листкової поверхні та формування високого фото-
синтетичного потенціалу листя в значній мірі зале-
жать від обґрунтованості технологій вирощування, 
які забезпечують тривалішу роботу листкового 
апарату [6].  

Ничипорович А.А. зазначає, що основою, завдяки 
якій внаслідок фотосинтетичної діяльності створю-
ється врожай картоплі, є формування оптимальної 
площі листкової поверхні. Листкова поверхня влов-
лює сонячну енергію і синтезує органічні сполуки, які 
йдуть на формування нових органів рослин і врожаю. 
обсяги та якість врожаю до певного рівня знаходять-
ся в тісній кореляції з розмірами площі листків, три-
валістю та інтенсивністю їх діяльності та відтоку 
асимілянтів [7]. 

За твердженням Теслюка П.С. для досягнення 
оптимального фотосинтезу, а отже продуктивності 
картоплі, необхідно досягти не тільки оптимально-
го листкового індексу рослин на певний період 
вегетації, наприклад, бутонізації-цвітіння, а й на 
більш пізні строки [8]. 

Численними дослідженнями встановлено, що 
величина та інтенсивність роботи фотосинтетично-
го листкового апарату картоплі залежить від гено-
типу сорту, екологічних умов регіону та агротехніч-
них заходів по її вирощуванню [9]. Проте в науковій 
літературі недостатньо даних щодо особливостей 
формування площі листової поверхні в посівах 
залежно від напрямку рядків в агрофітоценозі 
сортів картоплі різної групи стиглості в умовах 
Правобережного Лісостепу України. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 
дослідження є вивчення впливу сортових особли-
востей та напрямку рядків в агрофітоценозі на 
формування площі листкової поверхні картоплі в 
умовах правобережного лісостепу україни. 

Дослідження проводились  на дослідному полі 
Навчально-виробничого центру «Поділля» Поділь-
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ського державного аграрно-технічного університету 
протягом 2013–2015 років.  

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий вилу-
гуваний, мало гумусний, середньо суглинковий на 
лесовидних суглинках. Вміст гумусу (за  
Тюріним) в шарі ґрунту 0–3 см становить 3,6–4,2%. 
Вміст сполук азоту, що легко гідролізуються (за Кор-
нфілдом) становить 98–139 мг/кг (високий), рухомого 
фосфору (за Чіріковим) 143–185 мг/кг (високий) й 
обмінного калію (за Чіріковим) – 153–185 мг/кг ґрунту 
(високий). Сума увібраних основ коливається в ме-
жах 158–209 мг екв./кг. Гідролітична кислотність 
становить 17–22 мг екв./кг, ступінь насичення осно-
вами – 90%.  

Фактор А – сорти картоплі: Середньоранні – 
«Диво», «Легенда», «Малинська біла»; Середньос-
тиглі – «Віра», «Слов’янка», «Надійна»; Середньо-
пізні – «Оксамит», «Алладін», «Дар». 

Фактор В – напрямок рядків в агрофітоценозі: із 
Заходу на Схід (далі – Зх.–Сх.) та з Півночі на 
Південь (далі – Пн.–Пд.). 

Схема досліду була двох-факторна в чотирира-
зовому повторенні. Садіння бульб проводили 23–
25 квітня на глибину загортання 6–8 см Площа 
посівної ділянки 450 м2, облікової – 50 м2. 

фенологічні спостереження, біометричні і фіз і-
олого-біохімічні дослідження проводили за мето-
диками Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка., В.Ф. Мой-
сейченка [10, 11]. 

Результати досліджень. В результаті прове-
дення досліджень групи середньоранніх сортів 
картоплі встановлені дані, які засвідчують результа-
тивність фактору напрямку розміщення рядків в 
агрофітоценозі: зокрема розміщення рядків орієнто-
вно Пн.–Пд. сприяло формуванню фітоценозу дещо 
більшої площі листкової поверхні у рослинах одини-
ці площі порівняно тих дослідних ділянок, де росли-
ни розміщувались за напрямком схід-захід. Напри-
клад у 2013 р. на початок настання фенофази цві-
тіння за умови розміщення рядків Пн.–Пд. площа 
листкової поверхні сорту Диво становила  
27.12 тис. м2/га (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Площа листкової поверхні рослин середньоранніх сортів картоплі залежно від  
напрямку розміщення рядків в агрофітоценозі, тис. м2/га 

Сорти 
Напрям 
розмі- 
щення 
рядків  

2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Фенофази 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

«Диво» 

Пн.–Пд. 27.125 
±0.239 

28.88± 
0,073 

27.2± 
0.204 

27.1± 
0.141 

27.7± 
0.147 

25.6± 
0.158 

29.6± 
0.158 

30.2± 
±0.182 

29.1± 
0.212 

Зх.–Сх. 26.28 
±0.052 

28.17 
±0.165 

26.32 
±0.111 

26.45 
0.185 

26.9 
0.208 

25.0± 
0.178 

28.95 
±0.155 

29.3± 
0.248 

28.2 
±0.178 

«Легенда» 

Пн.–Пд. 25.12± 
0.209 

26.3± 
±0.158 

24.07 
±0.111 

24.9± 
0.291 

25.3± 
0.234 

24.2± 
0.204 

27.4± 
±0.187 

27.8 
±0.204 

26.6± 
±0.108 

Зх.–Сх. 24.3± 
0.147 

25.27 
±0.193 

23.57 
±0.085 

24.0± 
0.204 

24.55± 
0.193 

23.5 
±0.168 

26.5± 
0.227 

27.65 
0.194 

26.0± 
0.191 

«Малин-
ська біла» 

Пн.–Пд. 26.7± 
0.155 

27.2± 
0.204 

25.58 
±0.125 

25.5± 
0.178 

26.1± 
0.274 

25.1± 
0.178 

28.8± 
±0.168 

29.6± 
0.274 

28.3± 
0.255 

Зх.–Сх. 25.65 
±0.29 

26.38 
±0.149 

25.12 
±0.125 

24.8± 
0.177 

25.1± 
0.261 

24.2± 
0.196 

28.1± 
0.212 

28.6± 
0.248 

27.5± 
0.204 

 
Під час настання фенофази цвітіння параметр 

становив 28.88 тис. м2/га, а за припинення росту – 
27.2 тис. м2/га. За умови розміщення рядків карто-
плі Зх.–Сх. у сорту «Диво» параметри показника 
відповідно до порядку фенофаз, що зазначені 
вище становили 26.28 ± 0.052; 28.17 ± 0.165 та 
26.32 ± 0.111. У 2014 р. за аналогічного порівняння 
показники варіанта Пн.–Пд. були наступними: 
фенофаза початок цвітіння, площа листкової пове-
рхні тис. м2/га у рослин становила 27.1 ± 0.141; 
27.7 ± 0.147 та 25.6 ± 0.158. У 2015  р. за умови 

варіанту Пн.–Пд. закономірність виявилась такою 
самою. На час настання початку цвітіння площа 
листкової поверхні у рослин картоплі становила 
29.6 ± 0.158; під час фенофази цвітіння 30.2 ± 
0.182, а за припинення росту стебел 29.1 ± 0.212. 
Варіант Зх.–Сх. у 2015 р. забезпечив дещо менші 
площі листкової поверхні, відповідні показники у 
порядку тих же фенофаз зазначених вище стано-
вили: 28.95 ± 0.155; 29.3 ± 0.248; 28.2 ± 0.178.  

Щодо групи середньостиглих сортів картоплі 
«Віра», «Слов’янка», «Надійна» закономірності 
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впливу фактору розміщення рядків за напрямком 
Пн.–Пд. порівняно Зх.–Сх. у збільшенні площі 

листкової поверхні є подібними до таких, які вста-
новлені для ранньостиглих сортів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Площа листкової поверхні рослин картоплі середньостиглих сортів залежно від  
напрямку розміщення рядків в агрофітоцинозі, тис. м2 /га 

Сорти 

Напрям 
розмі- 
щення 
рядків 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Фенофази 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

«Віра» 

Пн.–Пд. 27.0± 
0.108 

27.62± 
0.111 

26.1± 
0.125 

25.8± 
0.196 

26.6± 
0.173 

25.5± 
0.147 

29.5± 
0.196 

30.1± 
0.227 

29.0± 
0.238 

Зх.–Сх. 26.28± 
0.125 

27.0± 
0.108 

25.65± 
0.155 

25.1± 
0.163 

25.5± 
0.147 

24.6± 
0.234 

28.5± 
0.191 

29.0± 
0.212 

28.1± 
0.227 

«Слов’я-
нка» 

Пн.–Пд. 26.6± 
0.156 

27.25± 
0.064 

26.07± 
0.189 

25.3± 
0.187 

25.0± 
0.227 

24.8± 
0.216 

27.1± 
0.158 

27.7± 
0.191 

26.3± 
0.182 

Зх.–Сх. 25.28± 
0.155 

25.95± 
0.104 

24.68± 
0.132 

24.6± 
0.178 

25.1± 
0.158 

24.1± 
0.155 

26.1± 
0.204 

26.6± 
0.248 

25.6± 
0.177 

«Надійна» 

Пн.–Пд. 28.38± 
0.149 

29.05± 
0.155 

27.08± 
0.108 

26.9± 
0.245 

27.4± 
0.147 

26.1± 
0.204 

30.4± 
0.187 

30.9± 
0.268 

29.6± 
0.191 

Зх.–Сх. 25.65 
±0.29 

26.38 
±0.149 

25.12 
±0.125 

24.8± 
0.177 

25.1± 
0.261 

24.2± 
0.196 

28.1± 
0.212 

28.6± 
0.248 

27.5± 
0.204 

 
У сорту «Віра» в 2013 р. відповідно фенофаз: 

перед цвітінням, цвітіння, припинення ростових 
процесів стебла дані становили 27.0 ± 0.108; 
27.62 ± 0.111; 26.1 ± 0.125 на варіанті Пн.–Пд. і 
26.28 ± 0.125; 27.0 ± 0.108 та 25.65 ± 0.155. 

У 2014 р. закономірності більших параметрів 
показників площі листкової поверхні були також 
встановлені для варіанта Пн.–Пд. Встановлені 
результати у порядку фенофаз, що в табл. 2 25.8 ± 
0.196; 26.6 ± 0.173; 25.5 ± 0.147 та для варіанта 
Пн.–Пд. і 25.1 ± 0.163; 25.5 ± 0.147; та 24.6 ± 0.234 
для варіанта Зх.–Сх. Різниця даних становила  
0.7 тис. м2/га 1.1 та 0.9 тис. м2/га на істотному рівні 
значущості похибки 5%. У 2015 р. розходження 
даних за аналогічних порівнянь становили 1.0; 1.1; 
0.9 тис. м2/га. 

Проведений аналіз даних по сорту «Слов’янка» 
є підтвердженням результатів, показаних вище. 
Про це свідчить ряд даних 26.6 ± 0.156; 27.25 ± 
0.064; 26.07 ± 0.189 (за аналогією фенофаз по 
ходу розвитку рослин) і порівняно до ряду даних 
25.28 ± 0.155; 25.95 ± 0.104; 24.63 ± 0.132 (2013 р.) 
Різниця істотна за кожного спорідненого порівнян-
ня де tф > t теоретичного. 

У 2014 р. встановлені дані тис. м2/га для варіа-
нта Пн.–Пд. 25.3 ± 0187; 25.8 ± 0.227 та 24.8 ± 
0.216 і дані 24.6 ± 0.178; 25.1 ± 0.158; 24.1  ± 0.155 
для варіанта Зх.–Сх. . Різниця d становить 0.7 тис. 
м2/га за встановлених критеріїв tф – 2.71; 2.53 та 
2.63 відповідно. Це доводить ефективність орієн-

тації рядків у просторовому спрямуванні Пн.–Пд. 
порівняно спрямування Зх.–Сх. 

Щодо даних у наступному році 2015 середньос-
тиглий сорт картоплі Слов’янка формував також 
агрофітоценоз за більшої площі листкової поверхні 
на одиниці площі під час вегетації на варіанті дос-
ліду Пн.–Пд. порівняно варіанта Зх.–Сх. Дані 27.1 ± 
0.158; 27.7 ± 0.191; 26.3 ± 0.182 порівняно даних 
26.1 ± 0.204; 26.6 ± 0.248; 25.6 ± 0.177 на статисти-
чному рівні за прийнятої значущості похибки 5% є 
переважаючими. Щодо результатів трирічного 
експерименту, це дає підстави вважати, що цей 
фактор є дієвим. 

Сорт «Надійна», який включений у цей експе-
римент, також належить до групи середньостиглих. 
За проведеним аналізом результати підтвердж у-
ють вище означену закономірність, яку показали 
сорти «Віра» і «Слов’янка». Так, показники площі 
листкової поверхні рослин на одиниці площі відпо-
відно на час перед початком цвітіння, під час цві-
тіння, при настанні переходу припинення ростових 
процесів становили: на варіанті Пн.–Пд. у 2013 р. 
28.38 ± 0.149; 29.05 ± 0.155; 27.8 ± 0.108 , у 2014  р. 
26.9 ± 0.245; 27.4 ± 0.147; 26.1 ± 0.204 у 2015 р. 
30.4 ± 0.87; 30.9 ± 0.268; 29.6 ± 0.191. На варіанті 
Зх.–Сх. протягом одних і тих же періодів фенофаз 
розвитку, що забезпечує суміжність порівнянь 
результатів з параметрами показників, були дещо 
меншими на істотному рівні і становили у 2013  р. 
27.62 ± 0.111; 28.22 ± 0.165; 26.4 ± 0.129, у 2014 р. 
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26.1 ± 0.178; 26.62 ± 0.175; 25.5 ± 0.147, у 2015  р. 
29.55 ± 0.210; 30.1 ± 0.187; 28.7 ± 0.168.  

Закономірність впливу розміщення рядків в аг-
рофітоценозі за напрямком Пн.–Пд., Зх.–Сх., яка 
встановлена для середньоранньої та середньости-
глої картоплі, підтверджена аналогічно і на сортах 
середньопізньої групи стиглості. В експеримент 
були включені сорти «Оксамит», «Алладін» та 
«Дар». На варіанті Пн.–Пд. по сорту «Оксамит» у 
2013 р. площа листкової поверхні становила до 

настання цвітіння – 28.7 ± 0.08 тис. м2/га, під час 
цвітіння – 30.4 ± 0.1109 і на період припинення 
ростових процесів стебел 26.67 ± 0.155 тис. м2/га. 
На варіанті Зх.–Сх. у порядку цих же фенофаз 
встановлені наступні результати 27.2 ± 0.197; 29.2 
± 0.168; 26.05 ± 0.166 тис. м2/га (табл. 3). Ці дані 
свідчать про те, що параметри показника сорту 
«Оксамит» за розміщення рядків в напрямку  
Зх.–Сх. поступаються аналогічним даним порівня-
но варіанта Пн.–Пд. 

 
 

Таблиця 3 – Площа листкової поверхні рослин картоплі середньопізніх сортів залежно напрямку 
розміщення рядків в агрофітоценозі, тис. м2 /га 

Сорти 

Напрям 
розмі- 
щення 
рядків 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Фенофази 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

Поча- 
ток 

цвіті- 
ння 

Цвіті- 
ння 

Припи- 
нення 
росту 

«Оксамит» 

Пн.–
Пд. 

28.7± 
0.08 

30.0± 
0.1109 

26.67± 
0.155 

27.0± 
0.187 

28.0± 
0.158 

26.0± 
0.285 

31.2± 
0.196 

31.8± 
0.147 

30.0± 
0.158 

Зх.–Сх. 27.2± 
0.197 

29.2± 
0.168 

26.05± 
0.166 

26.4± 
0.147 

27.3± 
0.178 

25.2± 
0.129 

29.9± 
0.187 

30.8± 
0.212 

29.2± 
0.187 

«Алладін» 

Пн.–
Пд. 

27.55± 
0.155 

28.5± 
0.194 

26.67± 
0.1108 

26.5± 
0.263 

27.1± 
0.122 

25.3± 
0.108 

29.35± 
0.166 

30.5± 
0.196 

27.8± 
0.234 

Зх.–Сх. 26.3± 
0.175 

27.2± 
0.243 

25.35± 
0.064 

25.16± 
0.212 

26.6± 
0.129 

24.7± 
0.182 

28.1± 
0.216 

29.1± 
0.178 

27.1± 
0.147 

«Дар» 

Пн.–
Пд. 

31.15± 
0.290 

32.4± 
0.193 

28.8± 
0.206 

29.4± 
0.147 

30.0± 
0.182 

27.2± 
0.158 

32.2± 
0.168 

33.0± 
0.204 

30.9± 
0.248 

Зх.–Сх. 30.0± 
0.259 

31.0± 
0.227 

27.7± 
0.193 

28.2± 
0.234 

29.0± 
0.196 

266± 
0.085 

31.2± 
0.135 

32.3± 
0.147 

30.1± 
0.158 

 
У 2014 р. площа листкової поверхні картоплі на 

варіанті Пн.–Пд. також була більшою порівняно 
даних, що були отримані на варіанті Зх.–Сх. Відпо-
відно отримані дані становлять під час проведення 
аналізу перед цвітінням на варіанті Пн.–Пд. 27.0 ± 
0.187 тис. м2/га, а на варіанті Зх.–Сх. 26.4 ± 0.147 
під час фенофази цвітіння відповідно 28.0 ± 0.158 
та 27.3 ± 0.178 тис. м2/га, на період припинення 
ростових процесів стебел у рослин показники 
становили 26.0 ± 0.385 і 25.2 ± 0.129 тис. м2/га. 

Аналіз даних 2015 р. характеризується такою 
самою закономірністю, про що свідчать дані у 
порядку послідовності фенофаз показаних в  
(табл. 3). Площа листкової поверхні тис. м 2/га 31.2 
± 0.196; 32.8 ± 0.147 та 30.0 ± 0.158 була на варіа-
нті Пн.–Пд. сорту Оксамит і 29.9 ± 0.187; 30.8 ± 
0.212; 29.2 ± 0.187 тис. м2/га на варіанті Зх.–Сх.  

Щодо аналізу даних по сорту «Алладін» показ-
ники були дещо меншими у роки досліджень порів-
няно з сортом «Оксамит», але варіант Пн.–Пд. так 
само сприяв формуванню агрофітоценозу картоплі 
більшої площі листкової поверхні на одиниці площі 
ніж на варіанті Зх.–Сх. за всі 3 роки. Так, відносно 

трьох вимірів – перед цвітінням, під час цвітіння, 
під час припинення ростових процесів стебел, 
встановлені результати: у 2013 р. тис. м 2/га 27.55 ± 
0.155; 28.5 ± 0.194; 26.67 ± 0.108 – варіант Пн.–Пд., 
які істотно були більшими за своїми значеннями 
порівняно даних варіанта Зх.–Сх. У 2014 р. площа 
листкової поверхні сорту «Алладін» на варіанті 
Пн.–Пд. 26.53 ± 0.236; 27.1 ± 0.122; 25.3 ± 0.108 
тис. м2/га також була переважною в параметрах до 
даних варіанта Зх.–Сх. 25.6 ± 0.212; 26.6 ± 0.129; 
24.7 ± 0.182 тис. м2/га. 

Результати аналізу отриманих даних 2015 р. 
характеризують і підтверджують вище описану 
закономірність. Так, порівняння попарно парамет-
рів двох варіантів Пн.–Пд. і Зх.–Сх. 29.55 ± 0.166 і 
28.1 ± 0.216; 30.5 ± 0.196 і 29.1 ± 0.178; 27.8 ± 
0.234 і 27.1 ± 0.147 дає підстави стверджувати про 
кращу результативність у формуванні агрофітоце-
нозу картоплі першого варіанта Пн.–Пд. щодо 
напрямку розміщених рядків. 

Аналіз даних третього сорту «Дар» групи сере-
дньопізніх наступні: у 2013 р. площа листкової 
поверхні рослин становили на варіанті Пн.–Пд. за 
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першого дослідження (перед цвітінням) 31.15 ± 
0.290 тис. м2/га під час цвітіння 32.4 ± 0.193 і на 
період припинення ростових процесів 28.8 ± 0.206 
на варіанті Зх.–Сх. у порядку спорідненого аналізу, 
30.0 ± 0.259; 31.0 ± 0.227 і 27.7 ± 0.193 тис. м2/га.  

В наступному році кращі результати сорт «Дар» 
також забезпечив на варіанті Пн.–Пд. Встановлений 
ряд числових значень параметра 29.4± 
0.147 тис. м2/га, 30.0 ± 0.182; 27.2 ± 0.158 порівняно 
ряду даних 28.2 ± 0.234; 29.0 ± 0.196; 26.6 ± 0.085  

У 2015 р. розрахунки проведені у порівнянні 
даних площі листкової поверхні рослин картоплі 
сорту «Дар» показали кращі результати на варіанті 
Пн.–Пд. порівняно варіанта Зх.–Сх. Це стверджен-
ня обумовлено різницями даних 33.2 ±  
0.168 тис. м2/га і 31.2 ± 0.135; 33.0 ±  
0.204 тис. м2/га і 32.3 ± 0.147 і 30.9 ±  
0.248 тис. м2/га; 30.1 ± 0.158 тис. м2/га.  

Висновки: 
1. Результати аналізу дають підстави ствер-

джувати, що розміщення рядків в агрофітоценозі з 
Півночі на Південь сприяло формуванню більшої 
площі листкової поверхні на одиниці площі ніж  на 
варіанті із Заходу на Схід протягом всіх 3 років. 

2. Максимальна площа листкового апарату фо-
рмується в період цвітіння в усіх досліджуваних 
сортів різних груп стиглості, а в розрізі років – у 
2015 році. 

3. В середньому, протягом всіх років дослі-
джень найбільший приріст площі листової пове-
рхні спостерігаються при розміщенні рядків з 
Півночі на Південь у середньоранніх сортів «Ма-
линська біла» – 31,4 тис. м2/га, середньостиглих 
«Надійна» – 30,7 тис. м2/га і середньопізніх 
«Дар» – 31,4 тис. м2/га. 
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