
УДК 634.75.631.5 
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ СУНИЦІ САДОВОЇ 
ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ ПОСАДКИ В УМОВАХ 

НАДДНІСТРЯНЩИНИ 

 
Мулярчук О.І. к.с.-г. Н., доцент 

Подільський державний аграрно-технічний університет,  
м. Кам̓ янець-Подільський, Україна  

 
Серед усіх ягідних культур особливе значення належить садовій 

великоплідній суниці, завдяки високим смаковим і поживним якостям 
плодів, раннього строку достигання, швидко плідності і щорічній 

високій врожайності. Тому в ягідних насадженнях західного Лісостепу 
найбільш поширеною являється суниця. Вона дає змогу в кінці весни 

на початку літа відновити в організмі людини нестачу вітамінів, 
органічних кислот та корисних мінеральних солей. Залежно від 

погодних умов року, сорту та агротехніки вирощування суниці містять 
різний склад поживних речовин. Ягоди даної культури цінні для 
людського організму не менше як поживний дієтичний продукт, а й 

мають цінне профілактичне та лікувальне значення. Плоди суниці 
використовують як свіжими так і в переробленому стані, у консервній 

і кондитерській промисловості. 
Як було сказано вище, суниця являється скороплідною культурою 

і при ранній посадці здоровою і сильною розсадою урожай отримують 
уже через 2-2,5 місяці. 

Продуктивність суниці у великій мірі залежить від схеми садіння, 
а саме від кількості рослин на одиницю площі. Як відомо, урожай на 

одну рослину зменшується із зменшенням відстані між рослинами в 
ряду, тоді як зростає з одиниці площі. Тобто тісна посадка в рядках 

являється резервом зростання урожаїв, а менш рідша посадка де 
висаджується на 30-35 тис. рослин менше з самого початку зменшує 
врожай на 60-65%, які б отримали при висадці 48 тис. штук на гектар. 

При належному захисті рослин і активному зборі урожаю відстань 
між рослинами не впливає на долю плодів пошкоджених хворобами. 

Вплив густоти посадки на якість ягід спілих і здорових поки не 
було виявлено, але відомо, що при великих відстанях між рослинами в 

ряду плоди дозрівають швидше на 3-5 днів раніше. 
Швидкому утворенню добре виповненої плодоносної смуги для 

врожаю наступного року, особливо після літнього або ранньоосіннього 
садіння, сприяє ущільнення насаджень. Однак слід зауважити, що чим 

більше висаджують рослин на одиниці площі, тим вищі затрати на 
розсаду і робочу силу, а в наступні роки ще й додаткові витрати на 

знищення зайвих вусиків з розетками при формуванні оптимальної 
ширини смуги. 



Щоб забезпечити високий урожай і зручний обробіток ґрунту в 
господарствах з площею суниці у декілька гектарів, міжряддя 

встановлюють шириною 80-90 см з відстанню між рослинами в ряду 
15-20 см. На менших площах розсаду висаджують з міжряддями 60-70 
см і відстанню між рослинами в ряду 20-25 см. 

Якщо суницю планують використовувати упродовж 1-2 років, 
доцільне й густіше розміщення рослин. Загущені насадження 

створюють двома способами. Перший: загущують плантації під час 
садіння, висаджують на сотку 1000-1500 шт. розсади з відстанню між 

рядами 60-70 см і в рядах – через 10-15 см. Другий: звичайні 1-2 річні 
насадження із схемою садіння 80-90х15-20 см загущують у міжряддях 

дворічними рослинами, які залишають на плодоношення. Такі 
насадження називаються килимовими, вони забезпечують урожайність 

понад 15-20 кг з 10 м2 (150-200 ц/га). 
На думку Г.В. Михалева найкращим способом садіння являється 

70-60×15-20 см однорядковий, 70+30×15-20 см дворядкова. При 
дворядковому також механізований обробіток, але між рядками в смузі 

обробляють вручну. Таку ж схему посадки вважає кращою й Пальцева 
А.Н.. 

Останнім часом застосовують квадратно-гніздовий спосіб 

посадки. Відстань між гніздами в поперек і повздовж 70-80 см. В кожне 
гніздо висаджують по 4 рослини на відстані 12 см одна від одної. 

Застосовують також інші системи квадратно-гніздових посадок. 
В Нідерландах розсаду фріго смуговим дворядковим способом 

70+40×30-35 см, гряда шириною 70 см. Однорядна 80-60×30 см для 
пізніх сортів. У Польщі застосовують 80-90×20-30 см. 

Дослідженнями Донецької дослідної станції садівництва 
доведено, що перевага ущільнених весняних насаджень в умовах 

зрошення зберігається протягом трьох років плодоношення. Однак цей 
вплив з кожним роком зменшується по відношенню до попереднього, 

але разом за три роки плодоношення продуктивність загущених 
варіантів вища – приріст становить 26,5 ц/га при врожайності на 
контролі 139,7 ц/га. Тому тут можна створювати широкосмугові 

насадження стрічковим способом або розширенням рядів дочірніми 
рослинами. 

Висновки. Отже, краще розвинуту стандартну розсаду першого 
товарного сорту та за оптимальних строків створення насаджень у ряду 

висаджують рідше, а гіршу за якісними показниками розсаду і при 
запізненні з садінням – щільніше. На бідних на елементи мінерального 

живлення ґрунтах розсаду висаджують щільніше, а на родючих і 
вологоємних – більш розріджено. 
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