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Незважаючи на недостатнє внесення останніми роками мінеральних, особливо 

азотних, добрив внаслідок складних соціально-економічних та екологічних умов, виділені 

нами перспективні лінії стали основою створення нових сортів пшениці озимої Кірена, 

Ярославна, Асканійська, які в різні роки занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. Вони за різних умов вирощування (попередники, 

строки сівби) показали значну перевагу за урожайністю над стандартом Одеська 267. 

Ключові слова: пшениця озима, врожайність, комбінаційна здатність, пластич-

ність, стабільність. 

 

Bazalii V., Boichuk I., Domaratskyi Ye., Larchenko O., Bazalii G. Unlocking the 

genetic potential of soft winter wheat productivity under different growing conditions 

Significant warming requires studying the basic elements of soft winter wheat growing 

technology in the context of climate change, as well as urgentreexamination of the breeding 

direction and use of purely steppe ecotype varieties.Technological models of varieties should be 

adapted to different levels of production intensification. The targeted inclusion of winter wheat 

varieties Znakhidka Odeska, Viktoria Odeska, Khersonska awnless in hybridization 

basedonacomplete diallel system made it possible to realize in the progenythe complexes of such 

traits as earlyripeness and adaptive properties, which ultimately provides high actual yielding 

capacity.The best of the descendants were promising lines of winter wheat selected from the 

hybrid populations Znakhidka Odeska × Кuialnik, Znakhidka Odeska × Viktoria Odeska, 

Znakhidka Odeska × Khersonska awnless, Znakhidka Odeska × Driada 1 and others. 

Despite the insufficient application of mineral fertilizers (especially nitrogen fertilizers) in 

recent years because of complex socio-economic relations and unfavorable environmental 

conditions, the promising lines isolated by us became the basisfordeveloping new winter wheat 

varieties Kirena, Yaroslavna, Askaniiska, which in different years were recorded into the State 

Register of Plant Varieties of Ukraine.Under different conditions of cultivation (predecessors, 

sowing dates), they showed a significant advantage in yields over the standard of Odesa 267. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть науковці й практики 

відмічають зростання попиту споживачів на препарати рослинного походження, які 

є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і в багатьох інших 

країнах, а їхнє використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, 

а й має тенденцію до збільшення. Лікарське виробництво нині представлене 

більшістю компаній, які скуповують та переробляють сировину, і лише частина 

організацій виробляє й заготовляє лікарські культури. Загалом вирощуванням і 

заготівлею лікарських рослин займаються близько 14 господарств консорціуму 

«Укрфітотерапія» [4].  

http://www.pdatu.edu.ua/
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Серед рослин, які використовують у медицині, в Україні лікарськими вва-

жають майже 250 видів, у тому числі 150 ‒ для традиційної, а решта – лише 

народної медицини. Традиційно заготовляють близько 100 видів, у широких 

масштабах – 40‒50 видів [11].  

Важливе місце серед великої кількості рослин займає ромашка лікарська. 

Як ліки її використовують протягом тисячоліть, починаючи від давніх єгиптян, 

римлян і греків. Вона є однією з найстаріших, найширше використовуваних і добре 

задокументованих лікарських рослин у світі, рекомендована для різних цілющих 

заявок [1].  

Важливе значення для отримання високого врожаю сировини має якість 

посівного матеріалу. Посівні якості насіння регламентує ДСТУ, згідно з яким 

схожість ромашки повинна становити: І класу – не менше 70 %, II класу – не менше 

50 % [8]. Для забезпечення високої якості як сировинних матеріалів, так і готових 

продуктів збір слід здійснювати протягом відповідного сезону або проміжку часу. 

Добре відомо, що кількісний вміст біологічно активних компонентів залежить від 

стадії дозрівання й розвитку рослини. Вирощування культури потребує створення 

інфраструктури господарства з відповідною технікою, сушаркою, обладнанням для 

миття коренів, складськими приміщеннями, які забезпечували б оптимальні техно-

логічні параметри культивування рослин та післязбиральної переробки. Отримання 

валової лікарської сировини відповідно забезпечують потрібна потужність й про-

дуктивність обладнання [11]. 

Багато ефіроолійних рослин стали вирощувати в культурі, зокрема й ро-

машку лікарську [3]. Із сесквітерпенів особливу групу становлять азулен і 

хамазулен, який міститься в ній. Квіти ромашки мають спазмолітичну, протиза-

пальну, протимікробну дію, поліпшують процеси регенерації тканин, володіють 

дезодоруючою і протисвербіжною дією [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях низки науковців 

висвітлено питання впливу технічних і біологічних чинників на формування про-

дуктивності ромашки лікарської. Зокрема, О. В. Князюк досліджував збільшення 

ширини міжрядь та зменшення густоти рослин, що поліпшує показники індиві-

дуальної продуктивності ромашки лікарської (маса рослин, кількість суцвіть); 

Дослідники С. А. Четверня, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук вказують на 

залежність продуктивності ромашки лікарської від забур‟яненості посівів й спосо-

бів її вирощування; Н. А. Григорьєва, В. П. Грахов вивчали агротехніку ромашки 

лікарської без засобів хімізації; О. М. Перепелова, Т. М. Гончаренко є оригінато-

рами сорту Перлина Лісостепу; М. І. Бахмат, В. Я. Хоміна, А. І. Брикін, М. В. Гла-

зова, В. П. Гризлов, З. Д. Ляшенко, Т. О. Бєлова, Хамид Содеизаде та інші 

досліджували агротехніку лікарського рослинництва. 

Постановка завдання. Відповідно до мети нашого дослідження поставлено 

низку завдань: провести інформаційний аналіз сучасних літературних джерел з 

питань ботанічних ознак, географічного поширення, сортової агротехніки, 

оптимальної продуктивності сировини з подальшим її використанням; з‟ясувати 

особливості росту й розвитку ромашки лікарської в культурі залежно від фаз 

вегетації, встановити репродукційну здатність інтродуцентів за допомогою насіннє-
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вого розмноження; оцінити адаптивний потенціал культури залежно від абіотич-

них, біотичних чинників та рівня посухо- та зимостійкості залежно від строків 

сівби; статистично опрацювати результати досліджень за методами дисперсійного, 

кореляційного та регресійного аналізів досліджуваних факторних величин на 

результативну ознаку та між собою; окреслити перспективи удосконалення 

системи впровадження інновацій в технологію вирощування вибраних сортів. 

Виклад основного матеріалу. Ромашка лікарська ‒ Chаmomilla recutita (L.) 

Rausch., син. хамоміла обідрана ‒ Matricari recutita L. (Matricaria chamomilla L.), 

ромашка без‟язичкова (р. запашна) ‒ Chamomilla suaveolens (Matricaria 

matricarioides Porter.), род. айстрові ‒ Asteraceae [2; 7].  

Наукова назва (латинська), назва роду Matricaria, була введена в науковий 

лексикон ботаніком і лікарем Альбрехтом фон Галлером (1708‒1777), який 

сформував його з латинського слова matrix (матка). Римский письменник і 

науковець Пліній Старший описав цю рослину як chamaemelon [1; 6] ‒ від д. гр. 

(chamaimēlon), утвореного від слів (chamai «на землі») і (mēlon «яблуко»), що 

нагадує запах яблука. Видовий епітет chamomilla був введений К. Ліннеєм [7]. 

M. recutita ‒ однорічна трав‟яниста рослина, яка має дуже короткий 

вегетаційний період: від проростання насіння до цвітіння минає 65‒70 днів. Кожен 

кошик квітне протягом 8–10 днів. Повний цикл розвитку триває протягом 3‒4 

місяців. Ромашка лікарська може розвиватися як озима, так і як яра культура [12]. 

Як об‟єкт досліджень ми обрали зареєстрований високопродуктивний тетрапло-

їдний сорт Перлина Лісостепу [2] й тетраплоїдний сорт закордонної селекції 

Bodegold [10]. 

Насіння сортів ромашки лікарської в період проростання особливо 

вимогливе до ґрунтової вологи. Протягом години воно поглинає 4 частини води 

відносно своєї маси. Сходи дуже дрібні, не переносять пересихання верхнього шару 

ґрунту, розвиваються повільно, легко заглушуються бур‟янами, тому під культуру 

відводять чисті від бур‟янів ділянки [5]. Роки досліджень були сприятливими для 

росту й розвитку рослин ромашки лікарської. 

Схема досліду охоплювала три фактори: Фактор А – сорт: вітчизняний 

Перлина Лісостепу; закордонний Реальна (Німецька) ромашка Bodegold; фактор В 

– строк сівби: весняний, літній, осінній; фактор С – норма висіву: 4,0 кг/га; 

6,0 кг/га; 8,0 кг/га. Фактичну урожайність рослин встановлювали чотириразовим 

збором суцвіть упродовж усього періоду цвітіння спеціальними механічними 

гребінками. Спостереження, біометричні аналізи та обліки проводили відповідно до 

загальноприйнятих методик [9].   

У результаті проведених досліджень встановлено, як строки й способи сівби 

впливають на реалізацію ресурсного потенціалу ромашки лікарської. За озимого 

посіву створюються сприятливіші умови для розвитку рослин, які максимально 

встигають використати ресурси середовища у весняний період і тим самим 

забезпечити вищу життєвість посівів у літній. Лікарською сировиною є кошики, а 

тому дуже важливо не тільки вчасно посіяти, а й зібрати та висушити для того, щоб 

забезпечити максимальну кількість біологічно активних речовин, а особливо 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ru&to=uk&a=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4_(%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F)%23%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ru&to=uk&a=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%23%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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ефірної олії хамазулену [5]. Продуктивність рослин визначається кількістю суцвіть 

на рослині (табл.1). 

Таблиця 1 

Продуктивність рослин ромашки лікарської 

 залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2016‒2017 рр.) 
 

Варіант досліду 

Показник продуктивності 

маса суцвіть з  

рослини, г 

кількість суцвіть з рослини, 

шт. 

Сорт Перлина Лісостепу (А) 

Норма висіву (С) 

Строки сівби (В) 4 кг/га
 

6 кг/га 8 кг/га 4 кг/га 6 кг/га 8 кг/га 

Весняний 3,4 3,5 3,0 42,7 47,8 44,8 

Літній 3,0 3,3 2,9 40,0 45,2 41,1 

Осінній 3,9 4,2 3,1 44,1 52,3 46,0 

V, % 13,1 8,2 

Сорт Bodegold (А) 

Норма висіву (С) 

Строки сівби (В) 4 кг/га
 

6 г/га 8 кг/га 4 кг/га 6 кг/га 8 кг/га 

Весняний 3,2 3,4 3,0 39,0 46,2 43,0 

Літній 2,9 3,2 2,8 37,8 41,7 39,2 

Осінній 3,6 4,1 3,1 41,2 46,5 44,0 

V, % 12,3 7,4 

 

Квіти ромашки зацвітають не одночасно, тому на час збирання на окремих 

кошиках ще не сформувалися язичкові квітки. Показник кількості суцвіть за 

вегетацію (середнє) становив 8,2 шт. у сорту Перлина Лісостепу і 7,4 шт. на рослині 

у сорту Bodegold. Найбільшу лікарську цінність становлять суцвіття, що сформу-

валися на стеблах, оскільки вони є найкрупнішими і забезпечують високий вихід 

сухої сировини. За широкорядної сівби з нормами висіву 4,6 і 8 кг/га відмічено 

максимальну масу суцвіть 2,8–4,2 г з рослини, а середнє за сортами склало 0,8 г. 

Якість насіння – одна з основних умов отримання високоякісного врожаю.  

Щоб отримати високі врожаї лікарських культур, передусім слід завчасно 

підготувати посівний матеріал, ґрунт до сівби, визначити попередника, строки 

сівби та норми висіву насіння. Дотримання основних технологічних агроприйомів 

вирощування забезпечує високі врожаї суцвіть ромашки з мінімальними затратами 

праці. Показники індивідуальної продуктивності сортів ромашки лікарської – маса 

рослин та кількість суцвіть за вегетацію – які визначають оптимальне застосування 

прийомів технології вирощування для реалізації потенційних можливостей цієї 

культури [4].  

Найбільш сприятливі умови для формування високої продуктивності рос-

лин ромашки лікарської (маса рослин – 15 г та кількість суцвіть за вегетацію – 52,3) 

створені за осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу та норми висіву 6 кг/га 

(табл. 2; 3). 

 

 



329 
 

Таблиця 2 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської  

залежно від досліджуваних факторів (середні дані за 2016–2017 рр.) 

Сорт Перлина Лісостепу (А) 

Показник продуктивності 

Норма 

висіву 

(С) 

Строк сівби (В) 

V, % весня- 

ний 

літ- 

ній 

осін- 

ній 

Загальна кількість пагонів, шт. 

4 кг/га 

48,2 44,9 54,4 10,0 

Пагонів І порядку 14,2 13,0 17,0 14,0 

Пагонів ІІ порядку 34,0 31,9 37,4 8,1 

Кількість листків 75,0 73,4 82,2 6,1 

Кількість суцвіть, шт. 42,7 40,0 44,1 4,9 

Продуктивність суцвіть з 1-ї рослини, г 1,7 1,6 1,8 5,9 

Загальна кількість пагонів, шт. 

6 кг/га 

52,1 46,2 56,6 10,1 

Пагонів І порядку 15,7 14,0 17,8 12,0 

Пагонів ІІ порядку 36,4 32,2 38,8 9,3 

Кількість листків 78,0 73,2 85,8 8,0 

Кількість суцвіть, шт. 47,8 45,2 52,3 7,4 

Продуктивність суцвіть з 1-ї рослини, г 1,9 1,8 2,1 7,9 

Загальна кількість пагонів, шт. 

8 кг/га 

45,9 43,3 51,1 8,5 

Пагонів І порядку 13,3 12,4 15,8 12,7 

Пагонів ІІ порядку 32,6 30,9 35,3 6,7 

Кількість листків 77,1 70,2 81,0 5,1 

Кількість суцвіть, шт. 44,8 41,1 46,0 5,8 

Продуктивність суцвіть з 1‒ї рослини, г 1,3 1,2 1,4 7,7 

 

За меншої норми висіву насіння спостерігали тенденцію до формування 

більшої кількості зеленої маси (листків), які у свою чергу формують кращий фото-

синтетичний потенціал рослини. Так, за сівби зі шириною міжрядь 45 см, нормами 

висіву 4,6 і 8 кг/га кількість листків у середньому на рослині коливалася в межах 

70,2–85,8 шт./га, відповідно загальна кількість пагонів на цих варіантах становила в 

межах 38,1–56,6 шт. на рослині, зокрема в середньому за обома сортами 10 % за 

норми висіву 6 кг/га й осіннього строку сівби. У разі більшої щільності посіву 

(норма висіву 8 кг/га) частина рослин випадає внаслідок конкуренції вже в почат-

кові періоди росту.  

Урожайність змінюється в межах 0,47–1,09 т/га. На контрольному варіанті 

вона мала середні в досліді показники – в межах 0,64–0,79 т/га. Найвищою була за 

осіннього строку сівби з нормою 6 кг/га вітчизняного сорту (триплоїд). На її 

значення мають вплив сортова особливість (r = 0,12), строки сівби (r = 0,14) і норми 

висіву насіння (r = 0,14) (за загальноприйнятою методикою [9]): 

НІР05 = А – 0,12; В – 0,14; С – 0,14; АВ – 0,20; ВС – 0,20; АС – 0,25; АВС – 

0,3. 
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Таблиця 3 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від досліджуваних 

факторів (середні дані за 2016–2017 рр.) 
Сорт Bodegold(А) 

Показник продуктивності 

Норма 

висіву 

(С) 

Строки сівби (В) 

V, % 
весня

- 

ний 

літ- 

ній 

осін- 

ній 

Загальна кількість пагонів, шт. 

4 кг/га 

42,9 41,2 48,9 9,1 

Пагонів І порядку 12,0 11,8 14,1 10,1 

Пагонів ІІ порядку 30,9 29,4 34,8 8,8 

Кількість листків 73,6 71,3 80,0 6,0 

Кількість суцвіть, шт. 39,0 37,8 41,2 4,4 

Продуктивність суцвіть з 1-ї рослини, г 1,6 1,5 1,6 3,7 

Загальна кількість пагонів, шт. 

6 кг/га 

45,9 40,68 49,8 10 

Пагонів І порядку 12,7 10,88 14,7 15 

Пагонів ІІ порядку 33,2 29,8 35,1 8,2 

Кількість листків 75,44 70,2 82,24 7,9 

Кількість суцвіть, шт. 46,2 41,7 46,5 6,0 

Продуктивність суцвіть з 1-ї рослини, г 1,8 1,7 1,9 5,6 

Загальна кількість пагонів, шт. 

8 кг/га 

40,5 38,1 45,2 8,8 

Пагонів І порядку 11,3 10,4 12,9 10,9 

Пагонів ІІ порядку 29,2 27,7 32,3 7,9 

Кількість листків 74,3 70,2 77,4 4,9 

Кількість суцвіть, шт. 43,0 39,2 44,0 5,5 

Продуктивність суцвіть з 1-ї рослини, г 1,3 1,2 1,32 5,0 

Достовірним був також вплив взаємодії факторів АВС (частка впливу –

76 %) та взаємодії факторів А і С – 9 % та В і С (частка впливу лише 1 %) (див. 

рис.). 

 

 
 

 

Рис. Частка впливу факторів на формування урожайності суцвіть  

ромашки лікарської, (2016–2017 рр.), %. 

 

Діаграма показує відсоткове співвідношення факторів сили впливу та НІР05 

на формування урожайності суцвіть. Найбільший вплив на урожайність у трифак-
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торному досліді мав фактор А (сорт), частка впливу якого дорівнювала 6 %, частка 

строків сівби становила 3 %, а норм висіву насіння – 5 %.  

Висновки. Результати нашого дослідження показали, що за осіннього стро-

ку сівби створюються сприятливіші умови для розвитку рослин, оскільки останні 

максимально встигають використати ресурси середовища у весняний період і 

відповідно забезпечити вищу життєздатність літніх посівів. Оптимальними були 

варіанти зі шириною міжрядь 45 см, нормою висіву 6,0  кг/га, де за умови осіннього 

строку сівби кількість суцвіть становила 52,3 шт. з рослини, або 8,2 %, а маса 

суцвіть з рослини – 4,2 г, за середніми показниками – 13,1 %. Відмінність між 

сортами складала до 1%, що є незначним показником, адже обидва триплоїди, що 

забезпечують кращу продуктивність суцвіть порівняно з дикорослими [12]. За 

результатами дисперсійного аналізу, на її значення мають вплив сортова 

особливість (r = 0,12), строки сівби (r = 0,14) і норми висіву насіння (r = 0,14) 

На наступних етапах дослідження заплановано вивчити способи сушіння 

сировини, визначити видову забур‟яненість посівів та оцінити адаптивний потен-

ціал культури, рівень посухо- та зимостійкості, проаналізувати структурний склад 

та якість рослинної сировини у досліджуваній біомасі. 
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Падалко Т. Індивідуальна продуктивність рослин ромашки лікарської 

залежно від технологічних заходів в умовах Придністров’я 

Досліджено особливості формування продуктивності рослин ромашки лікарської 

залежно від сортової агротехніки, строків сівби та норм висіву. Вирощування ромашки 

лікарської потребує створення інфраструктури господарства з відповідною технікою, 

сушаркою, обладнанням для миття коренів, складськими приміщеннями, які забезпечували 

б оптимальні технологічні параметри культивування рослин та післязбиральної переробки. 

Як об‟єкт досліджень використовували високопродуктивні тетраплоїдні сорти ромашки 

лікарської Перлина Лісостепу і Bodegold. Якісний та кількісний склад вторинних 

інгредієнтів рослин залежить від походження та сорту. Найбільшу лікарську цінність 

становлять суцвіття, що сформувалися на стеблах, оскільки вони є найкрупнішими і 

забезпечують високий вихід сухої сировини. Оптимальними були ширина міжрядь 45 см, 

норма висіву 6,0 кг/га, де за умови осіннього строку сівби кількість суцвіть становила 

52,3 шт. з рослини, а це 8,2 %, а маса суцвіть з рослини – 4,2 г, за середніми показниками – 

13,1 %, відмінність між сортами складала до 1 %, що є незначним показником. 

Ключові слова: ромашка лікарська, сорт, строки сівби, норми висіву, продук-

тивність, урожайність. 

 

Padalko T. Individual productivity of chamomile plants depending on technological 

measures in the conditions of Prydnistrovya 

The peculiarities of the formation of chamomile plants productivity depending on varietal 

agrotechnics, terms of sowing and seeding rates are investigated. The cultivation of chamomile 

plants requires the establishment of an infrastructure of the economy with the appropriate 

equipment, dryer, equipment for washing the roots, warehouse premises that would provide 

optimal technological parameters for plant cultivation and post-harvest processing. As a research 

object, high-productive tetraploid varieties of chamomile Pearl of Forest-steppe and Bodegoldwere 

used. The qualitative and quantitative composition of the secondary plant ingredients depends on 

the origin and the variety. The best were the width of row spacings of 45 cm, the seeding rate of 

6,0 kg/ha, where, in the condition of the autumn sowing period, the number of inflorescences was 

52,3 pc. from the plant, it is 8,2 %, and the weight of inflorescences from the plant – 4,2 g, with 

average indices 13,1 %, the difference between the varieties was up to 1 %, which is a small 

indicator. 

Key words: chamomile, variety, terms of sowing, sowing rates, productivity, yield. 
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ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ  

В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 
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Постановка проблеми. У світовому виробництві зерна частка пшениці 

складає 36 %, а на світовому ринку зерна вона займає близько 30 % [1; 8]. На півдні 

України – це основна зернова культура. Але останніми роками врожайність її 

формується невисокою, а зерно має переважно низьку якість, яка, на жаль, не 


