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Сьогодення створює нові виклики для Українського аграрного сектору. На сьогодніш-

ній час це пов’язано з широкомасштабною військовою агресією, яка призвела до пору-
шення технологічних, логістичних, економічних чинників вирощування традиційних сіль-
ськогосподарських культур. Зважаючи на це в сучасних умовах необхідно кардинально 
переглянути підходи не лише до технології вирощування культур, але і до структури посів-
них площ, зокрема запроваджувати такі культури які б за рівнем потреби щодо елемен-
тів живлення мали мінімальні значення та були б резистентними, щодо хвороб шкідників 
та бур’янів, а за економічними показниками (рентабельністю) могли ефективно конкуру-
вати з традиційними високомаржинальними культурами, такими як соняшник, кукурудза, 
ріпак. Однією з таких культур, на нашу думку, є розторопша плямиста, яка на сьогод-
нішній час ще мало поширена, вирощується на незначних площах, а технологія її вирощу-
вання в зоні Полісся практично знаходиться в стадії апробації, зважаючи на це нами на 
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базі Поліського національного університету в рамках ПМГ ПРООН ГЕФ UKR/SGP/OP7/
Y1/CORE/LD/2020/03 «Інноваційні агроекологічні рішення для сталого сільського госпо-
дарства на деградованих землях Полісся» в науково-дослідному господарстві с. Велика 
Горбаша були закладені стаціонарні дослідження, щодо вивчення технології вирощування 
даної культури, зокрема вплив різної ширини міжрядь та глибини загортання насіння. 
Результати проведених досліджень засвідчили, що вирощувати розторопшу плямисту 
найкраще за умов використання органічної технології з шириною міжрядь 45 см та гли-
биною загортання насіння 2 см. Даний агрозахід дозволяє отримувати сталі високі показ-
ники, щодо урожайності розторопші плямистої. 

Проаналізувавши частку впливу факторів на формування урожайності, отримані 
нами результати засвідчили, що найвищий показник частки впливу зафіксований при 
ширині міжрядь 45 см, де вона становить 37 %, а за глибиною загортання насіння ‒ 27 %. 

Ключові слова: урожайність, ширина міжрядь, розторопша плямиста, біомаса, 
посіви, органічна технологія, родючість, деградовані ґрунти, фаза розвитку.

Vyshnivskyi P.S., Zhuravel S.V. Cultivation of spotted thistle (Silybum marianum) under 
organic technology in the conditions of the Zhytomyr Polissia

Today creates new challenges for the Ukrainian agricultural sector. To date, this is due to 
large-scale military aggression, which has led to a violation of the technological, logistical, 
and economic factors of growing traditional agricultural crops. Considering this, in modern 
conditions, it is necessary to radically revise approaches not only to the technology of growing 
crops, but also to the structure of sown areas, in particular, to introduce such crops that would have 
minimal values in terms of the level of need for nutrients and would be resistant to diseases, pests 
and storms yaniv, and in terms of economic indicators (profitability) could effectively compete 
with traditional high-margin crops, such as sunflower, corn, rapeseed. One of these crops, in 
our opinion, is the spotted thistle, which is still not widespread today, is grown on small areas, 
and the technology of its cultivation in the Polissia zone is practically at the stage of approbation, 
taking this into account by us on the basis of the Polissia National University within the framework 
of the UNDP PMG GEF UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03 «Innovative agro-ecological 
solutions for sustainable agriculture on degraded lands of Polissia» in the research farm of Velyka 
Gorbasha, stationary studies were established to study the cultivation technology of this crop, 
in particular, the influence of different widths between rows and the depth of seed wrapping. The 
results of the research proved that it is best to grow milk thistle under the conditions of using 
organic technology with a width of 45 cm between rows and a depth of seed wrapping of 2 cm. 
This agromeasure allows you to obtain consistently high indicators of milk thistle productivity.

Having analyzed the share of influence of the factors on the formation of productivity, 
the results we obtained proved that the highest indicator of the share of influence was recorded 
at the width of the row spacing of 45 cm, where it is 37%, and at the depth of seed wrapping – 
27%.

Key words: yield, row spacing, milk thistle, biomass, crops, organic technology, fertility, 
degraded soils, development phase.

Постановка проблеми. Розторопшу плямисту (Silybum marianum) здавна виро-
щують, як лікарську рослину, тому посівні площі її в світі постійно зростають. 
Завдяки високому вмісту вітамінів А, D, Е, K, F, групи B, вона є дуже корисною 
для організму людини і широко використовується в фармакології, зокрема сприяє 
відновленню печінки, підтримує імунітет, поліпшує роботу шлунково-кишкового 
тракту, зміцнює судини, омолоджує організм в цілому, допомагає контролювати 
рівень цукру у крові, прискорює загоєнню ран [5]. 

Однак, як показує аналіз динаміка посівних площ в Україні практично незмінна 
і в основному зосереджена в південних областях та Прикарпатті. Проте останнім 
часом географія вирощування даної культури почала розширюватися і до північ-
них регіонів. Крім того змінилися і технологічні принципи та аспекти щодо тех-
нології її вирощування. На сьогоднішній час найбільш перспективними, на нашу 
думку, є органічні технології, що базуються на елементах біологізації. Насампе-
ред, це пов’язано з тим, що кінцевим продуктом є виробництво олії, шроту, які 
використовуються в харчовій промисловості, косметології та медицині [1, 2, 
4]. Для розширення площ посівів розторопші плямистої лімітуючим чинником 



49
Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво

залишається ряд технологічних аспектів вирощування, особливо за умов орга-
нічної технології, а тому означені проблеми стали предметом наших досліджень. 
Нами на базі Поліського національного університету був розроблений і впрова-
джений дослід щодо апробації органічної технології вирощування розторопші 
плямистої (Silybum marianum) в умовах Житомирського Полісся.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розторопша плямиста є не 
вибагливою культурою до родючості ґрунту та кліматичних умов, але пози-
тивно реагує на внесення добрив підвищуючи урожайні та якісні показники. 
Специфічною особливістю розторопши плямистої (Silybum marianum) є те, що 
дана культура є дикоросом з високою резистентністю до різного виду шкодо-
чинних факторів, а також володіє високою конкурентоздатністю щодо бур’яно-
вої рослинності. В Україні культивується невелика кількість сортів, нами ж був 
апробований сорт української селекції Бойківчанка, який був виведений в Іва-
но-Франківському інституті АПВ НААН, пройшов державні сортові випробу-
вання і занесений в Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні з 2007 року, а також рекомендований для вирощування у всіх грунто-
во-кліматичних зонах України [6]. 

У сівозміні розторопша плямиста належить до культур раннього строку посіву. 
Дружні сходи рослини з’являються на 8–10 добу після посіву за середньодобо-
вої температури 10 °C. Для її вирощування підходять легкі слабокислі супіщані 
ґрунти [8, 9]. Одним з основних елементів підвищення продуктивності розто-
ропші плямистої залишається удобрення. Формування високої продуктивності 
розторопші плямистої в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах потребує опти-
мальних строків посіву, оскільки від цього залежить дружність сходів, енергія 
проростання насіння та подальший процес розвитку рослин.

Дослідження особливостей технології вирощування розторопші плямистої 
значну увагу приділено у працях Разанова С.Ф., Гамаюнової В.В., Дьоміна О.В., 
Тарасюка В.А., Хоміна В.Я., які вивчали елементи технології вирощування куль-
тури [3, 7], Воронцова В.Т., Опара М.М., які досліджували особливості вирощу-
вання розторопші плямистої в умовах присадибного господарства [9-10].

Постановка завдання. Головним завданням наших досліджень було проаналі-
зувати вплив різної ширини міжрядь та глибини загортання насіння розторопши 
плямистої на формування її урожайності. 

Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками, зокрема: 
Д.А. Доспехова [1], фенологічні спостереження проводили за О.І. Зінченком [8], 
збирання врожаю здійснювалося поділяночно. Рівень урожаю обліковували мето-
дом суцільного обмолоту комбайном з кожної ділянки (зважуванням і перерахун-
ком на стандартну вологість і 100 % чистоту), а для встановлення біологічного 
рівня урожаю – методом відбору пробних снопів для обмолоту і структурного 
аналізу рослин після дозрівання кошиків (на центральному і бокових галужен-
нях). Статистично результати опрацьовано методом дисперсійного аналізу за 
Б.А. Доспеховим (1985) [2].

Дослідження були проведені на базі Поліського національного університету 
в рамках ПМГ ПРООН ГЕФ UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03 «Інноваційні 
агроекологічні рішення для сталого сільського господарства на деградованих зем-
лях Полісся». Реалізація проєкту здійснювалася на науково-дослідному господар-
стві с. Велика Горбаша. Загальна площа досліджуваної ділянки складала 5 га, де 
вирощувалися 5 культур, зокрема: амарант, ромашка лікарська, чорний кмин, роз-
торопша плямиста (Silybum marianum), коріандр. Тип ґрунту ясно-сірий лісовий 
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з низькою забезпеченістю елементами живлення, вмістом гумусу 1,1–1,2 та сла-
бо-кислою реакцією ґрунтового розчину рН 5,7.

Схемою досліду передбачалося вивчення різних елементів технологій щодо 
ширини міжрядь та глибини загортання насіння, зокрема, схема посіву передба-
чала ширину міжрядь – 15 та 45 см та глибину загортання насіння на 2 см та 4 см. 
Дослідження проводилися з метою оптимізації промислової органічної технології 
вирощування розторопші плямистої (Silybum marianum) в умовах Житомирського 
Полісся.

Виклад основного матеріалу досліджекнь. Одним з найважливіших гос-
подарських показників, що характеризує якість насіннєвого матеріалу є маса 
1000 насінин. Чим більша маса 1000 насінин, тим насіння багатше на поживні 
речовини. Аналіз отриманих результатів, щодо маси 1000 насінин (табл. 1) засвід-
чив, що найбільша прибавка в масі відмічена на варіанті при глибині загортання 
насіння 2 см та ширини міжряддя 45 см – 29,5 г та глибини загортання насіння 
4 см з шириною міжрядь 45 см – 27,5 г.

Було також встановлено, що період розвитку розторопші плямистої (Silybum 
marianum) залежить і від ширини міжрядь при її посіві. При цьому найбільш 
чітко це проявляється в фазах від появи сходів до повного цвітіння та при дости-
ганні і повній стиглості. На нашу думку, саме збільшення ширини міжрядь сприяє 
більш кращому розвитку розторопші плямистої (Silybum marianum) за рахунок 
збільшення площі живлення кореневої системи, а також покращєння доступу ФАР 
до надземної листкової поверхні. Саме за умов збільшення ширини міжряддя всі 
процеси розвиваються більш інтенсивніше і вегетаційний період в порівнянні 
з шириною міжрядь 15 см скорочується на 10 днів. Зважаючи на специфіку даної 
культури щодо її збирання і можливість втрат насіння внаслідок висипання, це 
є достатньо вагомим аспектом та дає змогу реалізувати втрати. 

Таблиця 1
Динаміка впливу глибини загортання насіння та ширини міжрядь  

на масу 1000 насінин, г
Глибина загортання 

насіння, см (фактор А)
Ширина міжрядь, см (фактор В)

15 45 15 45
2 26,0 29,5 25,7 26,1
4 24,2 27,5 25,4 25,8

Найвищі показники урожайності розторопші плямистої (табл. 2) було нами 
зафіксовано за умов широкорядного способу посіву (45 см) та глибини загортання 
насіння 2 см, де він склав – 1,20 т/га, а при глибині загортання 4 см– 1,06 т/га. Най-
нижчі показники урожайності було отримано за ширини міжрядь 15 см і глибини 
загортання насіння 4 см – 0,98 т/га та 2 см – 1,08 т/га.

Звичайно, що всі фактори по різному впливають на формування урожайності 
культури (рис. 1), при цьому дуже важливо визначити конкретну частку впливу 
кожного з них. Дисперсійний аналіз показав, що найбільший вплив на урожай-
ність розторопші плямистої в наших дослідженнях має ширина міжрядь – 37 % 
та глибина загортання насіння 27 %.Частка впливу погодних умов становить 18 %, 
взаємодія факторів – 9 %, інші фактори 9 %.

Висновки і пропозиції. Проаналізовані результати під час дослідження пока-
зують, що урожайність розторопші плямистої залежить від маси насіння посівного 
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матеріалу, ширини міжрядь, глибини загортання насіння, кількості рослин на 
метрі погонному та погодних умов року. Зважаючи на це найкращі показники при 
вирощуванні розторопші плямистої (Silybum marianum) в умовах Житомирського 
Полісся зафіксовані за ширини міжрядь 45 см та глибини загортання насіння 2 см, 
де урожайність становить 1,20 т/га і 4 см – 1,06 т/га. Щодо впливу біотичних та абі-
отичних факторів на формування урожайності розторопші плямистої, то найбіль-
ший вплив мають ширина міжрядь – 37 % та глибина загортання насіння – 27 %.
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Великий відсоток що призводить до забруднення довкілля припадає на господарську 
діяльність людини. Особливо високу небезпеку становить забруднення важкими мета-
лами, тому, що значна їх частина має надзвичайно високу токсичність навіть у мінімаль-
них кількостях. Важкі метали не розкладаються, а здатні лише до перерозподілу між 
природними середовищами. Вони накопичуються в живих організмах, що призводять до 
різних патологій [1].

Важкі метали мають негативний вплив на мітотичну активність клітин рослини, 
що призводить до збільшення тривалості фаз росту. Також варто зазначити, що під-
вищена концентрація важких металів викликає в клітинах коренів різні генетичні пору-
шення, що призводить до погіршення росту рослин. Важкі метали мають негативний 
вплив і на ріст та розвиток клітин, знижується еластичність стінок та порушується 
водний режим стінок [2, 4]. Пригнічення росту наземної частини рослин також може 
бути спричинено негативною дією важких металів, що проявляється пригніченням 
росту пагонів.

До списку важких металів відносять більше аніж 40, які мають атомну масу понад  
50 атомних одиниць. Але деякі з них відносяться до мікроелементів, які надзвичайно важ-
ливі для росту і розвитку рослин (Zn, Mn, Cu). Мікроелементи в рослинах можуть входити 
до складу ферментів, або ж виконувати функцію активатора розвитку рослини і необ-
хідні в надзвичайно малій кількості.

Такі важкі метали як Pb та Cd істотно не впливають на ріст і розвиток рослин, 
оскільки не мають відповідних функцій у життєвому циклі рослин. Підвищення рухомих 
форм металів Zn, Cu, Pb та Cd в 1,5–2 рази у ґрунті призводять до погіршення якості 




