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Постановка проблеми. Щорічно в Україну імпортується значна кількість 
різних видів ефірної олії із зарубіжних країн, на що витрачаються великі валю-
тні кошти. Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови південного Степу та АР 
Крим, схожі з основними світовими районами культивування ефіроносів і лі-
карських рослин, дозволяє вирощувати великий набір цих культур, дає можли-
вість з успіхом замінити імпортні парфумерно-косметичні вироби, пряності, 
лікарські препарати вітчизняними, дозволить значною мірою розширити їх 
асортимент та знизити вартість. Широке введення в культуру цих видів рослин 
дозволить покращити екологічний стан сільськогосподарських угідь регіону.  

Отже, враховуючи вищенаведене, необхідно розширити площі під лікар-
ськими рослинами, у тому числі розторопшею плямистою, для підвищення 
конкурентоспроможності та підвищення економічних показників виробництва 
лікарських культур. Особливо актуальними є дослідження з оптимізації основ-
них елементів технології вирощування розторопші на зрошуваних землях пів-
дня Украйни, зокрема системи обробітку ґрунту, ширини міжрядь, строків 
сівби та фону мінерального живлення. 

Стан вивчення проблеми. Лікувальні властивості рослин залежать від 
наявності в них різноманітних за хімічною структурою і терапевтичною дією 
речовин. Найважливішими з них є білки й амінокислоти, нуклеїнові кислоти, 
алкалоїди, крохмаль, клітковина, слизи, глікозиди, сапоніни, жири і жирні олії, 
ефірні олії, віск, гіркоти, феноли, флавоноїди, дубильні речовини, смоли, віта-
міни, тощо [1, 2].  
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Вміст цих речовин у лікарських рослинах впливає на різноманітні життєві 
функції людини: задоволення потреб у поживних речовинах, пригнічення хво-
роботворної мікрофлори, мобілізація захисних сил людського організму. Нау-
ковими дослідженнями доведено, що нині використовуються не всі можливос-
ті лікарських рослин [3].  

З 2000 видів рослин флори України поглиблено вивчалися на предмет їх 
використання в науковій медицині близько 500 видів, а використовується ли-
ше 230. Це змушує розширювати наукові дослідження по лікарських рослинах, 
вивчати детальніше властивості вже відомих видів, їх реакцію на різні елемен-
ти технологій вирощування [4].  

Завдання і методика досліджень. Завданням досліджень було вивчити 
вплив основних агротехнічних чинників (системи обробітку ґрунту, ширини 
міжрядь, строків сівби та фону мінерального живлення) на продуктивність 
рослин розторопші плямистої при її вирощуванні в умовах зрошення півдня 
України. 

Польові й лабораторні дослідження проведені протягом 2010-2012 рр. в 
Інституті рису НААНУ. Дослідні ділянки закладали за методом розщеплених 
ділянок згідно з існуючими методиками  з дослідної справи [5]. Ґрунтовий 
покрив представлений темно-каштановими залишково солонцюватими ґрун-
тами. Вміст гумусу в 0-20 см шарі ґрунту становив 2,06%.  

Роки досліджень відрізнялись як за температурним режимом, так і за над-
ходженням атмосферних опадів. Так, 2010 і 2011 роки характеризувалися 
сприятливими погодними умовами, а у 2012 році було відмічено гострий дефі-
цит опадів на фоні підвищеного температурного режиму. 

Агротехніка в дослідах буда загальноприйнятою для вирощування розто-
ропші на поливних землях, за винятком досліджуваних факторів.  

Результати досліджень. Аналіз отриманих даних показав, що врожай-
ність розторопші змінювалась під впливом досліджуваних факторів, проте цей 
вплив був неоднаковим (табл. 1). 

Порівняння показників продуктивності рослин стосовно фактора  А (об-
робіток ґрунту) свідчить про несуттєвий вплив мілкого обробітку ґрунту (14-
16 см) порівняно з оранкою на глибину 20-20 см. За такої зміни обробітку ґру-
нту врожайність насіння розторопші зросла з 11,2 до 11,7 ц/га, або на 4,5%. 
Слід зауважити, що такий приріст є недостатнім з точки зору окупності додат-
кових витрат пального на проведення оранки, порівняно з мілким обробітком 
ґрунту.  

У роки досліджень спостерігалась тенденція позитивного впливу на про-
дуктивність  рослин розширення міжрядь з 30 до 45 й, особливо, до 60 см. Так, 
при міжрядді 30 см урожайність розторопші становила 10,7-11,1 ц/га, при збі-
льшенні до 45 см цей показник збільшився на 4,7-5,4% (або до 11,2-11,7 ц/га). 
Розширення міжрядь з 30 до 60 сприяло ще більшому підвищенню врожайнос-
ті – на 1,1-1,3 ц/га (або на 10,3-11,7%). Отже, враховуючи біологічні особливо-
сті культури, встановлено, що найкраща продуктивність рослин формувалась 
за сівби з шириною міжрядь 60 см. 

Стосовно строків сівби, встановлена закономірність зниження врожайнос-
ті розторопші при запізненні з сівбою та переміщенні її строків з третьої дека-
ди березня на третю декаду квітня. Максимальна врожайність на рівні 13,5-



112 Таврійський науковий вісник № 83 
 

 

 

14,2 ц/га встановлена при сівбі наприкінці березня, міжряддях 45-60 см та про-
веденні оранки на глибину 20-22 см.  

Таблиця 1 – Урожайність розторопші плямистої залежно від способів об-
робітку ґрунту, ширини міжрядь, строків сівби та фону мінерального жи-

влення за роки проведення досліджень, ц/га 

Обробіток 
ґрунту 

(фактор А) 

Ширина 
міжрядь, 

см (фактор В) 

Строк посіву 
(фактор С) 

Фон мінерального живлення 
(фактор D) 

без доб-
рив 

N45P45 N90P90 

Мілкий обробі-
ток ґрунту на 
глибину 
14-16 см 

30 

кінець березня 9,7 12,9 14,7 

середина квітня 8,9 11,4 13,0 

кінець квітня 6,1 8,3 11,1 

45 

кінець березня 10,5 13,5 15,4 

середина квітня 9,1 12,1 13,8 

кінець квітня 6,5 8,7 11,5 

60 

кінець березня 10,9 14,1 16,0 

середина квітня 9,3 13,0 14,6 

кінець квітня 6,7 9,7 12,1 

Оранка на 
глибину 20-20 

см 

30 

кінець березня 10,0 13,3 15,2 

середина квітня 9,4 11,9 13,5 

кінець квітня 6,5 9,1 11,5 

45 

кінець березня 10,7 14,0 15,7 

середина квітня 9,3 12,6 14,1 

кінець квітня 7,0 9,7 12,1 

60 

кінець березня 11,2 14,8 16,6 

середина квітня 9,9 13,5 14,9 

кінець квітня 7,4 10,4 12,8 

НІР05, ц/га А = 0,045-0,093; В = 0,055-0,114; C = 0,055-0,114; D = 0,055-0,114 

 
Мінімальні значення – 8,5-8,9 ц/га отримали на ділянках з мілким обробі-

тком ґрунту на глибину 14-16 см, міжряддях 30 см та зміщенні строків сівби на 
кінець квітня. Слід зауважити, що різниця між найкращім та найгіршим спо-
лученням варіантів становила 51,7-67,1%, що свідчить про істотний вплив 
строків сівби на продуктивність рослин розторопші плямистої. 

Мінеральні добрива (фактор D) позитивно впливали на врожайність роз-
торопші плямистої. Так, у варіанті без добрив урожайність становила 8,8 ц/га, 
а на ділянках з внесенням N45P45 та N90P90 підвищилась до 11,8 і 13,8 ц/га. Слід 
підкреслити, що підвищення продуктивності рослин було непропорційним. 
Так, порівняно з неудобреним варіантом при використанні N45P45 відмічено 
зростання врожайності розторопші на 34,1%, а між ділянками з внесенням 
N45P45 і N90P90 – приріст становив лише 16,9% (або був у 2,0 рази меншим), що 
свідчить про зниження окупності мінеральних добрив та потребує уточнення 
їх доз на запланований рівень урожайності. 
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Дисперсійним аналізом доведено, що частка впливу факторів має суттєві 
відмінності щодо формування продуктивності рослин розторопші плямистої 
на зрошуваних землях (рис. 1). 

Обробіток ґрунту (фактор А) та ширина міжрядь (фактор В) мають незна-
чний вплив на врожайність досліджуваної культури – лише 3,3 і 5,3%, відпові-
дно. Вплив строків сівби (фактор С) істотно зріс – до 26,2%, що перевищує 
перші два фактори у 4,9-8,0 разів. Найбільший у досліді вплив на продуктив-
ність рослин чинили мінеральні добрива, оскільки частка їх впливу становила 
39,2%.  

 
Рисунок 1. Частка впливу факторів на врожайність розторопші плямистої за-
лежно від впливу факторів: обробіток ґрунту (фактор А), ширина міжрядь (фа-
ктор В), строк посіву (фактор С), фон мінерального живлення (фактор D) 

Під час аналізу показників взаємодії факторів проявився найбільший 
вплив загальної взаємодії факторів АВСD, який дорівнював 5,2%, що свідчить 
про позитивний вплив оптимізації усіх досліджуваних елементів технології 
вирощування розторопші на поливних землях. Найменша парна взаємодія – 
0,5% відмічена за сполучення факторів А і D (обробітку ґрунту та фону міне-
рального живлення), а найбільша – на рівні 2,6% – між факторами С і D (стро-
ків сівби та фону мінерального живлення).  

Кореляційно-регресійним аналізом встановлена різниця впливу на вро-
жайність розторопші теоретично розрахованих кількісних характеристик фак-
тора В (ширина міжрядь) та фактора D (фон мінерального живлення) (рис. 2, 
3). 
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Рисунок 2. Кореляційно-регресійна залежність між показниками врожайності 

насіння розторопші плямистої та ширини міжрядь 

За розширення ширини міжрядь з 30 до 60 см спостерігається істотне під-
вищення продуктивності рослин, що відображають лінії поліноміального тре-
нду. У діапазоні від 65 до 73 см приріст урожайності суттєво уповільнюється, а 
після позначки 76 см – відмічається зниження досліджуваного показника. От-
же, результатами статистичного аналізу експериментальних даних доведено, 
що оптимальною шириною міжрядь для розторопші є 60 см, а її вирощування з 
більшою шириною міжрядь   викликає зниження продуктивності рослин. 

 
Рисунок 3. Кореляційно-регресійна залежність між показниками врожайності 

насіння розторопші плямистої та доз добрив 
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Схожа тенденція спостерігалась при порівнянні теоретичної лінії тренду 
рівня врожайності досліджуваної культури з дозами азотних добрив. При під-
вищенні дози азотних і фосфорних добрив з 45 до 90 кг діючої речовини на 1 
гектар ріст урожайності був стрімким, що обумовлено істотною стимулюючою 
дією цих найважливіших елементів живлення на продуктивність рослин.  

У діапазоні від 130 до 165 кг д.р./га встановлено суттєве уповільнення ро-
сту показників урожайності, а після перевищення позначки N168 – проявляєть-
ся негативна дія збільшення дози добрив на досліджуваний показник. Таким 
чином, ураховуючи результати кореляційно-регресійного аналізу, можна зро-
бити висновок про те, що найбільшу ефективність має використання азотно-
фосфорних добрив сумарною дозою від 90 до 180 кг діючої речовини на 1 га. 

 Висновки. Глибина обробітку ґрунту несуттєво впливає на продуктив-
ність розторопші плямистої. За аналізом рівня врожайності досліджуваної 
культури встановлена тенденція позитивного впливу на продуктивність рос-
лин розширення міжрядь з 30 до 45 й, особливо, до 60 см. Крім того, виявлена 
закономірність зниження врожайності розторопші при запізненні з сівбою та 
переміщенні її строків з третьої декади березня на третю декаду квітня, а мак-
симальна продуктивність рослин була за сівби наприкінці березня. Мінеральні 
добрива істотно збільшували показники врожайності розторопші, проте це 
підвищення було непропорційним, оскільки порівняно з неудобреним варіан-
том при використанні N45P45 врожайність зросла на 34,1%, а між ділянками з 
внесенням N45P45 і N90P90 – приріст становив лише 16,9%. 

Дисперсійним аналізом доведено, що обробіток ґрунту та ширина між-
рядь мають незначний вплив на врожайність досліджуваної культури з част-
кою впливу лише 3,3 і 5,3%. Строки сівби мали вплив на продуктивність рос-
лин на рівні 26,2%, а найвище значення з точки зору формування рівня вро-
жайності мали мінеральні добрива, оскільки частка їх впливу становила 39,2%. 
Кореляційно-регресійним аналізом встановлено, що оптимальний діапазон 
ширини міжрядь становить 45-60 см, а для сумарної дози азотно-фосфорних 
добрив – від 90 до 180 кг д.р./га. 
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