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Постановка проблеми. Фенхель звичайний – культура широкого спектру 

використання та невичерпного потенціалу корисних властивостей, цінна ефіроо-

лійна, лікарська, пряносмакова, овочева, ароматична, медоносна та декоративна 

рослина [1-3, 5]. Фенхель належить до високорентабельних культур значного поте-

нціалу прибутковості, його вирощування навіть на невеликих площах дозволяє 
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забезпечити стабільність та суттєво покращити показники виробничої діяльності 

господарств різних форм власності, особливо фермерських.  

Традиційними регіонами культивування фенхелю в Україні є західні об-

ласті та АР Крим, які характеризуються сприятливим тепловим режимом та 

достатньою кількістю опадів. В останні роки у зв’язку з розвитком різних га-

лузей промисловості та нарощуванням виробничих потужностей виникла не-

обхідність розширення традиційних меж вирощування фенхелю та введення 

його в культуру в посушливих умовах півдня України.  

Вирощування фенхелю на півдні України неможливе без певних техно-

логічних новацій з урахуванням специфічних ґрунтово-кліматичних умов зони 

та реакції на них рослин. Особливо актуальними питаннями є вивчення та 

удосконалення таких складових технології вирощування, як строки сівби, ши-

рина міжряддя, добрива, дослідження їх впливу на ріст, розвиток та насіннєву 

продуктивність рослин. 

Стан вивчення проблеми. Аналіз літературних та інтернет-джерел сві-

дчить про обмеженість та суперечливість даних про фенхель звичайний. Інфо-

рмація, диференційована з урахуванням специфічних ґрунтово-кліматичних 

умов зони південного Степу України, взагалі відсутня. Успішне введення фен-

хелю звичайного в культуру вимагає проведення досліджень агротехнічних 

заходів, що дозволять реалізувати потенційні можливості рослин. 

Завдання і методика досліджень. До задач досліджень входило встано-

влення впливу фону живлення, строку сівби та ширини міжряддя на насіннєву 

продуктивність фенхелю звичайного в богарних умовах півдня України.  

У 2011-2013 роках у Херсонському обласному державному центрі екс-

пертизи сортів рослин були закладені та проведені польові досліди на темно-

каштанових ґрунтах, типових для даної зони.  

Схема досліду включала такі фактори та їх варіанти: Фактор А – фон 

живлення: без добрив; N30; N60; N90; Фактор В – строк сівби: ранній (третя де-

када березня); середній (перша декада квітня); пізній (друга декада квітня); 

Фактор С – ширина міжряддя, см: 15; 30; 45; 60. Дослід закладений методом 

розщеплених ділянок, повторність досліду чотирикратна. Агротехніка виро-

щування фенхелю звичайного в досліді була загальноприйнятою за винятком 

факторів та варіантів, що вивчались. 

Збирання та облік урожаю насіння проводили суцільним способом з усі-

єї облікової площі кожної ділянки [4].  

Результати досліджень. Важливою передумовою раціонального вико-

ристання матеріально-технічних ресурсів, ґрунтово-кліматичного потенціалу 

регіону є підвищення виходу рослинницької продукції з одиниці площі за ра-

хунок удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур 

і, зокрема, фенхелю звичайного. 

Наші дослідження свідчать, що фон живлення, строки сівби та ширина 

міжряддя є дієвими засобами регулювання продуктивності посівів фенхелю. 

Крім того, урожайність культури значною мірою залежить від особливостей 

гідротермічних умов окремих років. 

Найвищий рівень урожайності фенхелю звичайного при всіх взаємодіях 

варіантів спостерігався у сприятливому 2011 році, у посушливих 2012 та 2013 
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роках відмічено зниження досліджуваного показника, у середньому, на 23,5 та 

14,8%, відповідно. 

У 2011 році врожайність насіння фенхелю звичайного змінювалась по 

варіантах досліду від 0,85 до 1,56 та становила, у середньому, 1,15 т/га. На 

фоні N30-N90 відмічено збільшення даного показника на 13,0-26,0% відносно 

контролю. Перенесення сівби на першу-другу декади квітня спричинило зни-

ження врожайності культури порівняно з ранньовесняним строком на 10,9-

19,5%. При звуженні міжряддя з 45 до 30 та 15 см спостерігалось зменшення 

досліджуваного показника на 6,4 та 14,4%, відповідно, при подальшому роз-

ширенні міжряддя до 60 см втрати врожаю склали 11,2%. 

У 2012 році діапазон варіювання врожайності насіння фенхелю звичай-

ного під впливом досліджуваних факторів становив 0,61-1,24, середнє значен-

ня – 0,88 т/га. Застосування азотних добрив забезпечило збільшення даного 

показника відносно контролю на 13,0% на фоні N30, на 20,8 та 22,1% на фоні 

N60 та N90, відповідно. Запізнення із сівбою на одну-дві декади порівняно з 

раннім строком негативно позначилось на насіннєвій продуктивності культури 

і, як наслідок, спричинило зменшення врожайності на 15,5-29,1%. При зміні 

ширини міжряддя з 45 до 15, 30 та 60 см відмічено зниження досліджуваного 

показника на 15,6; 6,3 та 12,5%, відповідно. 

У 2013 році врожайність фенхелю звичайного становила, у середньому 

по досліду, 0,98 та коливалась по варіантах у межах від 0,71 до 1,35 т/га. На 

ділянках з внесенням добрив N30, N60 та N90 зафіксовано збільшення досліджу-

ваного показника порівняно з контролем на 14,1; 22,4 та 24,7%, відповідно. 

Проведення сівби в середній та пізній строки спричинило зниження врожайно-

сті культури порівняно з ранньовесняною сівбою на 14,3 та 23,2%, відповідно. 

При звуженні міжряддя з 45 до 30 см спостерігалось зменшення насіннєвої 

продуктивності фенхелю звичайного на 9,3%, до 15 см – на 15,7%, при розши-

ренні міжряддя до 60 см – на 13,0%. 

У середньому за 2011-2013 рр. врожайність насіння фенхелю звичайного 

змінювалась під впливом досліджуваних елементів технології вирощування в 

діапазоні від 0,72 до 1,38 та становила, у середньому по досліду, 1,00 т/га. 

Найменш сприятливі умови проходження продукційних процесів у всі роки 

досліджень спостерігались на неудобрених ділянках пізнього строку сівби 

звичайним рядовим способом. Максимальну насіннєву продуктивність фенхе-

лю звичайного в досліді забезпечило проведення сівби в ранній строк широко-

рядним способом з міжряддям 45 см на фоні N60 та N90 – 1,35 та 1,38 т/га, від-

повідно. Підвищення дози азотних добрив з 60 до 90 кг д.р./га зумовило незна-

чний приріст урожайності культури – 0,03 т/га, або 2,2% (рис.1). 
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Фактор А – фон живлення: 1 – без добрив; 2 – N30; 3 – N60; 4 – N90. 

Фактор В – строк сівби: 5 – ранній; 6 – середній; 7 – пізній. 

Фактор С – ширина міжряддя: 8 – 15 см; 9 – 30 см; 10 – 45 см; 11 – 60 см 

 
Рисунок 1. Урожайність насіння фенхелю звичайного, у середньому за досліджу-

ваними факторами, т/га 

У середньому за три роки, чітко простежувався позитивний вплив азот-

них добрив на формування врожаю насіння фенхелю звичайного. Середньофа-

кторіальне значення досліджуваного показника на неудобреному фоні стано-

вило 0,87 т/га. На фоні N30 відмічено збільшення врожайності культури на 0,12 

т/га, або 13,8%, N60 та N90 – на 0,19 та 0,21 т/га, або 21,8 та 24,1%, відповідно. 

Ефективність мінеральних добрив залежала від впливу інших досліджу-

ваних технологічних заходів. Так, на ділянках з шириною міжряддя 45 см при-

ріст урожаю насіння фенхелю звичайного, у середньому, без урахування впли-

ву строків сівби, становив відносно контролю 0,14 т/га (14,9%) на фоні N30, 

0,23 т/га (24,5%) та 0,26 т/га (27,7%) на фоні N60 та N90, відповідно. При зву-

женні міжряддя до 15 см прибавки врожаю на фоні N30, N60 та N90 зменшились 

до 0,10; 0,16 та 0,18 т/га, або 12,2; 19,5 та 22,0%, відповідно. При ранньовесня-

ній сівбі приріст урожаю насіння фенхелю звичайного від застосування азот-

них добрив, у середньому, без урахування впливу ширини міжряддя, становив 

порівняно з контролем 0,13 т/га (13,1%) на фоні N30, 0,23 т/га (23,2%) та 0,26 

т/га (26,3%) на фоні N60 та N90, відповідно. На ділянках пізнього строку сівби 

даний показник дорівнював на фоні N30, N60 та N90 0,10; 0,15 та 0,16 т/га, або 

13,0; 19,5 та 20,8%, відповідно. 

Кожні 30 кг д.р./га азотних добрив забезпечили, у середньому, підвищення 

врожайності фенхелю звичайного на 0,07 т/га. При внесенні N30 продуктивність 
посіву зросла на 0,12 т/га, що склало 57,2% від загального приросту під впливом 

добрив. Збільшення дози азотних добрив з 30 до 60 кг д.р./га забезпечило підви-

щення врожайності на рівні середнього значення – 0,07 т/га, або 33,3% в структурі 
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загального приросту. Подальше збільшення дози добрив до 90 кг д.р./га зумовило 

незначний приріст досліджуваного показника – 0,02 т/га, або 9,5%. 

Окупність 1 кг д.р. азотних добрив приростом урожайності насіння фен-

хелю звичайного, у середньому за 2011-2013 рр., на фоні N30 становила 4,0 кг, 

на фоні N60 та N90 – 3,2 та 2,3 кг, відповідно. Отже, зі збільшенням дози добрив 

окупність їх додатковим урожаєм зменшувалась. Межі коливань даного показ-

ника залежно від взаємодії з іншими досліджуваними факторами становили на 

фоні N30 2,7-5,3 кг, на фоні N60 та N90 – 2,2-4,8 та 1,4-3,6 кг, відповідно. Міні-

мальною окупність добрив була при пізньовесняній сівбі звичайним рядовим 

способом, найвищих значень досягла на ділянках раннього строку сівби з між-

ряддям 45 см. Крім того, величина даного показника залежала від погодних 

умов окремих років. Найбільш сприятливі умови ефективного використання 

рослинами азоту мінеральних добрив спостерігались у 2011 році, найменш 

сприятливі – у 2012 році. Окупність 1 кг д.р. азотних добрив приростом уро-

жаю насіння фенхелю звичайного у 2011 році становила на фоні N30 4,3 кг, N60 

та N90 – 3,7 та 2,9 кг, відповідно, у 2012 році – 3,3; 2,7 та 9,1 кг, відповідно. 

У середньому за 2011-2013 рр., простежувалась чітко виражена перевага 

ранньовесняної сівби фенхелю звичайного в третій декаді березня порівняно з ін-

шими досліджуваними строками (у першій та другій декадах квітня). Середньофа-

кторіальне значення врожайності насіння на ділянках раннього строку сівби стано-

вило 1,15 т/га та перевищувало аналогічний показник у варіантах середнього та 

пізнього строків на 0,16 та 0,28 т/га, або на 16,2 та 32,2%, відповідно. 

Перенесення строків сівби на першу-другу декади квітня спричиняє по-

гіршення умов вологозабезпеченості фенхелю звичайного у фазу сходів та на 

початкових етапах розвитку внаслідок зменшення запасів вологи в поверхне-

вому шарі ґрунту, погіршення якості продукційних процесів рослин у резуль-

таті їх прискорення під впливом більш інтенсивного наростання суми актив-

них та ефективних температур. При запізненні із сівбою на одну-дві декади 

посилюється негативний вплив літньої посухи на цвітіння та зав’язування пло-

дів, осінніх дощів – на достигання. 

Урожайність насіння фенхелю звичайного, у середньому по фактору С, 

досягала найвищого значення – 1,10 т/га при широкорядній сівбі з міжряддям 

45 см. При звуженні міжряддя до 30 см відмічено зниження даного показника 

на 0,08 т/га, або 7,3%, до 15 см – на 0,17 т/га, або 15,5%. Розширення міжряддя 

до 60 см у результаті більш тісного розміщення рослин у рядку також негатив-

но позначилось на продуктивності культури. Втрати врожаю при зміні ширини 

міжряддя з 45 до 60 см склали 0,14 т/га, або 12,7%.  

Висновки. Таким чином, найбільш сприятливі умови формування на-

сіння фенхелю звичайного спостерігались у варіанті взаємодії N60, ранньовес-

няної сівби в третій декаді березня, ширини міжряддя 45 см.  
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НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЖНИВНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ  

ЦУКРОВОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ 
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Недашківська Н.А. - аспірант, Дніпропетровський ДАУ 
 

Постановка проблеми. Кожен підприємець у своїй діяльності прагне 

отримати максимальний прибуток з найбільш ефективним та бережним вико-

ристанням земель. Домогтися цього можна як за рахунок збільшення посівних 

площ, так і за рахунок більш ефективного їх використання. Однак, можливість 

розширювати посівні площі часто відсутня. Зрошення відкриває великі мож-

ливості до інтенсивного використання поливних земель шляхом застосування 

поукісних і пожнивних посівів, завдяки яким протягом року на значній площі 

можна збирати два і навіть три урожаї за рік [1,2]. За повторних посівів значно 

розширюються можливості більш повного використання зрошуваних земель, а 

також тепла, світла поживних речовин і поливної води з ранньої весни до піз-

ньої осені. 

Стан вивчення проблеми. Кукурудза є однією з універсальних продо-

вольчих культур, яку вирощують більш як у 80 країнах світу. З усього валово-

го збору зерна кукурудзи на продовольчі цілі використовується від 20 до 35%. 

Середньорічне споживання її на душу населення в багатьох країнах складає 

28-32 кг, у тому числі цукрової - 12-14 кг, тоді як в Україні цей показник ледве 

досягає 3,5-4,0 кг [3,4]. Одним з підвидів харчової кукурудзи є цукрова, яку 

вживають у свіжому, консервованому, сухому та замороженому вигляді, а 

також використовують у концентратній, кондитерській та пивоварній промис-

ловості. Впровадження цукрової кукурудзи в Україні у виробництво стриму-

ється відсутністю розроблених технологій її вирощування, які б відповідали 

сучасним вимогам й ураховували біологічні особливості цього підвиду відпо-

відно до умов вирощування [5]. До того ж, у вітчизняній та зарубіжній літера-

турі питання вирощування пожнивно кукурудзи цукрової висвітлені не доста-

тньо повно, а можливості вирощування цього підвиду в умовах північного 
Степу України взагалі не вивчалися.  

Для умов північного Степу України цей підвид кукурудзи є відносно 

новим і до теперішнього часу технологія його вирощування при зрошенні зна-


