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АНОТАЦІЯ 

Падалко Т.О. Продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) 

залежно від технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 Агрономія, галузі знань 20 – Аграрні науки та 

продовольство. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 

МОН України, Кам’янець-Подільський, 2021.  

Зміст анотації. У дисертаційній роботі наведено теоретичне 

узагальнення і результати експериментальних досліджень, які розв’язують 

важливу науково-практичну проблему вивчення елементів технології 

вирощування, процесів росту та розвитку рослин ромашки лікарської в умовах 

Правобережного Лісостепу України, підвищення їх продуктивності та якості 

врожаю за сортами, строками сівби і нормами висіву насіння.  

В результаті виконаних досліджень обґрунтована доцільність 

вирощування рослин ромашки лікарської в природно-кліматичних умовах 

Правобережного Лісостепу України. Сорти за стійкістю та біологічними 

особливостями є важливим показником у появі дружних сходів, формуванні 

кількості та маси пагонів, листків та суцвіть, що є показником підвищення 

урожайності сировини. Досліджено вплив строків сівби для оцінки 

адаптивного потенціалу культури залежно від абіотичних, біотичних факторів,  

рівня посухо- та зимостійкості для подовження періоду цвітіння та збору 

сировини досліджуваної культури.  Обґрунтовано оптимальні норми висіву 

насіння для проведення досліджень залежно від агротехнічних та біологічних 

чинників. Визначено густоту стояння рослин залежно від сорту, строку сівби 

та норми висіву насіння; встановлено залежність біометричних показників 

рослин ромашки лікарської від досліджуваних факторів; дано оцінку впливу 

строку сівби та норми висіву насіння на урожайність сировини представлених 

сортів; досліджено залежність показників якості, які оцінювалися цілим 

комплексом технологічних параметрів і хімічним складом сировини залежно 
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від факторів, які покладено в експеримент; на основі аналізу розроблених 

елементів технології вирощування ромашки лікарської визначено й 

обґрунтовано економічну та енергетичну доцільність культивування.  

Проаналізувавши низку вітчизняних досліджень, виробничих 

результатів та закордонного досвіду вирощування і затребуваності культури 

ромашки лікарської, нами визначено робочу гіпотезу наукових досліджень, 

обрано напрямок і фактори досліджень.  

Ґрунти сірі лісові на карбонатному лесі та помірний клімат 

Правобережного Лісостепу України є цілком придатними для вирощування 

ромашки лікарської. Теплими і вологими були 2017 і 2018 роки, що дало змогу 

отримати  дружні рівномірні сходи рослини. Прохолодним та добре 

вологозабезпеченим впродовж вегетаційного періоду був 2019 рік, а 

найпосушливішим, порівняно з попередніми роками, були  2017 і 2020 рік. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком досліджуваної культури 

показали, що найбільш тривалим – 233 доби був вегетаційний період сорту 

Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га, 

і найменш тривалим – 76 діб – на варіанті сорту Bodegold за літнього строку 

сівби з нормою висіву насіння 4 кг/га. Отже, календарні строки, за проведені 

роки досліджень, озимої сівби варіювали  в межах з ІІІ декади вересня до             

І декади жовтня, весняного строку з  ІІІ декади березня до І декади квітня та 

літнього ‒ з ІІІ декади червня до І декади липня, що дало можливість 

вирощувати ромашку лікарську впродовж усього вегетаційного періоду, а це є 

досить рентабельним. Ріст і розвиток рослин із різними схемами сівби від 

сходів до пагоноутворення був однаковим. При цьому  фаза бутонізації 

осіннього строку відмічалася  на 13 добу  сорту Перлина Лісостепу та на             

11 добу сорту Bodegold, а дозрівання, відповідно на 9 ‒ 11 діб раніше 

весняного строку та літнього. На контролі, показник вегетаційного періоду був 

вищий осіннього строку сівби в порівнянні із досліджуваними варіантами і 

становив по рокам і факторам 87 ‒ 90 діб. Період бутонізації для рослин 

ромашки лікарської в умовах Правобережного Лісостепу України 
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характеризується підвищеною температурою ґрунту (ІІ ‒ ІІІ декади червня). 

Так, середня декадна температура ґрунту за 2017 ‒ 2020 рр. на глибині                  

10 см становила від +210 до +31 0С. Впродовж 8‒10 днів в один зі строків 

спостережень вона підвищувалася до +25 0С і вище. Кошики квітнули 

впродовж 9 ‒ 11 діб при температурі до 20 ‒ 25 0С, зі збільшенням температури 

повітря до 30 0С і вище цвітіння відбувалась за 4 ‒ 6 днів. 

Для забезпечення запланованої густоти сівби враховували польову 

схожість у конкретних умовах дослідного поля, а також виживання рослин у 

процесі вегетації. Польова схожість рослин ромашки лікарської в середньому, 

знаходилася в межах 71 – 88 % залежно від досліджуваних факторів. 

Найбільшу польову схожість 91% забезпечили рослини в 2018 році при нормі 

висіву насіння 6 кг/га, осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу. 

Найменша польова схожість 71% відмічена в сорту  Bodegold у 2017 році  з 

нормою висіву насіння 4 кг/га літнього строку сівби. Збільшення норми висіву 

насіння до 8 кг/га викликало зниження схожості 76; 72; 84% сорту Перлина 

Лісостепу та зменшення на 2% сорту Bodegold за рахунок загущеності та 

навпаки. Зазначені прийоми технології сприяли кращому виживанню рослин 

ромашки лікарської сорту Перлина Лісостепу на кінець вегетації (фаза 

плодоутворення), де відмічений показник становив 92 %, найменший показник 

виживання відмічений у сорту Bodegold за літнього строку сівбу при нормі 

висіву насіння 8 кг/га та становив 74 %, при контролю 81 %. 

Відомо, шо між формуванням надземної маси рослин, їхньою 

продуктивністю і розвитком кореневих систем існує пряма залежність. 

Максимально-розвинені за масою рослини проявили себе за осіннього строку 

сівби. Облік методом моноліту показав, що незважаючи на незначну глибину 

проникнення коренів у ґрунт, 65 ‒ 95%, від їхньої загальної маси при всіх 

способах сівби, зосереджувалися в ґрунті 0 ‒ 95 см. Так, за більших норм 

висіву ‒ 8 кг/га, маса надземної частини рослини сорту Перлина Лісостепу, в 

середньому, становила 17,2 г, сорту Bodegold ‒ 16,5 г. Найбільшою масою 

характеризувались рослини з нормами висіву 4 та 6 кг/га сорту Перлина 
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Лісостепу, показники яких становили 20,3 і 20,7 г, за рахунок тривалості росту 

надземної і підземної частин у рослин до початку генеративного періоду.   

Біометричним аналізом доведено, що досліджувані фактори впливали на 

показники структури рослин. Cорт Перлина Лісостепу виділявся більш 

продуктивним, порівняно із сортом Bodegold. Так, максимальних розмірів 

сягали рослини, сформовані в умовах найбільш сприятливого на фоні інших 

років досліджень, 2019 року, коли рослини сорту Перлина Лісостепу, на 

варіантах осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га, що сягали 

71,2 см заввишки при 16,0 штук суцвіть на одній рослині та масі суцвіть 7 г з 

рослини, кількості пагонів – 18,2 штук та листків – 84,7. Мінімальні ж 

показники відмічено в 2017 році сорту Bodegold при нормі висіву насіння 

рослин ромашки лікарської 8 кг/га за літнього строку сівби. За нашими 

підрахунками, вони становили: висота рослини – 40,5 см; кількість пагонів – 

4,0 шт.; листків – 68,5 шт.; суцвіть – 3,7 шт. з масою 1,5 г з однієї рослини. В 

середньому, із збільшенням висоти рослини на 13,4 %, кількість пагонів 

становила 25,8 %, а кількість суцвіть з рослини – 23,4 %, що призвело до 

збільшення маси суцвіть з однієї рослини на 14,4 % та маси 1000 насінин до 

6,7 % при чистій сівбі та без внесення засобів хімізації. 

Суцвіття дозрівали не одночасно, тому коли одні квіти вже зацвіли, інші 

залишалися в фазі дозрівання до наступного збору, яких за період вегетації 

може бути від 3 до 4, та здебільшого, чим більша квітка, тим більший вміст в 

ній ефірної олії, фенольних та азотних сполук, кумаринів, алкалоїдів та ін. 

Ромашка лікарська сорту Перлина Лісостепу мала найбільші голівки квіток, 

виражені діаметром суцвіття в середньому за роки досліджень максимально 

до 2 см осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га та мінімально 

до 1,1 см літнього строку сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га сорту Bodegold, 

що є меншим за контрольний варіант – 1,5 см.  

Аналіз кліматичних умов післязбирального періоду проміжних культур 

вказує на можливість вирощування ромашки лікарської в повторних строках 

сівби як страхової, післяжнивної та післяукісної культури. Вирощування 
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ромашки лікарської в декілька строків сівби, під час цвітіння з початку травня 

до жовтня, може забезпечити галузь лікарського рослинництва гарною 

сировинною базою. Урожайність обох досліджуваних сортів значно 

коливалась залежно від погодних умов року, максимальною 2,1 т/га вона була 

в умовах 2019 року і мінімальною 0,36 т/га – у 2017 році. Урожайність сорту 

Перлина Лісостепу в середньому за роки проведених досліджень становила 

0,85 – 1,75 т/га, а сорту Bodegold, відповідно, 0,78 – 1,64 т/га. На контролі 

показник урожайності становив 1, 08 т/га. 

Слід відмітити, що найвищою масою 1000 насінин характеризувалися 

сорти Перлина Лісостепу – 0,067 г та Bodegold – 0,060 г осіннього строку сівби 

з нормою висіву насіння 6 кг/га. За розмахом варіації прояву цієї ознаки у 

залежності від умов року та технологічних прийомів,  найменша 

варіабельність сорту Bodegold, у якого розмах варіації становив 0,003 г, а 

коефіцієнт варіації – 3 % і виявився найнижчим при нормі висіву 8 кг/га за 

літнього строку сівби. Найвищий коефіцієнт варіації 6,7 % був відмічений у 

сорту Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 

культури 6 кг/га при розмаху варіації в 0,009 г. Отже, сорт Перлина Лісостепу 

сформував більш виповнене насіння порівняно з іншим досліджуваним сортом 

Bodegold за незначною похибкою, що свідчить про їх селекційну цінність. 

Сировина ромашки лікарської (Matricariae flores) за результатами 

проведеного аналізу  по перевірених показниках має макроскопічні та 

мікроскопічні ознаки, зазначені у випробуваннях А, В та С розділу 

«Ідентифікація», що відповідають вимогам ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445. Вагомим 

показником є кількісне значення ефірної олії хамазулену та його похідних. 

Сорт Перлина Лісостепу осіннього строку сівби з нормою висіву насіння при 

6 кг/га забезпечив найвищий показник вмісту ефірної олії 7,88 мл/кг синього 

кольору в перерахунку на суху сировину, а найменшим середнім показником 

став сорт Bodegold за літнього строку сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га – 

4,02 мл/кг. Вміст суми флаваноїдів в перерахунку на рутин в абсолютно сухій 

сировині коливався в межах середніх показників 1,23 – 2,37 %.  
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Для визначення тонкошарової хроматографії (2.2.27) випробування 

ефірної олії сировини досліджуваної культури використовували реактив 

етилацитат Р-толуол Р (5:95) та анісовий альдегід розчину, силікагель F254, 

кислоти та спирти. Проведення випробувань здійснювалося нанесенням проб 

ТШХ-пластин Sorbfil із шаром 10 мкл смугами, силікагелю F254, Р. У розчині 

ефірної олії квіток ромашки лікарської сортів 1. Перлина Лісостепу та                  

2. Bodegold ідентифіковано наявність - (-) ɑ-бісабололу, ен-інедициклоефіру, 

борнеолу, борнілацетату, хамазулену і гвайазулену та неіндефіковані плями. 

За проведеними розрахунками економічної ефективності вирощування 

ромашки лікарської, вартість валової продукції коливалася від 66300 до 

157500 грн/га, середня за роки досліджень ціна 1 кг 85 – 90 грн при середніх 

показниках урожайності 0,78 – 1,75 т/га. За економічними підрахунками, 

умовно-чистий прибуток був досить строкатим – від 17180  до 104774 грн/га, 

що свідчить про досить значну ефективність окремих досліджуваних факторів. 

Максимальний умовно-чистий прибуток 104774 грн/га отримано при нормі 

висіву насіння 6 кг/га за осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу. 

Результати проведених розрахунків свідчать, що рівень рентабельності у 

розрізі варіантів знаходився в межах 35–199%. Максимальний рівень 

рентабельності 199% отримали при урожайності 1,75 т/га при витратах на 

вирощування 52726 грн/га. Умовно-чистий прибуток на контрольному 

варіанті становив 48680 грн/га при 100% рівні рентабельності. Найменш 

рентабельним  35% – варіант сорту Bodegold за літнього строку сівби, де 

умовно-чистий прибуток був найнижчим – 17180 грн/га. 

Енергетичний аналіз показав, що оптимальний коефіцієнт енергетичної 

ефективності 6,21 при витратах сукупної енергії  4086 МДж, де максимальний 

приріст 21292 МДж/га був на варіанті сорту Перлина Лісостепу при нормі 

висіву насіння 6 кг/га за осіннього строку сівби. 

Ключові слова: ромашка лікарська, сорт, строк сівби, норма висіву 

насіння, біометричні показники продуктивності, урожайність, якість 

насіння, економічна та енергетична ефективність. 
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ANNOTATION 

Padalko T.O. Productivity of chamomile (Matricaria recutita L.) depending 

on technological measures in the conditions of the Right-bank Forest-steppe - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 201 Agronomy, branches of knowledge 20 – Agrarian 

sciences and food. – Podilsky State Agrarian and Technical University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kamyanets-Podilsky, 2021. 

Annotation content. The dissertation presents a theoretical generalization and 

results of experimental research, which solve an important scientific and practical 

problem of studying the elements of technology of cultivation and growth and 

development of chamomile plants in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine, 

improving their productivity and crop quality by varieties, sowing periodss and 

seeding rates. 

As a result of the performed researches the expediency of growing chamomile 

plants in natural and climatic conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine 

is substantiated. Varieties in terms of stability and biological characteristics are an 

important indicator in the emergence of simultaneous shoots, the formation of the 

number and weight of shoots, leaves and inflorescences, which is an indicator of 

increasing the yield of raw materials. The influence of sowing dates to assess the 

adaptive potential of the crop depending on abiotic, biotic factors and the level of 

drought and winter hardiness to extend the flowering period and harvest raw 

materials of the crop was studied. The optimal seeding rates for research depending 

on agrotechnical and biological factors are substantiated. The density of standing 

plants depending on the variety, sowing period and seeding rate was determined; the 

dependence of biometric indicators of chamomile plants on the studied factors is 

established; the estimation of influence of sowing date and seeding rate on 

productivity of raw materials of the presented varieties is given; the dependence of 

quality indicators, which were evaluated by a whole set of technological parameters 

and chemical composition of raw materials on the factors assigned to the experiment, 
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was investigated; based on the analysis of the developed elements of the growing 

technology of chamomile, the economic and energy feasibility of cultivation is 

determined and substantiated. 

After analyzing a number of domestic studies, production results and foreign 

experience in growing and in demand for the culture of chamomile, we identified 

the hypothesis of scientific research, chose the direction and factors of research. 

Gray forest soils on the carbonate loess and the temperate climate of the Right-

Bank Forest-Steppe of Ukraine are quite suitable for growing chamomile. 2017 and 

2018 were warm and humid, which made it possible to get simultaneous even shoots 

of the plant. The year 2019 was cool and well provided with moisture during the 

growing season, and the driest year compared to previous years was 2017 and 2020. 

Phenological observations of the growth and development of the studied culture 

showed that the longest 233 days was the growing season of Perlyna Lisostepu 

variety during the autumn sowing period with a sowing rate of 8 kg / ha, and the 

shortest 76 days - on the Bodegold variety with a summer sowing period, seeding 

rate 4 kg / ha. Thus, the calendar terms for the years of research, the winter sowing 

period varied from the third decade of September to the first decade of October, the 

spring term from the third decade of March to the first decade of April and summer 

- from the third decade of June to the first decade of July, which made it possible to 

grow chamomile throughout the growing season, which is quite profitable. The 

growth and development of plants with different sowing patterns from germination 

to shoot formation was the same. The budding phase of the autumn term was 

observed on the 13th day of the Perlyna Lisostepu variety and on the 11th day of the 

Bodegold variety, and ripening, respectively, 9-11 days before the spring term and 

the summer term. In the control, the indicator of the vegetation period was higher 

than the autumn sowing period in comparison with the studied variants and was 87-

90 days by years and factors. The period of budding for chamomile plants in the 

Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine is characterized by elevated soil temperature 

(II - III decades of June). Thus, the average decadal soil temperature for this period 

(2017 - 2020) at a depth of 10 cm ranged from +21ºC to +31ºC. During 8 - 10 days 
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in one of the observation periods it increased to +25ºC and above. Baskets bloomed 

for 9 - 11 days at a temperature of 20 - 25ºC, with an increase in air temperature to 

30ºC and above flowering, respectively, for 4 - 6 days.  

To ensure the planned sowing density, field sprouting in specific conditions 

of the experimental field was taken into account, as well as plant survival in the 

vegetation process. Field germination of chamomile plants on average was in the 

range of 71 - 88% depending on the studied factors. The greatest field germination 

of 91% was provided by plants in 2018 at a seeding rate of 6 kg / ha, the autumn 

sowing period of the Perlyna Lisostepu variety. The lowest field germination of 71% 

was observed in the variety Bodegold in 2017 with a seeding rate of 4 kg / ha of 

summer sowing period. An increase in seeding rate by 8 kg / ha caused a decrease 

in germination 76; 72; 84% of the Perlyna Lisostepu variety and a 2% reduction of 

the Bodegold variety due to the density and vice versa. These techniques contributed 

to the better survival of chamomile plants of the medicinal variety Perlyna Lisostepu 

at the end of the growing season (fruiting phase), where the observed rate was 92%, 

the lowest survival rate was observed in the variety Bodegold during summer sowing 

at seeding rate of 8 kg / ha and was 74 kg / ha , which is 7 times less than the control 

rate of 81%.   

It is known that there is a direct relationship between the formation of 

aboveground weight of plants, their productivity and the development of root 

systems. Maximum-developed by weight plants have shown themselves during the 

autumn sowing period. Accounting by the monolith method showed that despite the 

insignificant depth of penetration of roots into the soil, 65-95% of their total weight 

in all methods of sowing, were concentrated in the soil 0-95 cm. Thus, at higher 

seeding rates - 8 kg / ha, weight the above-ground part of the plant of the Perlyna 

Lisostepu variety averaged 17.2 g, of the Bodegold variety - 16.5 g. 

The plants with seeding rates of 4 and 6 kg/ha of the Perlyna Lisostepu variety 

were characterized with the highest weight, the indicators of which were 20.3 and 

20.7 g, due to the growth duration of aboveground and underground parts in plants 

before the generative period. 
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Biometric analysis proved that the studied factors influenced the structure of 

plants. The Perlyna Lisostepu variety was more productive than the Bodegold 

variety. Thus, the maximum size was reached by plants formed in the most favorable 

conditions against other years of research, in 2019, when plants of the Perlyna 

Lisostepu variety, on variants for autumn sowing with seeding rate of 6 kg / ha, 

reached 71.2 cm in height for 16.0 pieces of inflorescences on one plant at weight 

of inflorescences of 7 g from a plant, quantity of shoots – 18.2 pieces and leaves – 

84.7. The minimum indicators were observed in 2017 of the Bodegold variety at a 

seeding rate of 8 kg / ha during the summer sowing period. According to our 

calculations, they were: plant height - 40.5 cm; number of shoots - 4.0; leaves - 68.5; 

inflorescences - 3.7 weighing 1.5 g from one plant. On average, with an increase in 

plant height by 13.4%, the number of shoots was 25.8%, and the number of 

inflorescences per plant - 23.4%, which led to an increase in the weight of 

inflorescences per plant by 14.4% and the weight of 1000 seeds up to 6.7% with 

clean sowing and without the introduction of chemicals. 

Inflorescences did not ripen at the same time, so when some flowers have 

bloomed, others remained in the ripening phase until the next harvest, which during 

the growing season can be from 3 to 4, and mostly the larger the flower, the higher 

the content of essential oil, phenolic and nitrogen compounds, coumarins, alkaloids, 

etc. Chamomile of the Perlyna Lisostepu variety had the largest flower heads, 

expressed by the diameter of the inflorescence on average over the years of research 

up to 2 cm of autumn sowing with a seeding rate of 6 kg / ha and a minimum of      

1.1 cm of summer sowing with a seeding rate of 8 kg / ha of Bodegold variety, which 

is smaller than the control variant - 1.5 cm. 

The analysis of climatic conditions of the post-harvest period of intermediate 

crops indicates the possibility of growing chamomile in repeated sowing dates as an 

insurance and post-harvest crop. Growing chamomile in several sowing dates, 

during flowering from early May to October, can provide the medicinal plant 

industry with a good raw material base. The yield of both studied varieties fluctuated 

significantly depending on the weather conditions of the year, the maximum was   
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2.1 t / ha in 2019 and the minimum 0.36 kg / ha in 2017. The yield of the Perlyna 

Lisostepu variety averaged 0.85 - 1.75 t / ha over the years of research, and the yield 

of the Bodegold variety, respectively, was 0.78 - 1.64 t / ha. At the control rate of 

yield was 1, 08 t / ha. 

It should be noted that the highest weight of 1000 seeds was characterized by 

varieties of Perlyna Lisostepu - 0.067 g and Bodegold - 0.060 g of autumn sowing 

period with a seeding rate of 6 kg / ha. According to the scale of variation of this 

trait depending on the conditions of the year and technological methods, the lowest 

variability of Bodegold variety, in which the range of variation was 0.003 g, and the 

coefficient of variation - 3% and was the lowest at 8 kg / ha during summer sowing. 

The highest coefficient of variation of 6.7% was observed in the Perlyna Lisostepu 

variety during the autumn sowing period with a seeding rate of 6 kg / ha with a 

variation range of 0.009 g. Thus, the Perlyna Lisostepu variety formed more mature 

seeds compared to other Bodegold varieties, which indicates their selection value. 

Raw chamomile (Matricariae flores) according to the results of the analysis of 

the tested indicators has macroscopic and microscopic characteristics specified in 

tests A, B and C of the section "Identification", which meet the requirements of SPU, 

2.0, 3 vols., Art. 445. An important indicator is the quantitative value of the essential 

oil of chamazulene and its derivatives. The Perlyna Lisostepu variety with the 

autumn sowing period with a seeding rate of 6 kg / ha provided the highest essential 

oil content of 7.88 ml / kg of blue color in terms of dry raw materials, and the lowest 

average was the Bodegold variety in summer period with a seeding rate 8 kg / ha - 

4.02 ml / kg. The content of the amount of flavonoids in terms of rutin in completely 

dry raw materials ranged from an average of 1.23 to 2.37%. 

To determine the TLC (2.2.27) test the essential oil of the raw material of the 

studied culture used reagent ethyl acetate P-toluene P (5:95) and anise aldehyde 

solution, silica gel F254, acids and alcohols. The tests were carried out by applying 

samples of TLC plates Sorbfil with a layer of 10 μl strips, silica gel F254, R. In a 

solution of essential oil of chamomile flowers medicinal varieties 1. Perlyna 
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Lisostepu and 2. Bodegold identified the presence of - (-) ɑ-bisaboloclo, en-i 

borneol, bornyl acetate, chamazulene and guaiazulene and other unidentified spots. 

According to the calculations of the economic efficiency of growing 

chamomile, the cost of gross output ranged from 66,300 to 157,500 UAH / ha, the 

average price for years of research 1 kg 85 - 90 UAH with an average yield of 0.78 

- 1.75 t / ha. According to economic estimates, the net profit was quite diverse - from 

17,180 to 104,774 UAH / ha, which indicates a fairly significant efficiency of some 

of the studied factors. The maximum conditional net profit of 104,774 UAH / ha was 

obtained at the seeding rate of 6 kg / ha during the autumn sowing period of the 

Perlyna Lisostepu variety. The results of the calculations show that the level of 

profitability in terms of the variants was in the range of 35 - 199%. The maximum 

level of profitability of 199% was obtained with a yield of 1.75 t / ha at a cost of 

growing 52,726 UAH / ha. The conditionally net profit on the control variant was 

UAH 48,680 / ha for 100% of the level of profitability. The least profitable 35% is 

the Bodegold variety variant during the summer sowing period, where the 

conditionally net profit was the lowest - UAH 17,180 / ha. 

Energy analysis showed that the optimal energy efficiency ratio is 6.21 at total 

energy consumption 4086 MJ, where the maximum increase of 21292 MJ / ha was 

on the variant of the Perlyna Lisostepu variety at the seeding rate of 6 kg / ha during 

the autumn sowing period. 

Key words: chamomile, variety, sowing period, seeding rate, biometric 

productivity indicators, yield, seed quality, economic and energy efficiency. 
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ВСТУП 

 

Розвиток лікарського рослинництва відбувався паралельно з розвитком 

людства й поступово була усвідомлена важливість та соціально-економічне 

значення даної сфери. Лікарське рослинництво належить до галузі сільського 

господарства, що передбачає процеси технології вирощування, збору, 

переробки, зберігання та подальшої реалізації сировинної бази.  

Ромашка лікарська ‒ одна з найдавніших, найбільш широко 

використовуваних та добре зареєстрованих лікарських рослин у світі, саме їй 

притаманний цілий спектр зарекомендованих цілющих властивостей. 

Враховуючи цінність досліджуваної культури, актуальними в науковому 

та практичному обґрунтуванні є питання, щодо підвищення кількісного і 

якісного виробничого потенціалу культури за рахунок розробки та 

вдосконалення основних елементів технології вирощування в природно-

кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України. 

Актуальність теми. В умовах Правобережного Лісостепу України, для 

ефективного використання біологічного потенціалу сорту і природно-

кліматичних ресурсів, важливе значення має розробка та впровадження у 

виробництво елементів нової адаптивної технології вирощування ромашки 

лікарської, які спрямовані на отримання максимальної врожайності та якості 

сировини згідно Державної Фармакопеї України.  

Для максимальної реалізації потенційної продуктивності ромашки 

лікарської, наявних біокліматичних ресурсів недостатньо, тому виникла 

необхідність у розробленні сучасних інноваційних та вдосконаленні існуючих 

технологій галузі рослинництва щодо вирощування лікарської сировини на 

вміст ефірної олії культури. Ефективність вирощування ромашки лікарської 

значною мірою залежить і від сучасної агротехніки, яка на сьогодні є 

альтернативною існуючій.   

Також в умовах екологічної та економічної кризи, за умов 

високовартісних препаратів, що мають позитивний вплив на продуційний 
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процес розвитку рослин, а також з огляду на специфічність використання 

рослинної сировини досліджуваної культури (фармацевтичні препарати, 

ефірна олія тощо), вона відіграє винятково важливе значення.  

Вагомий внесок у розвиток науково-теоретичних і практичних основ 

удосконалення інтенсивної технології вирощування ромашки лікарської 

внесли відомі українські та закордонні вчені та науковці: П. І. Гавсевич,            

Ю. Липа, І. Ф. Шмальгаузен, А. Ф. Гаммерман, В. Є. Моргацький,                          

М. П. Вершиніна, А. І. Закордонець, С. О. Четверня, Н. І. Джуренко,                       

О. П. Паламарчук, В. П. Грахов, Н. А. Григорьєва, С. А Тоцька,                                 

М. П. Перепічко, О. М. Перепелова, Т. М. Гончаренко, О. І. Рудик-Іващенко, 

Д. Б. Рахметов, В. Амбросова, В. Андрійчук, О. Єрмакова, В. Я. Хоміна,                

І. Ковтуник, М. І. Федорчук, О. В. Князюк, Л. П. Шелудько, Н. І. Куценко,            

Л. А. Глущенко, Martin Bauer та ін., які підтвердили, що ромашка лікарська є 

цінною лікарською культурою стратегічно необхідною для фармацевтичної та 

продовольчої галузей, а економічна та біоенергетична ефективність її 

вирощування не викликає сумнівів на сучасному світовому ринку. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-

дослідна робота за темою дисертації була складовою частиною науково-

тематичних планів Подільського державного аграрно-технічного 

університету, яка виконувалась в умовах філії кафедри рослинництва і 

кормовиробництва (номер державної реєстрації 0117U004063), де авторка 

була безпосереднім виконавцем досліджень, а робота здійснювалась в межах 

тематики з напрямку питань технологій вирощування лікарських рослин 

(номер державної реєстрації 0111U009401).  

В межах цієї теми вивчено й обґрунтовано науково-теоретичні та 

агротехнологічні основи інтенсивної технології вирощування ромашки 

лікарської в умовах Правобережного Лісостепу України,  спрямованих на 

отримання оптимальної урожайності якісної сировини. 

Мета і завдання досліджень. Мета дисертаційної роботи – науково-

теоретичне оцінювання сучасних високопродуктивних сортів ромашки 
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лікарської та обґрунтування строків сівби при оптимальних нормах висіву 

насіння, встановлення фенологічних, технологічних і фітохімічних параметрів 

діяльності рослини.  

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

– провести інформаційний аналіз та узагальнити сучасні літературні дані 

з питань ботанічних ознак, географічного поширення, оптимальної 

продуктивності сировини з подальшим її використанням; 

– виявити особливості онтоморфогенезу рослини, впливу ґрунтово-

кліматичних умов та сезонних ритмів розвитку в умовах даної території; 

– дослідити особливості росту та розвитку рослин ромашки лікарської 

залежно від фаз вегетації;  

– оцінити адаптивний потенціал культури щодо абіотичних, біотичних 

факторів залежно від сорту, строку сівби і норми висіву насіння; 

– знайти оптимальне поєднання сортів, строків сівби та норм висіву 

насіння, які б забезпечили максимальну врожайність з високими показниками 

якості рослинної сировини;  

– визначити залежність біометричних показників рослин від 

досліджуваних елементів та біологічних факторів, які покладено в основу 

дисертаційної роботи; 

– дослідити зміни кількісного та якісного складу лікарської рослинної 

сировини в досліджуваній біомасі залежно від сорту, строку сівби та норми 

висіву насіння; 

– провести статистичну обробку результатів досліджень за методами 

дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів з досліджуваних 

факторних величин на результативну ознаку та між собою;  

– за результатами проведених досліджень обґрунтувати економічну та 

енергетичну оцінку вирощування ромашки лікарської з урахуванням 

досліджуваних факторів і умов регіону. 
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Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та сортової 

продуктивності рослин ромашки лікарської залежно від строків сівби і норм 

висіву насіння. 

Предмет досліджень – рослини ромашки лікарської, зокрема: біологічні 

фактори – сорти; фактори вегетації – строки сівби і гідротермічні умови, 

технологічні фактори – норми висіву насіння; продуктивність, урожайність, 

технологічна якість сировини, економічні та енергетичні показники. 

Методи досліджень. У дисертаційній роботі використовували 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. Загальнонаукові: гіпотеза, 

експеримент, спостереження та аналіз. Спеціальні: польовий – з метою 

вивчення впливу строків сівби та норм висіву насіння на формування 

продуктивності сортів ромашки лікарської, зокрема, візуальний – для 

визначення фенологічних змін росту рослин ромашки лікарської; кількісний 

та ваговий – для визначення густоти, польової схожості та виживання рослин; 

метод промірів – для визначення висоти рослин; метод пробного снопа – для 

визначення індивідуальної продуктивності рослин ромашки лікарської; метод 

суцільного збирання – для визначення урожаю ромашки лікарської; 

лабораторний – для досліджень зразків ґрунту дослідних ділянок, визначення 

урожайності та якісних показників насіння: маси 1000 насінин, вмісту ефірної 

олії; статистичний – для оцінки достовірності отриманих даних; порівняльно-

обчислювальний – для розрахунків економічної та енергетичної ефективності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв'язанні 

наукової проблеми підвищення урожайності з метою забезпечення сировиною 

відповідної якості і представленні окупності теоретико-методологічних та 

наукових положень, що виносяться на захист, а саме:                                                                                                                                      

уперше:  

–  визначено і обґрунтовано оптимальні строки сівби, норми висіву до 

досліджуваних сортів в умовах Правобережного Лісостепу України, що 

забезпечують максимально можливу урожайність  лікарської рослинної 

сировини; 
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–   встановлено залежність особливостей росту і розвитку рослин від 

досліджуваних чинників; 

– дано комплексну оцінку урожайності та показників якості лікарської 

рослинної сировини залежно від сортів, строків сівби та норм висіву; 

– доведено та обґрунтовано економічну і енергетичну доцільність 

вирощування ромашки лікарської в умовах досліджуваного регіону. 

удосконалено:  

–  окремі елементи технології вирощування ромашки лікарської.  

набули подальшого розвитку:  

–  підходи до обґрунтування доцільності вирощування ромашки 

лікарської для більш повного використання природного й технологічного 

потенціалів, які створюють належні умови для їх виробництва;  

– рекомендації щодо ефективного економічного та енергетичного 

виробництва сировини ромашки лікарської, як цінної ефіроолійної і лікарської 

культури в умовах регіону.  

Практичне значення одержаних результатів. На підставі виконаних 

аналізів, обліків, спостережень та розрахунків встановлено, що визначений 

нами кращий сорт, строк сівби та норма висіву насіння сприятимуть 

отриманню високих і стабільних урожаїв цієї культури для забезпечення 

потреб харчової і фармацевтичної промисловостей. Визначення показників 

якості вмісту ефірної олії та ТШХ №040320 від 02.08.2020 р. випробувань в 

рослинних зразках ромашки лікарської згідно вимог ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445 

проводили за участі ТОВ «Науково-виробнича компанія «Віларус». 

Результати досліджень були впроваджені: 

– Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування НААН України, вул.  Покровська, 16-А, с. Березоточа, 

Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535, Україна; 

– Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту сільського господарства карпатського регіону  НААН, вул. Степана 

Бандери, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76014, Україна; 
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– ФОП «Прудивус», вул. Радянська, 5, смт. Стара Ушиця, Кам'янець-

Подільський р-н, Хмельницька обл., 32385, Україна; 

– Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту 

біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН, вул. Семполовського, 

буд. 15, с. Уладівське, Калинівський р-н, Вінницька обл., 22422, Україна; 

– Довідка впровадження в освітній процес наукових результатів, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13,  

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, 32301, Україна. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є новою науково- 

завершеною працею. Автором особисто розроблена програма, обґрунтована 

методологія постановки досліджень, опрацьовані наукові джерела, виконана 

експериментальна частина дисертації, узагальнені одержані результати 

досліджень і проведена статистична обробка даних, підготовлені до друку 

наукові праці та звіти за усі роки досліджень, а також здійснено науковий 

супровід результатів досліджень у виробництво та освітній процес. Наукові 

публікації за темою дисертації виконано самостійно та у співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень доповідались: на звітних наукових конференціях аспірантів 

ПДАТУ; всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених: 

«Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур» (м. Кам’янець-Подільський, 15 ‒ 16 червня 2017 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції: «Аграрна наука та освіта в умовах 

євроінтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 20 – 21 березня 2019 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 95-річчю ІБКіЦБ 

НААН. «Новітні технології: теорія і практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня 

народження професора Наумова Г. Ф. та 80-річчю заснування кафедри 

генетики, селекції та насінництва: «Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 23 ‒ 24 жовтня 2017 р); 

науковій інтернет-конференції: «Інноваційні технології в рослинництві»         
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(м. Кам’янець-Подільський, 15 травня 2018 р.); ІІ всеукраїнській науковій 

інтернет-конференції: «Інноваційні технології в рослинництві» (м. Кам’янець-

Подільський, 15 травня 2019 р.); ІІІ всеукраїнській науковій інтернет-

конференції: «Інноваційні технології в рослинництві» (м. Кам’янець-

Подільський, 15 липня 2020 р.); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції присвяченій 95-річчю сортовипробування в Україні: «Світові 

рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 7 червня 2018 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції: «Вплив змін клімату на 

онтогенез рослин» (м. Миколаїв, 3 ‒ 5 жовтня 2018 р.); міжнародній науково-

практичній конференції присвяченій 100-річчю Національної академії наук 

України: «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях 

євроінтеграції» (м. Київ, 9 ‒ 11 жовтня 2018 р.); ІІІ міжнародній науково-

практичній конференції присвяченій 120-річчю кафедри рослинництва: 

«Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації» (м. Київ, 25 – 26 вересня 

2019 р.); VІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції: 

«Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 3 – 4 жовтня 2019 р.); міжнародній науковій 

Інтернет – конференції: «Сучасний стан науки в сільському господарстві та 

природокористуванні» (м. Тернопіль, 20 листопада 2019 р.); IV International 

Conference Scientific and Practical: «Modern science: problems and innovations» 

(Stockholm, 28 – 30 June 2020).  

За результатами досліджень опубліковано: 22 наукові праці, в тому 

числі 8 статей у наукових фахових виданнях України, Європи і у виданні, 

проіндексованому у базі даних Web of Science, 14 – у матеріалах наукових 

конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 217 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить вступ, 6 розділів, висновки, рекомендації 

виробництву та додатки. Робота містить значну кількість табличного 

матеріалу – 30 шт., ілюстрована рисунками та графіками в обсязі 60 шт. 

Список використаних джерел налічує 200 найменувань, з них 63 латинецею. 
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РОЗДІЛ І 

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ  

 

1.1. Світова практика дослідження лікарського рослинництва та умови 

його організації і розвитку в Україні 

 

Навколишній світ, який пов’язує нас із рослинним середовищем, є 

джерелом здоров'я і довголіття. В умовах сьогодення, де людство обдаровано 

природою достатньої кількості рослин, все більше зацікавлення викликає 

лікарське рослинництво.  

Для лікування багатьох захворювань ще з доісторичних часів людина 

використовувала дикорослі трави, які згодом отримали назву лікарських 

рослин. Цілющі властивості лікарських рослин завжди цінували й навіть 

оспівували і поетизували. У своїй книзі «Канон лікарської науки» Ібн-Сіна 

описав близько 800 лікарських засобів і способів їх зберігання. Два томи 

величезного шеститомного твору повністю присвячені фармації, де дано опис 

більше 900 видам лікарських рослин [117].  

Всесвітньо відомий вислів середньовічного таджицького вченого, 

філософа і лікаря Ібн-Сина (Авіцени): «Три зброї є у лікаря: слово, рослина, 

ніж» [76]. В підсумку – немає рослини, яка не була б лікарською, і немає такої 

хвороби, яку не можна було б вилікувати рослиною [76]. 

Лікарські рослини (Plantae medicinales) ‒ рослини, органи або частини 

яких є сировиною для отримання засобів, що використовуються в 

народній, медичній або ветеринарній практиці з лікувальною або 

профілактичною метою [35, 36].  

Розвиток лікарського рослинництва відбувався паралельно з розвитком 

людства й поступово була усвідомлена важливість та соціально-економічне 

значення даної сфери. Лікарське рослинництво належить до галузі сільського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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господарства, що передбачає процеси вирощування, збору, переробки, 

зберігання та подальшої реалізації сировинної бази.  

Геніальний лікар Гіппократ (460 ‒ 377 pp. до н. е.) узагальнив відомості 

про різноманітні рослинні засоби, які застосовували тоді для лікувальних 

потреб, описавши 236 видів рослин у своїй праці «Materia medica». У 

Стародавньому Римі відомий вчений Пале (131 ‒ 201 pp. н. е.) вперше 

розробив методи екстракції діючих речовин із лікарських рослин. Батьком 

європейської фармакології, який об’єднав весь досвід античної медицини, 

вважається лікар Діоскорид, який жив у І ст. н. е. Найбільшу славу серед 

римських медиків заслужив Клавдій Гален (130 ‒ 210 рр.), грек за 

походженням, який вперше розробив методи екстракції діючих речовин з 

лікарських рослин [3].  

Встановлено, що цілителі стародавнього світу з лікувальною метою 

використовували близько 21000 видів рослин. Найдавніший медичний текст – 

це клинописна табличка, знайдена під час розкопок шумерського міста 

Ніннура (ІV тис. до н. е.). Уже в первинному суспільстві було відомо про 

знеболювальну дію пасльонових і наркотичних рослин [3].  

Рослини Південно-Східної Азії, Індії, Китаю багато тисячоліть були 

невичерпним джерелом ліків. Давньокитайська медицина послуговувалася 

230 лікарськими, в тому числі й отруйними рослинами. В індійських 

травниках (І ст. до н. е.) описано понад 600 лікарських рослин [3].  

Єгиптяни знали про лікувальні властивості алое, анісу, беладонни, 

м’яти, подорожника, ромашки. Право приготування ліків мали тільки жерці. 

Греки пов’язували цілющу дію рослин із надприродними властивостями, 

наділеними богами [3, 96].  

Ще в ІІІ столітті н. е. в Індії почали вирощувати лікарські трави. 

Найбільший давньоєгипетський папірус, виданий до 1570 р. н. е. – це 

медичний трактат Еберса: «Книга приготування ліків для всіх частин тіла». У 

писемній пам’ятці Стародавньої Індії «Яджур-веда» (наука про життя), працях 

лікарів Чарака (І ст. н. е), Сушрута та Вагбата (VII – VIII ст. н. е) згадується 
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вже близько тисячі назв лікарських рослин, які траплялись серед різноманітної 

флори. Відома фундаментальна праця китайського лікаря Лі Ші Чженя         

(1522 – 1596 pp.) «Основи фармакології», у якій описано понад 1500 засобів з 

лікарських рослин, не втратила значення і в наш час [176]. 

Природні умови України сприятливі для вирощування багатьох 

лікарських рослин, а також широкому розвитку цього напрямку в 

рослинництві [34]. Завдяки своїм природно-кліматичним умовам Україна є 

одним із головних в Європі регіоном зростання лікарської рослинної 

сировини. У флорі судинних рослин нараховується понад 4,5 тис. видів, 800 з 

яких називають лікарськими. Більша їх частина (близько 500) 

використовується в традиційній медицині, а решта (приблизно 150 видів) 

включені до Європейської фармакопеї, ГФ ХІ та ДФУ [36, 51].  

Надзвичайно перспективним є поширення посівних площ ефіроолійних 

рослин. Традиційно наукова і народна медицина України використовувала для 

фітотерапії сировину від дикорослих рослин. Деякі вітчизняні та закордонні 

дослідники [172] наводять структуровані методи, що регламентують питання 

розробки лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини. 

Перші промислові заготівлі і культивування рослин в Україні 

розпочалися в XVIII ст. У 1709 році Петро І, перебуваючи в Лубнах, видав 

наказ про створення тут запасної аптеки, яка мала за мету збір дикорослих 

трав. Окрім того, були закладені два «аптекарські сади» в м. Лубнах і с. Терни 

загальною площею 50 десятин, де і була розпочата культура організованого 

вирощування лікарських рослин [4]. 

Вивчення технологічних прийомів вирощування лікарських культур 

розпочато на станції з часів створення організації. Уже в 1916 році під 

керівництвом П. І. Гавсевича на дослідних ділянках були закладені площі з 

двох найбільш важливих в той період лікарських культур – ромашки 

лікарської і м’яти перцевої. З 1917 до 1929 рр. дослідні роботи по агротехніці 

проводились під керівництвом В. Є. Моргацького, по вивченню м’яти 

перцевої, шавлії лікарської, ромашки лікарської, валеріани лікарської і 
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белладонни. Згодом сектором агротехніки завідував І. А. Хайкін (до 1932 р). 

та координував роботу наукових співробітників Є. М. Кишковської і                    

М. В. Мишалова. Пізніше сектор очолювали М. В. Мишалов (1932 – 1937 рр.), 

І. П. Сахаров (1938 р.) та Н. П. Перепєчко (з 1939 р.) [58]. 

Співробітниками проводилися різнопланові дослідні роботи, які були 

тісно пов’язані з запитами індивідуальних селянських господарств з 

вирощування лікарських культур. В дослідах проводилися фенологічні 

спостереження, морфологічні описи, обліки урожаю сировини в залежності від 

застосованих агротехнічних заходів. Під керівництвом В. А. Кузьміна 

здійснювався хімічний контроль за вмістом діючих речовин. Значна увага 

приділялася дослідженням сівозмін з участю лікарських рослин, зокрема, в 

1968 р. у відділі технології було закладено дев’ятипільну сівозміну загальною 

площею 33,2 га. Було встановлено, що для більшості лікарських культур 

кращими попередниками є: озимі по чистому або занятому пару, чисті і заняті 

пари, однорічні трави, картопля та інші однорічні просапні культури, які рано 

вивільняють поля [58]. 

У 1978 р. у п’яти радгоспах проведено перше виробниче випробування 

сконструйованої на станції ромашкозбиральної машини РМ-1,4 НКУС-2,8 і 

того ж року із застосуванням цієї розробки зібрано площу в 130 га ромашки 

лікарської, що забезпечило зниження прямих витрат виробництва і затрат 

ручної праці в 50 разів. Річний економічний ефект від її впровадження 

становив 5000 крб, що забезпечило окупність техніки за один сезон [75]. 

Лікарські рослини є надзвичайно цінним ресурсом для виробництва 

сучасних лікарських засобів. Близько 1300 видів лікарських рослин 

використовуються у Європі, з яких 90 % є дикорослими. У Сполучених 

Штатах Америки близько 118 з топ – 150 рецептурних лікарських засобів 

виготовляють з натуральної сировини. Окрім того, в країнах, що 

розвиваються, понад 80% населення споживають препарати лікувального 

призначення лише рослинного походження, з яких 25% виготовляються з 

дикорослих видів рослин [14]. 
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У всьому світі в народній медицині використовують близько 70 тис. 

видів [15]. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що 

понад 21 тис. видів рослин використовуються для лікувальних цілей [69]. 

Кількість лікарських та ароматичних рослин, що використовуються в деяких 

регіонах є значною: в Індії ‒ близько 7,5 тис. видів [64], у Китаї ‒ досягає 

близько 6–10 тис. видів, з яких 1 тис. ‒ широко використовуються в китайській 

медицині і близько половини з них є основними лікарськими рослинами [167]. 

В Африці понад 5 тис. видів рослин використовуються в лікувальних цілях 

[168]. У Європі зі своїми давніми традиціями вживання лікарських рослин 

близько 2 тис. видів лікарських ароматичних рослинних використовуються у 

промислових масштабах [77]. У Німеччині налічується близько 1,5 тис. таких 

видів, а в Іспанії ‒ 800, з яких 450 видів використовуються у промисловому 

виробництві лікарських засобів [180]. 

Найбільшим виробником лікарської рослинної сировини є Європа, де 

вартість продукції лікарського рослинництва становить 7,5 млрд. доларів 

США, або 40 % світового ринку. Найпотужнішими світовими ринками 

лікарських та ароматичних рослин є Китай, Єгипет, Франція, Німеччина, 

Італія, Японія, Іспанія, Великобританія та США. Японія є найбільшим у світі 

споживачем натуральних ліків на душу населення [114].  

В Україні переважна більшість виробничих господарств, що вирощують 

лікарські та ефіроолійні культури – це приватні підприємства, фізичні особи-

підприємці, фермерські, фермерсько-селянські підприємства, а також 

присадибні ділянки. Ніша вирощування лікарських трав та ефіроолійних 

культур дуже вузька. Перелік культур залежить винятково від кон’юнктури 

ринку. Культивування 10-річної давнини та сучасне суттєво відрізняється. 

Відрізняються не в особливостях біології культури, а в особливостях оцінки 

якості сировини, тому основне завдання будь-якого фермерського 

господарства або промислового виробництва, чи науково-дослідної станції – 

отримати продукцію, яка буде відповідати державним вимогам стандартизації 

та яка може бути успішно реалізована на світовому ринку [106].  
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Первинним осередком організованого вирощування лікарських рослин, 

як було сказано вище, були «аптекарські сади», котрі пізніше реорганізувалися 

в ботанічні, потім вирощування лікарських рослин здійснювалося 

спеціалізованими радгоспами, що входили до системи «Союзлікроспром». До 

створеного  консорціуму «Укрфітотерапія» входило 14 радгоспів, де  усі 

наукові проблеми по культивуванню лікарських рослин вирішували Кримська 

НДС ЛР і її філія Староушицький науково - дослідний опорний пункт по 

лікарським рослинам. На сьогодні, окрім сільськогосподарських підприємств, 

що раніше входили до консорціуму, вирощуванням лікарських рослин 

займаються й інші товаровиробники [116]. 

Посівні площі лікарських рослин в Україні згідно Державної служби 

статистики України у 2017 р. становили 4,8 тис. га, а ефіроолійних – 9,1 тис. 

га, у 2018 році цей показник збільшився в 1,7 рази і становив 6,5 тис. га, а 

ефіроолійних, навпаки, зменшився  майже в 4,2 тис. га. 2019 рік показав не 

кращий результат і становив 4,2 тис. га під посівні площі лікарських рослин, і 

відповідно, 4,0 тис. га під посівні площі ефіроолійних культур. 2020 рік 

характеризується зростанням площ рослин лікарських — на 62,6 %, до 6,8 тис. 

га. Сьогодні, із зміною кліматичних умов, з’явилася можливість культивувати 

лікарські та ефіроолійні рослини майже по всій Україні [94]. 

Правові відношення щодо створення, реєстрації, виробництва, контролю 

якості і реалізації лікарської рослинної сировини і продуктів її переробки 

регулює Закон України «Про лікарські засоби».  

Згідно із Законом України «Про насіння і садивний матеріал», лікарські 

рослини ‒ це дикорослі та культурні рослини або їхні частини (насіння, 

бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), що використовуються в медицині 

для виготовлення лікарських препаратів [121].  

Керівництво в сфері створення, виробництва, контролю якості і 

реалізації лікарської рослинної сировини здійснює МОЗ України. Система 

забезпечення і гарантування якості сировини в Україні включає:  

– систему реєстрації і ліцензування;  
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– систему контролю якості; 

– систему принципів і правил належної виробничої практики (GMP);  

– систему належної практики культивування і збору лікарських рослин 

(GACP) [121, 148].  

На сьогоднішній день, основними документами, що визначають 

справжність, чистоту і доброякісність ЛРС є: Державна фармакопея України 

(ДФУ), окремі фармакопейні статті (ФС), фармакопейні статті підприємства 

(ФСП), державний стандарт (ДСТУ), галузеві стандарти (ГСТ), стандарти 

підприємств (СТП), технічні умови (ТУ) та технологічні інструкції (ТІ). 

Вимоги, які зазначені в документах є обов’язкові для всіх підприємств і 

установ України, що виготовляють, зберігають, контролюють і застосовують 

лікарську сировину [148]. Зокрема, в Україні чинна Державна Фармакопея, яка 

гармонізована з Європейською Фармакопеєю, до неї входять 173 монографії 

на лікарську рослинну сировину із контролем якості відповідно до вимог ЄС 

[74]. Наказом МОЗ № 118 від 14.02.2013 р. затверджено Настанову СТ-Н 

МОЗУ 42.4.5:2012 «Лікарські засоби». Належна практика культивування та 

збирання вихідної сировини рослинного походження» [50].  

Одна з перших фармакопейних статей (ФС) на ЛРС з'явилася в 

Німецькій фармакопеї 2 видання, датованої 1882 роком (DAB 2 – German 

Pharmacopoeia 2nd edition). Дещо пізніше в Швейцарській фармакопеї 3 

видання була опублікована ФС на квіти та ефірне масло ромашки лікарської 

(Pharmacopoeia Helvetica 3rdedition, 1883) [113]. В різний час в національних 

фармакопеях країн Європи були присутні статті на сировину ромашки, ефірне 

масло, густі і рідкі екстракти, настойки, в тому числі гомеопатичні, сиропи і 

ароматні води [65, 66, 113]. ФС на квітки ромашки лікарської присутні в 

Європейській (ЕФ), Британській фармакопеях (БФ), фармакопеї США та 

Державної фармакопеї XIII видання (ГФ XIII) [22, 41, 62,112]. 

Пріоритетним напрямком розвитку лікарського рослинництва з 

урахуванням потенційних можливостей ромашки лікарської, що гарантував 

комплексний підхід забезпечення усіх технологічних заходів вирощування. 
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1.2. Ромашка лікарська – історія культури, її поширення, морфолого - 

біологічна характеристика та напрями використання 

 

Вид ромашка лікарська (Matricaria chamomilla L.) належить до роду 

Ромашка (Matricaria), утворює подтрибу Ромашкові (Matricariinae) в складі 

триби Антемідієві (Anthemideae), підродини Айстрові (Asteroideae), родини 

Айстрові, або Складноцвіті (Asteraceae), порядку Айстроцвіті (Asterales), 

підкласу Айстериди (Asteridae), класу Дводольні (Magnoliopsida), відділу 

Покритонасінні, або Квіткові (Magnoliophyta) царства Зелені рослини 

(Viridiplantae) [21,191]. 

Рід ромашка (Matricaria) – рід квіткових однорічних рослин родини 

Айстрові (Asteraceae) або Складноцвітих (Compositae), котрий об'єднує 

близько 20 видів, серед яких найбільш відома ромашка лікарська (аптечна) 

(Matricaria chamomilla L.). Підклас Айстериди (Asteridae) об'єднує 5 порядків 

і 12 родин, біля 1420 родів та близько 27880 видів. Вважають, що Астериди 

походять від архаїчних Деренових, ймовірніше від Гортенцієвих  [21]. 

Родина Айстрові (Asteraceae) є, безумовно, найбільш досконалою в класі 

дводольних. Вона характеризується великою кількістю відповідних 55 ознак і 

є панівною в усіх кліматичних зонах на всіх континентах. Це найбільша за 

обсягом родина дводольних. У її складі налічують близько 1300 родів і 20 тис. 

видів. У флорі України – понад 800 видів айстрових [21]. 

Представників айстрових можна зустріти по всьому світу й у всіх 

кліматичних поясах. Основна загальна ознака належності рослин до родини – 

схожа на ромашку квітка, яка при вивченні є суцвіттям-кошиком і складається 

з двох видів квіток: серединних трубчастих і крайових язичкових [21]. 

Ромашка лікарська ‒ одна з найдавніших, найбільш широко 

використовуваних та добре зареєстрованих лікарських рослин у світі, її 

рекомендують застосовувати для різних цілющих властивостей [67]. 

Римський письменник і вчений Пліній Старший (23 ‒ 79 р.р до н. е.) у 

праці «Природна історія» описав цю рослину під назвою «Chamaemellon» [68] 
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‒ від грец. χαμαίμηλον (chamaimēlon), утвореного від слів χαμαί (chamai, 

низько, внизу, на землі) і μήλον (mēlon – яблуко), що пов'язано з невеликою 

висотою трави і з властивим квітам аромату, яка віддалено нагадує запах 

яблук. Видовий епітет «chamomilla» був впроваджений К. Ліннеєм від слова 

«chamaemellon».  

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

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

який утворив його від латинського слова matrix («матка»). Обумовлений вибір 

терміну був таким, що звична нам ромашка лікарська використовувалася в 

основному в гінекології [73]. 

В середні віки ромашку називали chamaemelon romana або chamaemelum 

romanum ‒ ромашка римська. Поширена російська назва «ромашка» явно, на 

думку М. Фасмера та інших, запозичена з польської мови і походить від 

romana (римська). Відомо, що на Русі народні цілителі здавна практикували 

застосування ліків з квіток маткової трави, а культивувати її почали ймовірно, 

з XVII століття [101, 162]. 

Ця рослина вважалася англосаксами як одна з дев’яти священних трав, 

які давали людині. Препарат ромашки лікарської входить в фармакопеї 26 

країн світу, він є компонентом декількох традиційних і гомеопатичних 

лікарських препаратів [165]. 

Нормативна українська назва рослини утворена за допомогою суфікса -

ка від роман, першоосновою якого є давнє латинське найменування ромашки 

Anthemisro-mana. В. А. Меркулова, розглядаючи походження слова ромашка, 

вказує, що поява цієї назви пов’язана насамперед із проникненням на Русь 

численної середньовікової медичної літератури типу травників і 

лікувальників. Вона зазначає: «У середньовіковій латині рослини, які зараз 

мають назву ромашки, іменувалися anthemis romaпа, chamaemelum romanum». 

Швидке засвоєння цього терміна було пов’язане з великою популярністю 

лікарської ромашки як медичного засобу [103]. 



37 
 

На західноукраїнській говірковій території, зокрема в закарпатських 

діалектах, рослина виступає під назвами романець, романиця, романок, на 

Волині й Поділлі поширені найменування роман, ромун, романова трава, на 

Поліссі ромашку називають ромнянок, ром’янок. Так, наприклад, в говорах 

Правобережних районів Черкащини та Одещини рослина представлена 

назвами румнянок, рум’янок [186]. 

Н. О. Десятова-Шостенко також зробила істотний внесок у вивчення 

рослинності. Вона вивчала запаси сировини лікарських рослин, зокрема, 

ромашки лікарської на островах Орлов і Тендра в Причорномор’ї. Ретельність 

досліджень рослинного покриву, досліджуваних нею, була підтверджена не 

тільки багатим гербарних матеріалом, флористичними списками, численними 

геоботанічними описами, але і детальним картографуванням рослинності, 

проведених спільно з М.С. Шалитом [195]. 

У 1912 р., перебуваючи на переддипломній практиці на Полтавщині, у 

м. Лубнах, П. І. Гавсевич захопився вивченням і дослідженням лікарських 

рослин. За власні кошти молодий дослідник орендував земельну ділянку у         

с. Терни Лубенського повіту, де проводив досліди з агротехніки лікарських 

культур, зокрема, ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) [183].  

В 1916 році П. І. Гавсевич підготував серію праць: «Про лікарські трави. 

Короткі поради хазяїнам, як їх розводити», кн. 1. (М’ята холодна. Ромашка 

лікарська. Волоський кріп. Шавлія. Ганус), (1916 р.) [27]. 

Як пише Ю. Липа, в Україні є багато популяризаторів народного 

рослинного лікування, більше, навіть ніж у інших європейських народів, але 

значно важчою є справа з науковим оволодінням цим матеріалом. Адже кожну 

рослину треба вивчити, проконтролювати, нічого не можна відкидати, тому 

що лише пошана в оцінці своєї народної лічничої культури завжди є 

прикметою великих націй світу. Великою заслугою Ю. Липи є створення на 

основі наукових даних латинсько-українського та українсько-латинського 

словничка рослин. У 1943 році вийшла друком книга «Ліки під ногами», де він 

описав важливу роль і значення ромашки лікарської [98]. 
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Справжня німецька ромашка отримала назву першої лікарської рослини 

року за версією Verband Deutscher Druggisten (VDD) в 1987 році. Вона також 

була обрана в якості лікарської рослини 2002 року. Її давно культивують 

у Німеччині для максимального використання своїх лікарських властивостей. 

Іспанці називають траву «манзанілою» або "маленьке яблуко" [63]. 

Вперше в Європі цей вид помітили в Швеції в 1850 р. Вважають, що 

завезений він з Америки, можливо, з баластом або як лікарську рослину. Через 

2 роки американську «біженку» виявили в Берліні, в 1875 р. ‒ у Франції. В 

1880 р. вона перетнула кордони Росії і була знайдена в Петербурзі. Через 4 

роки рослина, мандруючи вже дорогами Польщі, досягла околиць Варшави. В 

1887 р. хамомілу лікарську побачили в Москві, а в 1895 р. ‒ Києві [43]. 

Ромашка лікарська має голарктичний тип ареалу, в Європі зростає по 

всій території, крім Крайньої Півночі. Вона зустрічається майже по всій 

Європі (від Скандинавії, де доходить до 63 ° 45 'пн. ш., до Середземного моря), 

в багатьох районах Азії та Північної Америки [5].  

 Вид поширений по всій Україні, однак на Поліссі трапляється рідко, у 

високогір'ях відсутній [143]. Масово поширений в Хмельницькій, Запорізькій, 

Миколаївській, Херсонській (передусім в її причорноморських регіонах) 

областях та в Криму (Присивашшя). Забур'янює виноградники в Закарпатті. 

Невеликі зарості утворює також у Придніпровській частині Полтавської 

області. Культивується на плантаціях лікарських рослин [79]. 

І. Ф. Шмальгаузен наприкінці XIX століття стверджував, що ромашка 

лікарська розширює свої кордони вирощування до Охотського моря [198]. 

За відомостями А. Ф. Гаммерман, ромашка лікарська не досягає 60-ї 

паралелі, а якщо і зустрічається північніше, то розвивається погано, 

утворюючи карликові екземпляри [28]. 

Ромашка лікарська (Matricaria chamomilla L.) ‒ одна з важливих 

лікарських трав, яку також вирощують в Угорщині, Франції, Югославії та 

Бразилії. В Індію була завезена в період маголів, сьогодні вирощують і у 

Пенджабі, Уттар-Прадеші, Махараштрі, Джамму та Кашмірі. Рослину можна 
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знайти в Північній Африці, Азії, Північній та Південній Америці, Австралії та 

Новій Зеландії. Угорщина є основним виробником рослинної біомаси. В 

Угорщині ромашка лікарська також рясно росте на бідних ґрунтах і є 

джерелом доходу для бідних мешканців цих районів. Квіти експортуються до 

Німеччини оптом для перегонки олії [165]. 

Засушені квіти ромашки лікарської були знайдені навіть у 

давньоєгипетському саркофазі, проте, батьківщиною ромашки лікарської є не 

лише Африка, а й Середземномор’я та країни Сходу. Однорічна рослина буває 

заввишки 15 ‒ 30 см. Інша ромашка польова або нев’яник з родини айстрових 

виростає до 60 см у висоту, а в ширину розростається на 30 см. Рідною для 

цього виду ромашки називають Європу і частину Азії. 

Ромашка римська або пупавка благородна ‒ багаторічна рослина, яка 

сягає не більше 30 см у висоту. Листя цього сорту ромашки додають у страви, 

переважно з картоплі, тому що вона має схожий до яблука аромат. 

 Ромашка німецька схожа на римську, але має гірший запах. Однорічна 

рослина, яка виростає до 50 см у висоту. 

Мароканська ромашка стала відома завдяки свої косметичним 

властивостям. Компанії L'Oreal, Lancome, Biotherm використовують її як 

заспокійливий компонент у догляді за чутливою шкірою. 

Ромашка без’язичкова поширена в Північній Америці, але і вона 

прижилася в Україні [151]. 

На сьогоднішній день ця культура є досить поширеною і культивується 

незалежно від перших закладених територій вирощування та існуючих 

дослідних станцій лікарських рослин, а зокрема, як культура широкого 

спектру використання сировинної бази. 

Поділля є регіоном сприятливим для вирощування багатьох лікарських 

рослин [145, 189], в тому числі і найбільш розповсюдженої серед них ромашки 

лікарської. 

Хамоміла лікарська, ромашка лікарська (Chamomilla recutita L., 

Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) – одна з найдавніших лікарських 
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рослин, квіти якої використовують в офіційній та народній медицині завдяки 

значному вмісту природних антиоксидантів, ефірних олій та інших біологічно 

активних метаболітів, які виявляють антиоксидантну, протизапальну, 

антисептичну, спазмолітичну, пом’якшувальну, жовчогінну дію [196]. 

Ромашка лікарська ‒ однорічна трав’яниста рослина. Коренева система 

‒ стрижнева, сильно розгалужена. Стебло пряме, циліндричне, голе, 

розгалужене, висотою від 15 до 60 см. Листки чергові, голі, сидячі, в 

загальному контурі широколанцетні або яйцеподібні, довжиною від 15 до        

60 мм (зазвичай ‒ від 20 до 30 мм), шириною від 5 до 18 мм (зазвичай – від 10 

до 15 мм), двічі або тричіперисторозсічені на тонкі вузькі ниткоподібні 

сегменти (завширшки до 0,5 мм). Квітки ‒ дрібні кошики діаметром до 25 мм 

на довгих квітконіжках, зібрані в щитоподібне суцвіття. Квітколоже голе, 

дрібноямчасте, порожнисте, напочатку цвітіння напівкулясте, наприкінці ‒ 

конічне; крайові квітки кошиків маточкові, язичкові, білі, серединні ‒ 

двостатеві, трубчасті, жовті. Кошики складаються з квіток двох типів: від 12 

до 18 жіночих язичкових квіток утворюють зовнішній ряд, а в середині 

суцвіття розташовані численні трубчасті двостатеві квітки. Крайові квітки ‒ з 

білими відігнутими язичками, що мають довжину від 8 до 14 мм і ширину від 

2,5 до 3 мм, з п'ятьма зубцями на верхівці; до кінця цвітіння язички 

відгинаються вниз. Внутрішні трубчасті квітки ‒ золотисто-жовті, значно 

дрібніші язичкових, з п'ятилопатевим віночком. Тичинок в трубчастих квітках 

п'ять, зрослих пиляками в трубку, навколишнє ‒ стовпчик. На верхівках 

пиляків є гострі трикутні придатки  [37, 152]. 

Розпускаються кошики поступово. Спочатку язичкові квітки спрямовані 

вгору, а квітколоже плоске. Потім віночки язичкових квіток розташовуються 

горизонтально, квітколоже витягується, і зацвітають нижні трубчасті квітки. 

Коли язичкові квітки відцвітають, їх віночки відхиляються вниз, квітколоже 

все більше приймає конічну форму. Трубчасті квітки розцвітають від краю до 

центру; до того моменту, коли розквітають квіти, що знаходяться в самому 

центрі кошики (на верхівці конуса), крайні (нижні) трубчасті квітки вже 

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/170/xamomila-likarska
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/170/xamomila-likarska
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знаходяться в стадії плодоношення. Обгортка кошиків черепицеподібна, 

жовто-зелена, багаторядна, складається з численних довгастих листочків, які 

мають тупі верхівки і широкі плівчасті краї. Плід ‒ циліндричні, притуплені, 

злегка зігнуті дрібні сім'янки (довжиною від 1 до 2 мм, шириною від 0,2 до 0,3 

мм), біля основи звужені [37, 154].  

Як ми бачимо, процес утворення квітки складний і багатоступеневий. 

Він індукується довжиною дня або фотоперіодом та холодом (яровизація). 

Лише в деяких видів при відсутності індуктивних умов утворення квіток не 

спостерігається зовсім повний контроль цвітіння зовнішнім середовищем. У 

видів індуктивні умови прискорюють цей процес (кількісний контроль) або 

зовсім не діють (автономне утворення квіток). Після закінчення першої 

фази ініціації цвітіння, наступає друга, завершальна (евокація), під час якої 

в апексі відбуваються процеси, які обумовлюють появу зачаткових елементів 

квітки. Якщо сприйняття фотоперіоду можна назвати листковою фазою 

ініціації цвітіння, то евокація – це фаза, яка реалізується в апексі стебла. В ході 

евокації під впливом флорального стимулу в конусі наростання стебла 

індукується експресія генів, що відповідають за морфогенетичну програму 

квіткоутворення. Збільшується кількість клітинних поділів, змінюється форма 

апекса. Фізіологічно і морфологічно виділяються групи ініціальних клітин, 

особливості поділу яких визначають наступний етап морфогенезу кожної 

частини квітки. Першими закладаються чашолистки, з'являються примордії 

пелюсток, потім послідовно закладаються тичинки і плодолисточки. 

Тривалість цвітіння залежить від кількості утвореного квіткою пилку, 

кількості квіток та періоду цвітіння першої й останньої квітки [21, 82]. 

За кількістю хромосомного набору, вид ромашки лікарської розрізняють 

з диплоїдним набором хромосом (2n  =  18) і тетраплоїдним набором хромосом 

(4n = 36), на які впливає низка відмінних вегетативних ознак. Подібні 

результати повідомили CZABAJSKA (1963), LETCHAMO та ін. (1994) у 

своєму дослідженні. Внутрішній діаметр суцвіть диплоїдної ромашки варіює 

між 5,0 і 9,6 мм, у тетраплоїдної – 8,5 і 11,95 мм. Довжина язичкових квітів 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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диплоїдної форми ромашки лікарської становить 20,0 – 31,8 мм, а ширина 2,0 

– 4,0 мм, у тетраплоїдної спостерігалися відповідні розміри: 27,0 – 39,0 мм і 

3,0 – 5,0 мм, трубчасті квіти тетраплоїдних рослин мають жовтуватий колір 

майже під час всього цвітіння, в той час як квіти диплоїдних рослин набувають 

коричневий відтінок наприкінці цвітіння [30, 78].  

Істотні відмінності ґрунтово-кліматичних умов не чинили різкого 

впливу на врожайність і якість сировини. Тому, тетраплоїдну форму доцільно 

вирощувати як вихідний селекційний матеріал в різних екологічних умовах. 

Так, наприклад, в Україні ведеться селекція близько 50 видів лікарських та 

ефіроолійних культур, серед яких відома нам ромашка лікарська                            

(M. chamomilla). Виведені нові продуктивні сорти цієї культури із підвищеним 

вмістом БАР не лише широко використовуються у фітотерапії та народній 

медицині, а й служать ЛРС для фармацевтичної промисловості та створення 

нових і виготовлення традиційних препаратів [30, 190]. 

Селекція ромашки лікарської була розпочата в 1953 році на Українській 

зональної дослідної станції. Вихідним матеріалом слугували насіння ромашки, 

зібрані з дикорослих рослин в Полтавській області. Основним напрямком 

селекційної роботи з ромашкою лікарською було поліпшення її по 

господарськими ознаками методом масового відбору з перевіркою виділених 

рослин по потомству. Кращі родини об'єднувалися для подальшого 

розмноження і виробництва насінницької еліти [190]. 

На сьогоднішній день в селекції ромашки лікарської не застосовується 

масовий відбір, а використовується в насінництві при вирощуванні еліти. 

З використанням багаторазового родинно-групового добору створено 

сорт ромашки лікарської ‒ Перлина Лісостепу, який внесено до Реєстру сортів, 

призначених до поширення в Україні.  За ідеальних умов сировина повинна 

походити із відтворювального джерела, доступного для моніторингу, що на 

практиці найбільш повно і гарантовано здійснюється за вирощування 

продукції конкретних сортів з чітко визначеними параметрами якісних 

показників, за умови дотримання сортової технології вирощування [144].   
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Рослина є біологічною системою, тому їй притаманна сукупність 

взаємодіючих біохімічних та молекулярно-біологічних структур. Наочним 

прикладом є наявність «рас» азуленових або безазуленових у ромашки 

лікарської (Chamomilla recutita). Утворення і накопичення у лікарських 

рослинах біологічно активних речовин є динамічним процесом, який 

пов’язаний з фазами розвитку і факторами зовнішнього середовища [87]. 

Кожна клітина в ході онтогенезу (індивідуального розвитку) спочатку 

росте, набуває максимальних розмірів, деякий час виконує свої специфічні 

функції і потім відмирає. Онтогенез супроводжується характерними змінами 

в обміні речовин. При цьому зміни в обміні білків, вуглеводів, ліпідів, а також 

вітамінів, ферментів, коферментів спричиняють зміни в обміні вторинних 

метаболітів (алкалоїдів, терпенів, фенольних сполук тощо). Динаміка 

утворення діючих речовин кожної рослини має свої закономірності, 

підпорядковується онтогенетичним закономірностям і залежить від віку 

рослини, фази вегетації [21, 87].  

Онтогенетичний етап розвитку рослин ромашки лікарської та 

інтенсивність розвитку окремих квіткових утворень значно впливають на 

якість рослинного препарату та вихід ефірної олії. Здатність утворювати 

ефірну олію властива близько 2500 видам рослин. В залежності від видових 

особливостей, віку, органу, умов вирощування та інших факторів 

концентрація ефірної олії в органах рослин – від 0,005 до 2,5 % [92].  

З лікувальною метою застосовують суцільні квіткові кошики без стебел, 

хоча, на сьогоднішній день, інші органи рослини також слугують як 

безвідходний матеріал. 

Квіткові кошики ромашки містять до 0,85 % ефірної олії. В склад цієї 

олії входять понад 40 компонентів, в тому числі хамазулен (C14H16), бісаболол 

і його окис та ін. В ефірній олії  M. Recutita виявлені: бисаболол оксид A                 

( 28 %), α-бісаболол оксид B (17,1 %), (Z) -β-фарнезен (15,9 %) α-бісаболол (6,8 

%), визначені також флавоноїди ‒ апигенин і його похідні (косомосіін, апіін, 

глікозид апигенина) лютеолин і його похідні, кверцетин і його похідні, 
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ізорамнетін, похідні кемпферол, похідні госсіпетіна; кумарини ‒ 

умбілліферон, герніарін; тритерпеновий спирт ‒ тараксастерол; культивують 

лактони ‒ матріацін, матрікарін. Визначені також фітостерини; холін; 

органічні кислоти ‒ ізовалеріанова, саліцилова, каприлова. Визначені вітамін 

С, каротин, камеді, слиз, гіркоти, поліацетілени. Рослина концентрує солі Zn, 

Cu, Se. У листя ромашки визначені також кумарини ‒ скіммін (умбелліферон-

7-Oβ-d-глюкозид), дафнін (давнетін-7-Oβ-d-глюкозид), дафнетін [44, 92]. 

Встановлено, що хамазулен утворюється в квітучих кошиках із 

гваяноліду матрицину (прохамазулену). Завдяки своїм властивостям, ромашка 

лікарська входить в склад багатьох лікарських препаратів і трав'яних сумішей, 

а також косметичних засобів. Описуючи морфологічні особливості  ромашки 

лікарської, слід зазначити, що у неї квітколоже суцвіття голе, всередині  

порожнисте, на початку цвітіння  напівкулясте, до кінця цвітіння і при плодах  

подовжене. Цей характерна ознака дозволяє відрізнити культивовану рослину 

від дикорослої [18, 184]. 

Відомо, що тибетські монахи надавали особливого значення цілющій 

силі ромашки. Ця рослина входила до чудодійного засобу омолодження, 

винайденого тибетськими ченцями. Починаючи з IV ст. настоянка з цього 

рецепту застосовувалася для очищення судин, відновлення зору, підвищення 

захисних сил організму, покращення обміну речовин, а також за захворювання 

серцево-судиної системи, інфаркту, склерозу, запаморочення [45].  

Ромашка була об’єктом поклоніння в стародавні часи. Її цілющі 

властивості поклали початок багатьом звичаям. Наприклад, спеціально для 

фараона Рамзеса лікарі готували ефірне масло з ромашки. Услід за єгиптянами, 

звичай вживати ромашку з лікувальною метою виник у греків і римлян. В 

англо-саксів ромашка була одним із семи священних рослин. У всі століття 

ромашку використовували для лікування шкірних хвороб у маленьких дітей і 

дорослих, у разі нетравлення, безсоння й ревматизму. Сучасна ромашка 

вважається лікарською рослиною в 26 країнах Європи і входить в склад безлічі 
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рецептурних прописів. Щодня у світі випивають понад мільйон чашок 

ромашкового чаю [164]. 

Будучи однією з найцінніших лікарських рослин, ромашка природним 

чином постійно привертала інтерес дослідників в сфері медицини та науковців 

у сфері культивування та інтродукції. 

Цілющі властивості ромашки вивчалися з часів Гіппократа, Плінія, 

Діоскорида, Галена і Асклепія. Гіппократ описував ромашку як лікарську 

рослину, а Гален і Асклепій рекомендували ромашковий чай. В травнику, 

написаному на латині в XVI столітті, італійський лікар і ботанік Маттіолі 

приписував ефірному маслу ромашки значення спазмолітика. У 1500 р Ієронім 

Бруншвига, лікар і фармацевт, вперше описав процес дистиляції ефірного 

масла ромашки. Американський ботанік Джеймс Дьюк писав про роль 

ромашки в антиалергійній терапії. У своїй праці «Зелена аптека» (1992) Дьюк 

підкреслює, що ромашка містить сім різних антигістамінних хімічних 

компонентів, що пояснює роль рослини в усуненні симптомів алергії 

(одночасно з цим існують випадки індивідуальної непереносимості самої 

ромашки). Джон Хейнерман в «Енциклопедії фруктів, овочів і трав» 

стверджує, що ромашковий чай, один з небагатьох трав’яних чаїв в 

рослинному царстві, сприяє відновленню тканин печінки і її оновленню. 

Найширший діапазон терапевтичних властивостей ромашки є об’єктом 

дослідження групи індійських вчених (Дж. Шріваштава, Е. Шанкар, С. Гупта). 

Ефект від застосування екстракту ромашки в лікуванні афтозного стоматиту 

досліджували А. Тадбіра, С. Пуршахідіб, Х. Ебрахімік, З. Хаджіпурд і ін. 

Можливість використання ромашки як антидепресант і позитивний її вплив на 

пацієнтів, які перебувають у стані депресії були проаналізовані зарубіжними 

представниками науки: Дж. Шульц, К. Рокуелл, А. Ньюберг. У науковій роботі 

Гончарової Т. і Лукашук С. обгрунтовуються можливості використання 

полікомпонентного трав’яного збору (в який включена ромашка) в 

антираковій терапії. Біологічну активність речовин ромашки, мінеральні 
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елементи, що містяться в ефірному маслі рослини, досліджували Первишін Г., 

Єфремов А., Гордієнко Г., Агафонова Е. [71, 164]. 

Лікувальні властивості субстанцій ромашки лікарської доведені 

експериментально і підтверджені у клінічних умовах. Хамазулен та продукти 

його редукції – постазулен і бісабобол – діють протизапально, а гіркий 

глікозид – розслаблює гладку мускулатуру. Протиспастичну здатність мають 

флавонові сполуки, особливо апіїн на апігенін, похідні кумарину і насамперед 

герніарин, бісабобол і спіроетер. Холін, якого дуже багато в рослині, крім 

ліпотропної дії виявляє ще й досить виражену протизапальну дію. Ромашка 

містить фарнезен-похідну речовину естерових епоксидів, яка являє собою 

комплекс активних гормонів. Як зовнішній засіб застосовують ромашкову 

олію, яка характеризується протизапальним впливом завдяки наявності 

речовини хамазулену. Досить ефективно діють препарати ромашки лікарської 

при термічних та променевих опіках І і II ступенів. При опіках III ступеня 

бактеріальні властивості рослини недостатні. Проте препарати ромашки в 

поєднанні з іншими чинниками у цьому випадку дають добрий ефект, оскільки 

азуленові сполуки знешкоджують токсини бактеріальної флори і заспокоюють 

біль. У клінічних умовах встановлено досить ефективну протизапальну 

властивість препаратів рослини при застосуванні їх в офтальмології та 

гінекології. Протизапальні властивості азулену пов’язані з гальмівною дією 

його на виділення ендогенного гістаміну, збудженням ретикулоендотеліальної 

системи, а також з активізацією фагоцитарної властивості лейкоцитів. Ефірна 

олія ромашки збуджує центральну нервову систему, посилює рефлекторну 

діяльність організму, активізує функцію довгастого мозку, поліпшує дихання, 

прискорює серцевий ритм, розширює мозкові судини. Збудження центральної 

нервової системи змінюється пригніченням її, рефлекторна діяльність 

послаблюється, знижується тонус м’язів. Значні дози ефірної олії рослини 

викликають головний біль і загальну слабкість. Дезинфікуючі та 

протизапальні властивості ефірної олії ромашки зумовлені хамазуленом. 

Глікозиди ж збільшують секреторну діяльність травних залоз, активізують 
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жовчовиділення і викликають апетит. Вони блокують М-холінореактивні 

системи, розслаблюють гладку мускулатуру, знімають спазми органів 

черевної порожнин [18, 92]. 

Сировина ромашки лікарської входить до складу препаратів: 

«Ромазулан», «Рекутан», «КамідентЗдоров’я», «Антисептол Н», «Дентинокс 

гель Н» (протизапальна і ранозагоювальна дія); комплексних препаратів 

«Ротокан», «Фітон СД», «Алором», «Гастроліт», «Камістад», «Камілофан», 

«Камагель», «Камілозан», «Шавлія Др. Тайсс», «Інгаліпт-Здоров’я форте з 

ромашкою» (протимікробна дія), «Гастрофіт», «Бронхофіт», «Детоксифіт», 

«Нефрофіт», «Елекафіт-Віола», «Фітобронхол», «Салват», «Фітогастрол», 

лікувально-профілактичних зборів № 1, 3 та 4 [52]. 

Квітки ромашки мають спазмолітичну, протизапальну, м’яку 

заспокійливу, вітрогінну та антимікробну дію. Застосовуються для 

симптоматичного лікування захворювань ШКТ, таких, як розлад шлунка, 

метеоризм та порушення травлення. Настій квіток ромашки використовується 

у легких випадках безсоння. Зовнішньо настій ромашки використовується для 

лікування запалення і подразнення шкіри та слизової оболонки [52]. 

Препарати ромашки лікарської збільшують секреторну діяльність 

травних залоз, стимулюють жовчовиділення і збуджують апетит, усувають 

спазми органів черевної порожнини, виявляють болетамувальну, 

протизапальну, протиалергічну, антимікробну дію. При зовнішньому 

застосуванні препарати ромашки виявляють протизапальну, знеболюючу, 

епітелізуючу, антимікробну і антимікотичну дію [52, 87]. 

Квітка ромашки лікарської сорту Bodegold затверджена Німецькою 

комісією «Е» для використання в якості інгалятора при запаленнях шкіри та 

слизових оболонок, бактеріальних захворюваннях шкіри, включаючи 

захворювання порожнини рота та ясен, запаленнях і подразненнях дихальних 

шляхів для внутрішньої терапії та лікування спазмів ШКТ і запальних 

захворювань [59]. 
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У народній медицині рослину застосовують при хворобах шлунка, 

печінки, метеоризмі, захворюваннях сечового міхура, нирок (як внутрішній і 

зовнішній засіб) та при різних хворобах нервової системи, зокрема при мігрені 

й безсонні. Відвар трави (листків і квіток) вживають при циститі і нетриманні 

сечі. Він стимулює жовчовиділення. Препарати рослини являють собою 

пом’якшувальні і протизапальні засоби при зовнішньому використанні [115]. 

В енциклопедичному довіднику «Лікарські рослини» під редакцією        

A. M. Гродзінського описано ромашку лікарську, охарактеризовано її 

морфологічні та ботанічні відомості, способи заготівель, зберігання і 

використання, подано хімічний склад [36]. 

Ефективність вирощування ромашки лікарської значною мірою 

залежить від агротехніки. Число висіяного насіння, схема і строки сівби  дуже 

важливі для отримання оптимальної густоти стояння рослин, що забезпечує 

отримання максимального врожаю якісного насіння. [178]. 

Дослідники С. О. Четверня, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук,                    

В. П. Грахов вважають, що завдяки інтенсивним процесам життєдіяльності та 

короткому онтогенезу M. recutita за умови достатньої кількості мінеральних 

сполук і зволоженості ґрунту, ромашка лікарська загалом характеризується 

низькою конкурентністю щодо багаторічних бур’янів. 

 Н. А. Григорьєва, В. П. Грахов, С. А Тоцька, П. Перепічко, О. Таранич, 

Т. Чубарова вивчали агротехніку ромашки лікарської без засобів хімізації;         

О. М. Перепелова,Т. М. Гончаренко є оригінаторами сорту Перлина Лісостепу.  

Питання сутності та визначення ефективності, проблематику її оцінки й 

підвищення розглядали в своїх працях такі вітчизняні та закордонні вчені й 

дослідники, як В. Андрійчук, П. Друкер, І. Гонтарєва, Г. Емерсон, Б. Жнякін, 

Ф. Кене, А. Куценко, Т. Котарбинський, М. Мейєр, С. Мочерний, І. Павленко, 

В. Петті, Ю. Погорєлов, С. Покропивний, Д. Рікардо, К. Салига, Н. Терещенко, 

А. Шегда та ін.  

Питання ефективного розвитку галузі рослинництва в Україні 

досліджувались багатьма науковцями, серед яких можна зазначити                        
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В. Амбросова, В. Андрійчука, О. Єрмакова, М. Маліка, В. Месель-Веселяка,         

П. Саблука та багатьох інших [123 – 139, 192]. 

Попри глибокі й численні дослідження, змінні умови сьогодення 

зумовлюють необхідність подальшого розгляду й аналізу культивування 

ромашки лікарської.  

 

1.3.  Особливості технології вирощування ромашки лікарської в умовах 

Правобережного Лісостепу України 

 

Для України, як для країни з різкоконтинентальним кліматом і жарким 

літом, культура ромашка лікарська може представляти неабиякий інтерес 

серед дослідників і виробничників. 

Своїми дослідженнями Тоцька С. А. [178], Григор’їва Н. О. [32], Губанов 

О.  Г. [38], Семак Б. Б. [163], Бахмат М. І., Падалко Т. О. [11], Мірзоєва Т. В. 

[106], Кащенко Н.І., Оленіков Д. Н. [80],  Фокіна С. М., Воскресенский Р. Р. 

[188], та інші доводять, що ромашка лікарська традиційно культивована 

лікарська рослина з високим адаптивним потенціалом, яка дає стабільні врожаї 

сировини з підвищеним вмістом в ній біологічно-активних речовин. 

Бахмат М. І., Падалко Т. О. [11] стверджують, що в спеціалізованих 

господарствах ромашку лікарську сіють у різні строки, з таким розрахунком, 

щоб продовжити період цвітіння культури з червня до серпня, відповідно, і 

збирання квіток, що зменшує пікове навантаження, особливо за їх сушіння. 

Науковці О. В. Князюк та Р. А. Крешун вважають, що строки і способи 

сівби ромашки лікарської впливали на схожість насіння рослин. Найвища 

схожість насіння відмічена за сівби 15 квітня та широкорядного способу 45 см 

– 93,4 %. Дані прийоми технології сприяли кращому виживанню рослин 

ромашки лікарської і на кінець вегетації (фаза плодоутворення) відмічений 

показник складав 96,2 %. У період вегетації ромашки лікарської проводили 

фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.  
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Встановлено, що до фази пагоноутворення інтенсивність росту її рослин 

досить висока, а до фази бутонізації ромашка лікарська росте повільно               

(2 – 3 см за декаду). Від бутонізації до цвітіння темпи росту рослин значно 

збільшуються і становлять до 8 – 10 см. Після фази цвітіння лінійний ріст 

ромашки лікарської сповільнюється, що забезпечує рівномірний перерозподіл 

поживних речовин з вегетативної частини до генеративної. Найбільша висота 

рослин відмічена за сівби 5 квітня при ширині міжрядь 15 – 32,9 см. 

Збільшення ширини міжрядь до 45 см впливало на зростання біомаси рослин 

ромашки лікарської. У фазі плодоутворення загальна маса рослин зростала, 

порівняно з суцільним способом сівби (15 см), з 2,7 до 18,6 г. За 

спостереженнями науковців одна рослина ромашки лікарської за вегетацією 

здатна формувати 40 – 60 суцвіть. Пізні строки сівби сприяли утворенню на 

рослині більшої кількості пагонів та суцвіть. За суцільного способу сівби 

(міжряддя 15 см) загальне число та кількість продуктивних суцвіть більше, ніж 

за широкорядного (міжряддя 45 см), що відповідає кількості пагонів першого 

порядку. Оскільки за суцільного способу сівби пагонів формується значно 

менша кількість, то суцвіття розвиваються за відсутності взаємозатінення і 

рівномірно розміщені на рослині. З широкорядного способу сівби відмічена 

більша кількість пагонів, але на пагонах 2-го і 3-го порядків насіння в 

суцвіттях часто не дозріває. Найбільш сприятливі умови для формування 

високої продуктивності рослин ромашки лікарської (маса рослин – 13,14 г та 

число суцвіть за вегетацією – 60) створюються за строку сівби 15 квітня [86].  

Дослідники С. О. Четверня, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук,                     

В. П. Грахов вважають, що завдяки інтенсивним процесам життєдіяльності та 

короткому онтогенезу (M. Recutita) може пригнічувати розвиток малорічних 

бур’янів за умови достатньої кількості мінеральних сполук і зволоженості 

ґрунту, ромашка загалом характеризується низькою конкурентністю щодо 

багаторічних бур’янів, негативний вплив яких необхідно зменшувати 

ефективною передпосівною підготовкою ґрунту та регуляцією їх кількості за 

всіх строків і способів сівби, особливо на початку вегетації [192]. 
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Тоцька С. А. з проведених досліджень стверджує, що сівба ромашки 

лікарської з нормою висіву насіння 6 кг/га дозволяє зекономити посівний 

матеріал з розрахунку 2 кг насінин на кожен гектар, а кращий строк сівби – 

осінній при зволоженому стані ґрунту, весняний та літній строки продовжують 

період цвітіння культури з червня по серпень, відповідно і збору суцвіть [178]. 

За результатами досліджень М. П. Шпек, Г. М. Коссак, Н. К. Гойванович, 

О. М. Лупак виявлено, що в умовах Передкарпаття України за сівби ромашки 

лікарської застосовують біостимулятори росту рослин Вермістил та Вимпела 

(у фазі сходів), що покращує показник урожайності культури [90]. 

У світі діють міжнародні (Всесвітньої організації охорони здоров’я) і 

європейські документи з керівних принципів належної практики 

культивування і збирання лікарських рослин (GACP – Good Agriculture and 

Collection Practice), де відображені основні вимоги до екологічно 

обґрунтованої технології вирощування, правила збору культивованої та 

дикорослої лікарської сировини, переробки, зберігання, які гарантують високу 

якість та безпечність товарної продукції – лікарської рослинної сировини. Ці 

директиви носять рекомендаційний характер, але їх виконання, що 

підтверджене відповідним пакетом документів, забезпечує переваги 

виробника при реалізації лікарської рослинної сировини. Міжнародні, 

європейські керівні документи є визначальними для складання національних 

правил з належної практики культивування і збору лікарських рослин [153]. 

В Україні Належна практика культивування та збирання вихідної 

сировини рослинного походження введена в дію наказом № 118 МОЗ 

України від 14.02.2013 [111]. Ця настанова є прийнятим зі змінами (версії en) 

нормативним документом «Guideline on Good Agricultural and Collection 

Practice (GACP) for Starting Materials of Herbal Origin» («Настанова з належної 

практики культивування та збирання (GACP) вихідної сировини рослинного 

походження») (далі – Настанова з GACP ЄC) [6].  

Технологія отримання високоякісної лікарської сировини на рівні 

європейських стандартів не передбачає використання хімічних препаратів на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://web.archive.org/web/20141031103831/http:/www.moz.gov.ua/docfiles/N118_2013_dod1.pdf
https://web.archive.org/web/20141031103831/http:/www.moz.gov.ua/docfiles/N118_2013_dod1.pdf
https://web.archive.org/web/20150706230733/http:/www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130214_0118.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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плантаціях, а асортимент сучасних біологічних засобів доволі обмежений, 

тому в своїх дослідженнях ми не використовували біопрепарати, а наші 

дослідження базувалися на вирощуванні органічної сировини ЛР. 

Ромашка лікарська (Matricaria recutita) належить до пріоритетних 

лікарських рослин, на сировину якох традиційно наявний великий попит, тому 

її культивують у різних регіонах України.  

Ромашку можна вирощувати на будь-якому типі ґрунту, але слід уникати 

вирощування на багатих, важких і вологих ґрунтах. Вона також може 

протистояти холодній погоді з температурою від 2 0C до 20 0C. Урожай 

успішно отримували на бідних ґрунтах (суглинний пісок), ґрунти з pH 9 ‒ 9,2, 

як повідомляється, підтримують його зростання навіть на глинисто-вапняних 

ґрунтах, які вважаються занадто бідними для будь-якої іншої культури. 

Ромашка має високий ступінь стійкості до лужності ґрунту. Рослини 

накопичують досить велику кількість натрію (66 мг/100 г сухого матеріалу), 

що допомагає знизити концентрацію солі у верхніх шарах ґрунту. Температура 

і світло надають більший вплив на вміст ефірних масел і азулена, ніж тип 

ґрунту. Рослина розмножується насінням. Насіння врожаю дуже дрібне, 

тисяча насінин важить 0,088 ‒ 0,153 г. Формування бутону в березні рясне, 

рослини ростуть всюди, рано сформовані бруньки розпускаються в квіти, тому 

збір квітів повинен бути вибірковим. При раптовому підвищенні температури 

вище 30 0C впродовж декількох днів, спостерігається рясна сівба та зрілість 

рослин, відбувається випадання насіння і в наступному році спостерігається 

самовисів [166]. 

Найкращі попередники для ромашки зернові, зернобобові і просапні 

культури, її також можна розміщувати і на запільних ділянках. Основну, 

зяблеву оранку слід проводити як найраніше на глибину 22 ‒ 25 см. Для 

передпосівного обробітку ґрунту доцільно використовувати культиватори 

обладнані стрільчастими лапами. Культивацію проводять одночасно з 

боронуванням зубовими боронами, а при недостатній вологості ґрунту – з 

коткуванням. Для кращого вирівнювання поверхні ґрунту і проведення якісної 
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сівби культивацію проводять під кутом до оранки на глибину 4 ‒ 6 см. На 

більш важких ґрунтах замість культиваторів використовують комбіновані 

ґрунтообробні машини. Ромашку лікарську сіють рано навесні, влітку, восени 

або під зиму, а також одночасно із ранніми яровими культурами овочевими 

сівалками на глибину 0,5 см, широкорядним способом (45 см). Насіння 

починає проростати при температурі 4 ‒ 5 0С, оптимальна температура 

проростання 20 ‒ 25 0С. Впродовж перших 20 ‒ 30 днів після з’явлення сходів 

рослини формують розетку із 6 ‒ 9 листків. Цвітіння ромашки лікарської при 

нормальних умовах вегетації починається на 40 ‒ 50 день після з’явлення 

сходів і продовжується до пізньої осені. Насіння ромашки лікарської в період 

проростання виключно вимогливе до ґрунтової вологи. Впродовж години воно 

поглинає 4 частини води по відношенню до 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. Ромашка відносяться до рослин, сировину яких впродовж року 

збирають багато разів. Період збору сировини в зв’язку з цим сильно 

розтягнутий; він продовжується 80 ‒ 90 днів з початку липня до кінця вересня, 

аж до настання перших заморозків. Збирають свіжорозкрите суцвіття в фазі 

розкриття в них не менше за половину язичкових квіток. При цьому зривають 

суцвіття у самої основи. У перший період цвітіння ромашки суцвіття 

розкриваються через кожні 3 дні, в подальшому – через 4 ‒ 5 днів і рідше. 

Запізнення з проведенням збору приводить до зав’язування насіння, зниження 

інтенсивності цвітіння і погіршення якості сировини [17, 161, 197]. 

Строки збирання ‒ фаза цвітіння культури в суху погоду. Враховуючи 

те, що цей період в ромашки лікарської досить розтягнутий, впродовж сезону 

квітки збирають від 3 до 5 разів. Перше збирання проводять напочатку 

цвітіння, коли у 70 % суцвіть білі крайові язичкові пелюстки перебувають у 

горизонтальній площині [7]. 

Для збирання квіткових кошиків ромашки лікарської застосовують 

ручний або механічний способи. За результатами досліджень встановлено, що 
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ручний спосіб збирання малопродуктивний, а механічні способи ще не 

задовольняють вимог нормативних документів до якості сировини [141, 142]. 

Для механізованого способу збирання використовують 

ромашкозбиральну машину ОС-1,4, а також жниварки загального призначення 

типу ЖБ-4,6 та інші. Суть механізованого способу збирання 

ромашкозбиральною машиною ОС-1,4 полягає в трьох-чотирьох зборах 

ромашки з подальшою первинною переробкою сировини на пунктах 

первинної переробки. Це пов’язано в основному з низькою якістю виконання 

технологічного процесу цією машиною. Продуктивність машини ОС-1,4 

вища, ніж за ручного збирання совком-гребінкою, проте якість сировини є 

значно нижчою та потребує додаткових ручних затрат для відрізання довгих 

стебел. Використовують також механізований спосіб збирання квіткових 

кошиків ромашки лікарської жниваркою загального призначення ЖБ-4,6. 

Спочатку рядковою жниваркою скошують рослини ромашки лікарської та 

вкладають у валок. Потім скошену суху масу збирають пресом-підбирачем у 

максимально короткий термін, аби уникнути пересихання та осипання 

квіткових кошиків. Сировину транспортують на переробні пункти, де зайве 

стебло відрізають вручну [141]. 

Недоліками цього способу є те, що його застосування не дає змоги 

проводити багаторазовий збір врожаю та доводити сировину до необхідних 

кондицій на переробних пунктах. Такий спосіб є високовитратним і 

призводить до збитковості галузі в цілому. Для доведення врожаю ромашки, 

зібраного ромашкозбиральною машиною ОС-1,4 або жниваркою ЖБ4,6, до 

кондиційного стану необхідно застосовувати ручну переробку сировини на 

сортувальних пунктах [142]. 

 

1.4.  Обґрунтування понять сорту, строку сівби та норми висіву насіння  

                                                                                                                                         

Особливе значення для отримання високого врожаю сировини має якість  
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посівного матеріалу. Посівні якості насіння мають відповідати ДСТУ, згідно з 

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

не менше 50%. Ромашка лікарська морфологічно гетерогенна, як в дикій 

природі, так і коли культивується. Рослини ромашки лікарської з різних 

районів показують великі варіації. Існують відмінності у розмірах, вмісту 

ефірного масла та його сполук, проте, тетраплоїдних рослин можна відрізнити 

від диплоїдних. Ромашка надзвичайно неоднорідна за своєю морфологією, а 

тому, спектр морфологічних варіацій коливається від маленьких квіткових 

головок у диких рослинах до великих квітів у тетраплоїдних різновидів [134].  

За літературними джерелами англійських селекціонерів, найбільш 

розповсюдженими сортами світової селекції включаючи досліджувані, є 

Підмосковна, Manzana (4x), Lazur (4x), Bisabolol, Manzanilla, Bodegold (4х), 

Bohemia (2x), Bona (2x), Goral, Camoflora (2x), Degumill (2x), Robumille (4x), 

Zloty Lan (4x), Азулена (2x), Перлина Лісостепу (4х) [134, 196]. 

Справжня ромашка лікарська відрізняється від інших видів ромашки 

завдяки конічній, порожнистій квітці та характерному аромату. Культивувати 

можна як яру, так і озиму культуру. В останні кілька років існували різні сорти 

справжньої ромашки, які були спеціально створені для високого вмісту діючих 

речовин. Інші властивості, такі як урожайність квітки, а також рівномірність 

квіткового горизонту та стійкість до механізованого збирання врожаю, поки 

що в основному, реалізовані в тетраплоїдних сортах.  

В Державний реєстр України внесений сорт Перлина Лісостепу 

Хамоміла обідрана Matricaria recutita L. Chamomile Chamomilla recutita L.; 

Matricaria chamomilla L. (1763) auct.; Matricaria deflexa Gilib.; Chamomilla 

officinalis Koch; Leucanthemum chamaemelum Lam.; Chrysanthemum chamomilla 

Bernh, який широко вирощується в Україні [48].  

Сорт ромашки лікарської, Перлина Лісостепу (1999), №: заявки 

92197001, тетраплоїд, середньостиглий, посухостійкий, високоврожайний. 

Проростання насіння дружне на 20 ‒ 25 день після висіву насіння. Довжина 

вегетаційного періоду від сівби до дозрівання насіння 90 днів. Урожайність 
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сировини (суцвіть) – 0,7 т/га, насіння – 120,0 кг/га. Вміст ефірної олії у 

сировині – 0,7 %, хамазуленів в ефірній олії – 12,3 %. 

Заявник, власник, підтримувач:  Дослідна станція лікарських рослин 

ІААП Національної академії аграрних наук України . 

Автори: О. М. Перепелова, Т. М. Гончаренко [8, 56].  

Характеристика сорту Перлина Лісостепу [56]. Сорт ромашки 

лікарської  Перлина Лісостепу, який створений в Дослідній станції 

лікарських рослин традиційними селекційними методами та не містить 

генетично-модифікованих організмів. Зазначений сорт внесений до 

Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні. ДСЛР 

ІАП НААН включена до Переліку виробників насіння і виробляє та реалізує 

добазове та базове насіння лікарських рослин в тому числі і ромашки 

лікарської сорту Перлина Лісостепу.  

Хамоміла обідрана або Ромашка лікарська (Matricaria recutita) ‒ 

однорічна рослина 15 ‒ 30 см заввишки, із сильним своєрідним запахом 

родини Айстрових.  

Кореневище: корінь стрижневої кореневої системи, головний корінь 

займає в ґрунті вертикальне положення; від нього відходять бічні корені, що 

розміщуються в ґрунті радіально, первинний корінь тонкий, світло-бурий, 

здатний до галуження довжиною від 6 до 7 см,  діаметром 0,4 ‒ 0,5 см.  

Стебло: Стебло пряме, циліндричне, голе, розгалужене, до 50 см 

заввишки, товщина стебла близько 0,5 ‒ 0,8 см. 

Листки: Листки чергові, голі, сидячі, двічі-перисторозсічені, неопущені, 

зелені. Довжина листкової пластинки від 2 ‒ 5 см, а ширина до 0,5 см. 

Суцвіття: кошик, близько 15 ‒ 20 штук на одній рослині. Розмір кошиків 

складає біля 2 ‒ 2,5 см в діаметрі. Маса 100 штук сухих суцвіть до 4,1 г. 

Квітки: Квітки язичкові, маточкові, білі, серединні ‒ двостатеві, 

трубчасті, жовті, п'ятилопатеві зверху.  

В даний час у всьому світі відома велика кількість різних сортів із 

сільськогосподарським використанням. Тетраплоїдний сорт Bodegold (1962), 

https://agrarii-razom.com.ua/organizacii-derwavnuj-reestr-sortiv/385
https://agrarii-razom.com.ua/organizacii-derwavnuj-reestr-sortiv/385
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який був розведений у 50-х роках у Кведлінбурзі, заявник Martin Bauer, 

Vestenbergsgreuth, представлений Центральним науково-дослідним 

інститутом садівництва ім. Atatürk та зарекомендував себе як 

високопродуктивний з відмінними посівними якостям [23, 120].  

На підставі селекційних досліджень Центральної лабораторії німецьких 

фармацевтів Eschborn, які були проведені в рамках перевірки реєстру 

описового переліку сортів BUNDESSORTENAMT Лікарські та ароматичні 

рослини, були опубліковані та включені в Державний реєстр дані про вміст 

хімічних сполук ромашки лікарської сорту Bodegold. Після цього сорт мав 

вміст ефірної олії 0,40 мл/100 г (низький до середнього та високого) до понад 

1,0 мл/1 00 г препарату (високий). Хамазулен коливався від 6% (низький до 

середнього високого) до 19% (високий), вміст а-бісабололу в межах 2 мг/100 г 

(дуже низький) приблизно до 200 мг/100 г препарату (від високого до дуже 

високого). Bodegold  ‒ це тетраплоїдний сорт, заввишки до 60 см, листя двічі-

перисторозсічені темно-зеленого кольору, стебло розгалужене, квітка 

середнього розміру. Урожайність суцвіть висока [23].  

Постійне оновлення сортового складу вимагає пошуку оптимальних 

строків сівби, адже між сортами (гібридами) існують певні специфічні 

біологічні особливості. Питання постійного пошуку оптимальних строків 

сівби також пов’язане з помітними кліматичними змінами, які спричинені 

зростанням температ урних показників як за сезонами, так і в середньом у за 

рік. сівбу слід починати відразу, як тільки сформуються сприятливі погодні 

умови і ґрунт буде готовий для проведення робіт. Таким чином, питання 

оптимізації строків сівби стосується озимих зернових, ярих середнього та 

пізнього строків сівби, а також проміжних і поукісних посівів. Питання вибору  

граничних дат проведення сівби та крок градації варіантів дослід у (п’ять днів, 

один тиждень або 10 днів) дослідник вирішує, враховуючи ряд супутніх 

показників: біологічні особливості культури (сорту), ґрунтові та погодні 

умови, матеріально-технічну базу господарства, характер досліджень 

(наприклад, пріоритетом у досліді є встановлення екстремально ранніх або 
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екстремально пізніх строків сівби). Пріоритет у виборі строків сівби для ярих 

культур середнього та пізнього строку сівби має належати показнику 

температури ґрунту на глибині сівби насіння, а не календарним датам. І це 

цілком логічно, адже погодні умови вегетаційного періоду досить часто 

розрізняються і провести сівбу досліджуваної культури протягом кількох 

років у ті ж самі дати фактично неможливо [55]. 

Ромашку лікарську сіють рано навесні, влітку, восени або під зиму, а 

також одночасно із ранніми яровими культурами овочевими сівалками на 

глибину 0,5 см, широкорядним способом (45 см). Найкращими вважаються 

літньо-осінні строки сівби, за достатньої вологості ґрунту. При цих строках 

сівби рослини входять в зиму у фазі розетки, добре зимують, весною активно 

ростуть і зацвітають на 15 ‒ 20 днів раніше, ніж при підзимовому і на 20 ‒ 30 

раніше, ніж при весняному. Підзимню і ранньовесняну сівбу доцільно 

проводити по мерзлоталому ґрунту [72, 108, 155].  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, як строки й 

способи сівби впливають також на реалізацію ресурсного потенціалу ромашки 

лікарської. За озимого строку сівби створюються сприятливіші умови для 

розвитку рослин, які максимально встигають використати ресурси середовища 

у весняний період і тим самим забезпечити вищу життєвість у літній, а 

головне, здатність отримувати сировину в усі сезони. Лікарською сировиною 

є кошики, а тому дуже важливо не тільки вчасно висіяти, а й зібрати та 

висушити для того, щоб забезпечити максимальну кількість біологічно 

активних речовин, а особливо, ефірної олії. Відмінність між сортами 

становила до 1%, що є незначним показником, адже забезпечують кращу 

продуктивність суцвіть порівняно з дикорослими. 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) [131]. 

Існує три основні методи вирощування: сіяти восени, навесні як 

однорічну культуру, або використовувати ромашку лікарську як багаторічну 

культуру, коли сівба проводиться самостійно. Найбільш поширений метод ‒ 
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це змішування осінньої і весняної сівби для більш високого ступеня 

використання. Якщо сівбу проводити восени, то ідеальний час у вересні, 

цвітіння починається коли тривалість дня складає близько 17 годин, тобто в 

Центральній Європі близько кінця травня або початку червня, навесні ж, може 

вплинути на час збору врожаю, між березнем і травнем [65]. 

 За дослідженнями С. А. Тоцької [178], календарні періоди озимого 

строку сівби ромашки по роках варіювали незначно в межах двох діб і 

припадали на кінець серпня, а весняного, залежно від готовності ґрунту до       

12 діб (третя декада квітня перша декада травня). Рослини літніх строків сівби 

відрізнялися менш інтенсивним ростом і значно пізніше вступали в 

репродуктивну фазу розвитку. Аналізуючи отримані дані, як стверджує 

науковець, озимий строк сівби забезпечує стабільний і порівняно високий 

урожай якісного насіння, та перевершує весняний строк сівби на 41 ‒ 55%, що 

обумовлено більш сприятливими умовами для росту, розвитку і формування 

врожаю за рахунок використання осінніх і ранньовесняних запасів ґрунтової 

вологи. 

В отриманні запланованого врожаю потрібної якості важливу роль 

відіграє норма висіву рослин. Під час вибору норми висіву та способу сівби 

слід враховувати біологічні особливості рослини, а також можливість 

механізувати всі технологічні процеси, починаючи з передпосівної підготовки 

насіння до збирання та післязбиральної обробки врожаю. Досліджувані 

варіанти норм висіву слід обирати, орієнтуючись на рекомендовані, правильно 

обираючи крок градації, щоб досягти максимального ефекту. Значну увагу в 

таких дослідженнях слід приділяти обліку показників, які характеризують 

наростання вегетативної маси та формування основних елементів структури 

врожаю досліджуваної культури. Під час проведення біометричних обліків 

обов’язково визначають густоту за різними фазами розвитку, виживаність 

упродовж вегетації, висоту рослин у динаміці розвитку та рахують кількість 

листків на одній рослині та їхню площу [55]. 
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Оригінатори сортів та гібридів сільськогосподарських культур 

рекомендують певну густоту стояння рослин на 1 га, але не всім 

товаровиробникам відомо, що це рекомендована густота на момент збирання 

культури.  

Для дрібнонасінних культур – однорічні, таких як ромашка лікарська, 

сівбу проводять з урахуванням маси 1000 насінин, лабораторної схожості та 

коефіцієнтом на польову схожість у ваговому виразі, оскільки провести 

контрольний підрахунок кількості зерен у рядку на погонному метрі 

після висіву сівалкою фізично неможливо за маленького розміру, але контроль 

норми висіяного насіння в рядку проводиться тільки візуально шляхом 

підрахунку кількості насінин на погонному метрі [185].  

Норма висіву – це досить динамічна складова рослинництва, яка 

залежить від багатьох факторів, зокрема, від температурного режиму та від 

умов поточного сезону. У більш посушливу весну норму висіву краще 

зменшити, щоб усунути конкуренцію рослин за вологу, у більш вологу — 

збільшити, тому у своїх дослідженнях, С. А. Тоцька [178], рекомендує висівати 

ромашку лікарську з нормою висіву 4 кг/га ‒ 45 млн шт/га, 6 кг/га –                        

67 млн шт/га та 8 кг/га ‒ 90 млн шт/га.  

Норма висіву насіння ромашки лікарської за рекомендаціями Кирьянова 

А. Н.: для рядкового способу сівби  становлять 6 – 8 кг/га,  для гніздового 

способу сівби сівалкою 4 – 6 кг/га, при ручному гніздовому 2 – 3 кг/га [10]. 

На сьогоднішній день норми висіву насіння ромашки лікарської 

обумовлені сезонними змінами кліматичних умов, а також рекомендаціями 

аграріїв та оригінаторів сортів придатних для вирощування на території 

України з розрахунку високої урожайності культури. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Здійснений аналіз літературних джерел щодо поширення, 

морфобіологічних і біохімічних особливостей вказує на перспективність 

використання рослин ромашки лікарської у якості ароматичних, смакових, 
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ефіроолійних, кормових, лікарських, медоносних, фітонцидних, декоративних 

культур. Це свідчить про постійний попит українського споживача та освоєння 

виробником належних практик з отримання якісної продукції, та нових 

технологій виробництва, розвиток наукової бази та необхідність збільшення 

площ вирощування і асортименту культивованих лікарських рослин. 

2. Підтверджена результатами досліджень і багатьма науковцями 

сортова технологія вирощування вимагає вивчення строків та норм висіву 

насіння ромашки лікарської. 

3. Сучасні агротехнологічні заходи вирощування досліджуваної нами 

культури дають змогу одержати високоякісний врожай лікарської рослинної 

сировини. Проте, недостатньо вивченими залишаються питання підбору 

високопродуктивних сортів, оптимальних строків сівби, норм висіву та інших 

елементів технології. 

4. Аналітичний матеріал наукових джерел свідчить, що недостатньо 

вивчено біолого-морфологічні особливості, онтоморфогенетичні особливості, 

сезонні ритми, адаптивні властивості рослини, технологію культивування, 

якісні показники насіннєвого матеріалу, вплив умов зростання, вікових та 

генотипових особливостей на кількісний вміст та якісний склад біологічно 

активних сполук і поживних речовин у рослинній сировині ромашки 

лікарської.  

5. Проаналізувавши низку вітчизняних досліджень, виробничих 

результатів та закордонного досвіду, була визначена  гіпотеза наукових 

досліджень, обрано напрямок і фактори досліджень, що передбачають 

необхідність підвищення урожайності ромашки лікарської та покращення  

якості рослинної сировини в умовах Правобережного Лісостепу України. 
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РОЗДІЛ ІІ 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Місце проведення досліджень та ґрунтово - кліматичні умови 

 

Вивчення елементів технології вирощування ромашки лікарської 

здійснювали впродовж 2017 ‒ 2020 рр., враховуючи аґрокліматичні умови 

селища Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, 

на базі опорного пункту лікарських рослин, що дало можливість максимально 

використати природні ресурси регіону та послабити вплив несприятливих 

метеорологічних умов на ріст і розвиток даної культури. 

Агроекологічні та ґрунтово-кліматичні умови Правобережного 

Лісостепу, де сформувався не повною мірою сприятливий для потенційної 

продуктивності рослин ромашки лікарської біокліматичний потенціал, 

впливали на урожайність і показники якості вирощеної продукції. 

Регіон досліджень характеризується достатньою сумою ефективних 

температур повітря і ґрунту, та недостатньою кількістю опадів за рік та їх 

розподіл за період вегетації, а також підвищена сонячна інсоляція значно 

впливала на ріст, розвиток та формування урожаю сировини. Для 

максимальної реалізації потенціальної продуктивності та наявних 

біокліматичних ресурсів недостатньо, тому виникає необхідність у 

розробленні сучасних інноваційних та вдосконаленні існуючих технологій 

вирощування ромашки лікарської на вміст ефірної олії культури.  

Хмельниччина знаходиться на стику великих історико-географічних 

країв – Правобережжя (до якого входить сама) і Західної України. Селище 

Стара Ушиця розташоване на території національного природного парку 

«Подільські Товтри» при впаданні річки Ушиця в Дністер. Область за 

ступенем зволоження та теплозабезпеченістю вегетаційного періоду рослин 

відноситься до південного теплого аґрокліматичного району. Сума температур 

за вегетаційний період становить близько 2620 0С, а кількість опадів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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коливається в межах від 620 до 680 мм, що здебільшого є оптимальним для 

розвитку рослин [146]. 

За рельєфом, зона в якій проводилися дослідження, відноситься до 

Подільської височини, що є інверсійною за відношенням до структури 

фундаменту і відрізняється найбільшими висотами, які здебільшого 

перевищують 350 ‒ 400 м, великою глибиною ерозійного розчленування. 

Водорозділи помітно звужені і нерідко ерозійні. В орографії височини чітко 

виділяють її складові частини ‒ Гологори, Вороняки, Кременецькі гори, 

Розточчя, а також поширюються майже на 250 км смуга Товтр, що являє собою 

сукупність вузьких скелистих кряжів, гребенів та ізольованих горбів. 

Важливим елементом рельєфу Подільської височини є глибоко врізані, 

місцями каньйоноподібні річкові долини [93]. Все це суттєво впливало на 

формування гідротермічних умов та, відповідно, урожайність досліджуваної 

нами ромашки лікарської. 

Правобережний Лісостеп є зоною помірного поясу, для якої характерне 

чергування лісової і степової рослинності. Ґрунти сформовані за умови 

несталого зволоження, при якому підзолистий процес ґрунтоутворення 

поєднується з дерновим [53].  

Вперше термін «Лісостеп» у науковій літературі у 1877 році вжив 

російський ботанік В. Крилов. Ґенеза Лісостепової зони і на сьогодні різними 

науковцями трактується неоднозначно. В. Докучаєв вважав Лісостеп давнім 

зональним ландшафтом, який неодноразово впродовж геологічної історії 

змінював свої межі під впливом планетарних ритмів. Теорію наступу лісу на 

степ зумовлену посиленням гумідності клімату, обґрунтували                                  

С. І. Коржинський, А. І. Набоких, М. П. Фролов. Науковець П.А. Костичев 

пояснював поширення лісових і степових агробіоценозів гранулометричним 

складом ґрунтів, що визначає запаси вологи [140].  

Ґрунти досліджуваної території – це сірі лісові на карбонатному лесі, 

лес, лесоподібні суглинки, піщано-глинисті відклади річок і продукти 

вивітрювання кристалічних порід.  



65 
 

Сірі лісові ґрунти займають великі площі на Правобережжі. Сірі лісові 

ґрунти (ясно-сірі та сірі-лісові) найбільшого поширення мають в межах 

Правобережного Лісостепу, де вони сформувалися під широколистяними 

лісами на карбонатних лесових породах в умовах надлишкового зволоження 

та промивного типу водного режиму, що зумовило глибоке вилуговування 

карбонатів кальцію та чітку диференціацію профілю за елювіально-

ілювіальним типом. Ареали цих ґрунтів приурочені до високих добре 

дренованих водороздільних плато, верхніх та середніх частин схилів річкових 

долин і балок Подільської та Придніпровської височин [140]. 

Хмельницький регіональний ландшафт, передусім його центральна та 

північна частини, характеризується значною різноманітністю урочищ – на 

найвищих гіпсометричних рівнях поширені ПТК з сірими та темно-сірими 

лісовими ґрунтами і чорноземами опідзоленими та реградованими, а пологі 

схили займають урочища з чорноземами типовими [91]. 

Глибина гумусово-елювіального горизонту до 30 см, колір сірий, такий 

ґрунтовий покрив було виявлено на ділянці перед закладанням досліду. 

Поверхневі ґрунтові води не спостерігалися. 

Ґрунтовий профіль сірих лісових ґрунтів, який було встановлено на 

ділянці перед закладанням досліду 

Не (орн) 0 ‒ 32 см – гумусово-елювіальний, сірий, сухий, середній 

суглинок, ущільнений, призматично-грудочковий, присипка SiO2 

слабовиражена, перехід різкий. 

Іе 32 ‒ 50/18 – ілювіальний, елювійований, бурий, свіжий, щільний, 

дрібногрудучкувато-призматичний, рідко корені, кремнеземна присипка, 

перехід поступовий. 

І 50 ‒ 70/20 ‒ ілювіальний, бурий темніший попереднього, свіжий, 

щільний, призматичний до стовпчастого, червоточини, кремнеземна присипка 

по тріщинах, перехід поступовий. 
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Ір 70 ‒ 95/25 – верхній перехідний, бурий, свіжий, щільний менше 

попереднього, призматично-горіхуватий, червоточини, примазки марганцю, 

перехід різкий за кольором. 

Рі/к 95 ‒ 126/31 – нижній перехідний, світлувато-бурий, свіжий, 

ущільнений, дрібно-призматичний до безструктурного, трубочки карбонатів, 

перехід поступовий. 

Р/к > 126 – середньо-суглинковий карбонатний вологий лес. 

Ямелинцем Т. Г. Встановлена не суттєва інтенсивність змін фізико-

хімічних властивостей сірих лісових ґрунтів Правобережного Лісостепу [200]. 

Фізичні властивості ґрунту мали наступні показники: 

 ‒ в шарі 0 ‒ 30 см: об’ємна маса становила 1,40 г/см3, щільність твердої 

фази – 2,52 г/м3, загальна пористість – 48,0 %, вологість   в’янення – 27 мм, 

найменша польова вологомісткість – 38 мм і повна – 71 мм; 

 ‒ в шарі 0 ‒ 100 см: об’ємна маса становила 1,43 г/см3, щільність твердої 

фази – 2,67 г/м3, загальна пористість – 45,1 %, частинок менших 0,01 мм – 63%, 

вологість, в’янення – 101 мм, найменша польова вологомісткість – 172 мм і 

повна – 339 мм. 

Окрім того, було виявлено, що навіть у повнопрофільних ґрунтах при 

глибокій оранці, до гумусовоелювіального горизонту приорюється верхня 

частина ілювіального горизонту і створюється своєрідний орний шар з 

характерною грудкуватопорохуватою або грудкувато-брилуватою 

структурою. Нижче, в ілювіальному горизонті, якому притаманна природна 

ущільненість, формувалася підплужна підошва. Ця тенденція значно 

посилювалася у їхніх змитих відмінах [91], що мало суттєвий результат. 

Вміст у рослинах макро- та мікроелементів, маса рослин, вологість 

ґрунту, вмісту в ньому насіння бур'янів, їх кореневищ та кореневих паростків, 

дослідження структури та інших фізико-хімічних властивостей ґрунту дає 

уяву про його окультуреність, придатність для вирощування 

сільськогосподарських, в тому числі й лікарських рослин. 
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За даними ґрунтового обстеження регіону, відмічено, що для ґрунтів в 

межах досліду (табл. 2.1), характерний низький вміст гумусу (за Тюріним) – 

1,97 %.  

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки,  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

Глибина 

відбору 

зразків, 

см 

 

Вміст 

гумусу, % 

 

рН 

сольовий 

 

Гідролітична 

кислотність, 

мг. - екв. на 

100 г ґрунту 

 

Сума 

ввібраних 

основ, 

мг. - екв. 

на 100 

ґрунту 

 

 

Ступінь 

насиченості 

основами,% 

0-20 1,97 5,1 3,44 14,38 86 

30-40 1,39 4,9 3,48 14,06 88 

65-75 0,66 4,6 3,45 13,10 86 

95-105 не визначено 4,4 3,32 13,63 85 

125-135 не визначено 4,4 3,37 13,49 88 
Примітка: Ґрунтове обстеження  Хмельницької філії ДУ «Держґрунтохорона» 

 

Рослини ромашки лікарської, які росли на цих ґрунтах отримували 

значну кількість для споживання рухомого фосфору 214 мг/кг та обмінного 

калію 104 мг/кг (за Чириковим), проте, вміст легко гідролізованого азоту був 

дуже низький і становив 43,5 мг/кг (за Корнфільдом).  

Сірі лісові ґрунти здатні до структуроутворення, схильні до запливання, 

утворення кірки і плужної підошви, піддатливі ерозії, характеризувалися не 

завжди стійким водним режимом, що в результаті, знижувало їх 

продуктивність. А також вони мали добре помітний поділ свого профілю на 

горизонти. Характерним для них є те, що суцільного елювіального горизонту 

немає, тут він спостерігається наявним гумусом і має бурувато-сіре 

забарвлення. Гумусо-елювіальний горизонт знаходився в межах 25 ‒ 35 см, 

порохувато-грудкуватий, слабоущільнений.  Поступово він переходить в 

ілювіальний слабогумусований горизонт (30 – 65 см). Його ознаки: сіре з 

помітним буруватим відтінком забарвлення, середньо-суглинковий, 
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грудкувато-горіховий. Ілювіальний добре елювійований горизонт становив 

близько (65 – 105 см) слабогумусований, середньо-суглинковий, горіхуватий. 

Цей горизонт змінювався ґрунтоутворюючою породою (125 – 135 см) – 

безструктурним, ущільненим лесом палевого кольору. 

Через незначний вміст гумусу сірі лісові ґрунти мають низьку 

агрономічно-цінну структуру. Тому вони схильні до запливання і утворення 

кірки, яка пришвидшує випаровування вологи та затримала газообмін і 

призводить до механічного пошкодження рослин при механічному обробітку 

ґрунту у міжряддях, хоча, при правильній агротехніці вирощування ромашки 

лікарської є цілком придатним для високої продуктивності рослин в цілому. 

Як середній стан характеристики погодних умов, вперше, визначення 

клімату сформулював німецький дослідник О. Гумбольдт у 1831 році в книзі 

«Космос» [26], а першу ж найповнішу характеристику клімату України 

наведено у монографії «Клімат України» (1967) за редакцією Г. Ф. Прихотько.  

Зміна клімату для землеробства України зумовлюється, перш за все, 

глобальним потеплінням, прямим наслідком якого є посухи, які негативно 

впливають на урожайність сільськогосподарських культур, оскільки погодна 

складова врожаю у нашій державі становить понад 50 % [31, 33, 38, 84].  

Тому нами було враховано пошук і впровадження ефективних прийомів 

із накопичення й раціонального використання наявних запасів вологи у ґрунті. 

У великому циклічному кругообігу головним джерелом енергії для 

біологічних і ґрунтових процесів є сонячна радіація. Вся поверхня Землі 

одержує за рік від Сонця, за наближеними оцінками, 21 х 1020 Дж тепла [39]. 

Сонячна радіація є основним енергетичним ресурсом Землі. Сумарна 

радіація в зоні Лісостепу за рік становить 95 ‒ 107 кКал/см2. Надходження 

сумарної сонячної радіації становить взимку від 250 на півночі до 230 на 

півдні, влітку ‒ відповідно від 600 до 680 кКал на 1 см2. Тривалість дня 

коливається відповідно взимку від 7,4 до 8,6, влітку ‒ від 15,3 до 16,5 год [39]. 

Клімат території, де закладалися досліди, помірно-континентальний з 

теплим літом, м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. Узимку на 
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температурні показники та вологість впливали континентальні повітряні маси, 

які приносять суху погоду. Навесні  і на початку осені похолодання зумовлює 

арктичне повітря [187]. Весняні приморозки в повітрі – в середньому до              

19 квітня (до 21 травня). Осінні ж припадають на середину (16 жовтня), а 

надранні – 21 вересня. Останні приморозки на поверхні ґрунту навесні 

відзначені 30 травня, осінні – 11 вересня. Тривалість без морозного періоду: 

від 117 до 136 діб. За період з травня до серпня на поверхню ґрунту надходить 

¾ від річної суми тепла. Гідротермічний коефіцієнт в регіоні становить 1,4 [1]. 

Порівняльний аналіз кліматичних факторів в умовах Правобережного 

Лісостепу [85] наведено в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Характеристика регіону за кліматичними факторами [85] 

 

Показник 

 

В зоні 

досліджень 

 

 

В межах 

України 

Річна сума сонячної радіації 3600 ‒ 

3800МДж/м2 

3500 ‒ 

5200МДж/м2 

Сума поглинутої сонячної радіації 2600 ‒ 

2800МДж/м2 

2360 ‒ 

4240МДж/м2 

Річна сума радіаційного балансу 1400 ‒ 1500 

МДж/м2 

1140 ‒ 2200 

МДж/м2 

Сума фотосинтетично активної радіації 

за вегетаційний період 

(50 С та вище) 

 

1750 ‒ 1800 

МДж/м2 

 

1550 ‒ 2450 

МДж/м2 

Середня сума позитивної температури 

повітря за теплий період 

 

3000 ‒ 32000 С 

 

2990 ‒ 43780 С 

Тривалість безморозного періоду 180 діб 160 ‒ 220 діб 

Сума ефективних температур, що 

перевищують 50 С 

 

20170 С 

 

1800 ‒ 28520 С 

Сума активних температур (10 0 С та 

вище) 

 

2400 ‒ 26000 С 

 

2400 ‒ 34000 С 

Річна сума опадів 620мм 400 ‒ 1250 мм 

Гідротермічний коефіцієнт Селянінова 1,6 ‒ 1,3 2,0 ‒ 0,5 

 

Підвищенню рівня використання сонячної енергії помітно сприяли 

агротехнічні заходи, спрямовані на краще забезпечення рослин вологою, 
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поживними речовинами, освітленням та іншими факторами з метою 

прискорення росту рослин і утворення оптимальної асимілюючої поверхні. 

Тепла тривала весна, вологе і тепле літо, незначні відхилення 

температури повітря, відсутність суховіїв, м’яка зима – все це сприяє 

збереженню рослинності. 

 

2. 2. Погодні умови в роки проведення досліджень 

 

В цілому роки досліджень дуже різноманітні, що дало змогу визначити 

реакцію рослин ромашки лікарської та її спроможність формувати елементи 

врожаю в сприятливих і несприятливих умовах. При постановці та проведенні 

досліджень використовували загальноприйняті методики польових і 

лабораторних досліджень [109]. 

За даними Конференціі ООН з питань клімату 2017, вчені прогнозують: 

якщо не відбудеться кардинальних змін в економіці, способах виробництва і 

рівні споживання, середньорічна температура в Україні до 2100 року може 

підвищитись на 3,2 – 4,5 градусів за Цельсієм. Конференція ООН з питань 

клімату 2017 [46]. 

При аналізі агрометеорологічних умов періоду вегетації ромашки 

лікарської в регіоні за мету стало дати оцінку усім основним показникам 

весняного, літнього та осіннього періоду, а також вказати, як ці умови 

відобразилися на рості, розвитку та врожайності, що ми і дослідили. 

Отже, умови весняного періоду, залежали від ступеню прогріву  ґрунту, 

кількості опадів, запасів продуктивної вологи в ґрунті, кількості і тривалості 

приморозків, норм висіву та глибини загортання насіння. За літнього періоду, 

головним чинником є кількість опадів за весь період і запас продуктивної 

вологи в ґрунті та вологість повітря. Характеризуючи осінній період, 

важливим є аналіз температурних умов і умов зволоження для якісної сівби 

ромашки лікарської. 
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Як відомо, погодні умови за період вегетації впливають на 

продуктивність сільськогосподарських культур. Саме таку характеристику 

сприятливості погодних умов років досліджень для ромашки лікарської, яка 

вирощувалася на дослідних полях смт. Стара Ушиця Хмельницької області, 

можна зробити за матеріалами зведень метеорологічної станції 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Державної 

гідрометеорологічної служби. Основні показники кліматичних умов в роки 

проведення досліджень були близькими до середніх багаторічних даних, але 

виявлено і суттєві відхилення, які були відображені на продуційному процесі 

рослин ромашки лікарської. 

Аналіз погодних умов і рівень їхньої мінливості за період досліджень 

2017 – 2020 рр. порівняно зі середніми багаторічними показниками проводили 

на основі критеріїв коефіцієнта суттєвості (істотності) відхилень (Кс) 

елементів агрометеорологічного режиму кожного з досліджуваних років від 

середніх багаторічних значень [100] за формулою:  

КС = Хt – Х/S, де 

Кс – коефіцієнт суттєвості відхилень,  

Хt  – елемент поточної погоди, 

Х – показник середньої багаторічної величини,  

S – середнє квадратичне відхилення, 

 i – порядковий номер року. 

За критеріями основних метеорологічних показників (температура 

повітря, кількість опадів), їх відхиленнями від середніх багаторічних величин 

нами встановлено кратність проявлення екстремальних умов, які викликані 

високими або ж низькими температурами, недостатнім або надмірним рівнем 

зволоження в зоні Правобережного Лісостепу за період 2017 – 2020 рр.  

Температура та опади у своїх параметрах в роки проведення досліджень 

мали певні розходження від середніх багаторічних даних, що відбивалось на 

продуктивності рослин сортів ромашки лікарської, які вивчались у наших 

дослідженнях [110, 127]. 
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Середні дані температурних показників за роки досліджень мали 

аналогічну тенденцію з середніми багаторічними даними, тобто відбувалось 

поступове наростання температур від сівби до збирання без різких коливань в 

бік підвищення чи зниження температури повітря (табл. 2. 3). 

Таблиця 2. 3 

Динаміка основних метеорологічних показників впродовж вегетації 

ромашки лікарської, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

 

 

 

 

Місяць/ 

рік 

 

Показники 
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Січень -5,7 -1,2 -3,4 -0,3 -4,9 16,17 23,15 42,7 13,9 26 

Лютий -1,7 -2,8 +1,7 +2,3 -3,6 17,31 33,9 22,8 35,6 27 

Березень +6,8 -0,2 +5,5 +5,5 0,9 42,56 62,0 19,4 27,2 28 

Квітень +9,6 +13,9 +10,1 +9,3 8,5 28,82 16,4 48,9 20 46 

Травень +15,1 +17,8 +15,1 +12,7 14,3 29,41 30,9 139,3 70 66 

Червень +19,5 +19,7 +21,1 +20 17,6 103,81 113,2 198,3 155 84 

Липень +20,3 +20,3 +19,8 +20 18,8 17,92 117,9 46,6 38,9 85 

Серпень +21,6 +21,6 +21,1 +21,4 18,4 20,72 22,8 25,5 31 69 

Вересень +15,8 +16,1 +16,0 +17 14,1 109,01 20,8 11,0 119,6 50 

Жовтень +9,7 +11,0 +10,1 +12,7 8,6 43,84 30,8 13,6 62,4 40 

Листопад +4,3 +2,2 +6,8 +4,3 2,7 33,38 32,6 20,6 9,7 38 

Грудень +1,8 -1,6 -2,0 +0,6 -1,8 28,55 59,3 3,9 25,1 32 

Рік 9,8 9,7 10,2 10,5 7,8 492 564 593 608,4 591 
Примітка: Дані спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології 

 

Температура повітря змінювалася до середньобагаторічних як за 

місяцями, так і роками досліджень. Середньодобові температури повітря 
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варіювали у межах від – 0,30 С в січні 2020 р. до +21,60 С в серпні майже 

щороку. Плюсові температури наступали в ІІІ декаді лютого 2019 – 2020 рр. і 

продовжували зберігатися впродовж березня. Самий жаркий був серпень, де 

показники були вищі від середньо-багаторічних  2,7 – 3,260 С, також вищі 

показники температурного режиму спостерігалися в осінні місяці. В листопаді 

2019 року середня температура повітря становила + 6,80 С, що перевищувало 

багаторічні показники на 4,1. Найбільша кількість опадів 198,3 мм випала в 

червні (за 84 мм). Найменш вологозабезпечиними були вересень 11,0 мм, 

грудень 3,9 мм 2019 року та листопад 9,7 мм 2020 року. У третій декаді 

листопада спостерігали припинення осінньої вегетації рослин за зниження 

температури до – 1,6 ºС. Річна кількість опадів, не суттєво відрізнялася від 

середньо-багаторічних показників та компенсувалася змінними даними 

середньодобових температур внаслідок помірних змін клімату (Додаток А).  

Впродовж 2017 року середня місячна температура повітря підвищилася 

порівняно із кліматологічною стандартною нормою (рис. 2. 1).  

 

Рис. 2. 1. Погодно-кліматичні умови вегетації ромашки лікарської  

за 2017 рік 

Середня температура за рік становила 9,8 0С, а середня багаторічна          

7,8 0С, при цьому відмічені абсолютно-максимальна + 35,80С тепла і 
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абсолютно-мінімальна – 18,9 0С морозу. Перший місяць літа по справжньому 

був сонячним + 19,5 0С тепла, а спекотним + 35,8 0С тепла, виявився серпень, 

де відмічені і високі середні температури повітря, а саме  + 21,6 0С. Істотне 

підвищення температури повітря відмічалося з березня місяця + 6,8 0С тепла, 

що було вищим на 5,9 0С, відповідно до показників середньо-багаторічної 

температури повітря 0,9 0С. Середня температура грудня відмічена + 1,8 0С 

тепла, що складає 0 0С у відхиленні в порівнянні з середньо-багаторічною 

температурою повітря, відповідно –1,8 0С морозу. Кількість опадів коливалася 

в межах 16,17 – 109,01 мм, що є набагато вищим показником в порівнянні з 

середньо-багаторічними 26 – 85 %, але меншим за річний показник 492 і          

591 мм. Середня швидкість вітру, як вагомий показник – 2,5 м/с. 

Для кількісної оцінки тенденцій зміни екстремальної температури 

повітря проведено порівняння її значень за рік для кожного місяця (рис. 2. 2). 

 

Рис. 2. 2. Співвідношення даних спостережень максимальної і 

мінімальної температур повітря за 2017 рік 

У січні середній максимум становив + 4,1 0С, а у лютому підвищився на 

13,1 0С. У березні підвищення середньої максимальної температури повітря 

почало різко підвищуватися + 20,8 0С тепла, а починаючи з травня аналогічним 

є підвищення й середньої мінімальної температури повітря до жовтня місяця. 

Найвищий абсолютний максимум спостерігався в серпні + 35,8 0С тепла. 

З листопада температура ішла на спад і становила – 3,2 0С. Найнижча 

температура повітря на досліджуваній території регіону спостерігалась лише 

у січні і становила – 18,9 0С морозу.  
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Найнижчий абсолютний мінімум температури повітря відмічався у 

найсуворіші зими. У ці роки хвилі холоду охоплювали майже всю територію. 

Абсолютний максимум температури підвищився, а абсолютний мінімум не 

зазнав істотних змін. Озимі можуть пошкоджуватись і гинути восени, взимку 

і навесні не тільки від низьких температур і вимерзання, а й від випрівання, 

вимокання, льодової кірки та часткового зрідження.  

Посуха посилюється, коли водночас збільшується швидкість вітру. Під 

час посухи порушується водний баланс рослини, при цьому ми визначали 

такий показник як швидкість вітру. Середня швидкість вітру коливалася в 

межах 2,1 – 3,1 м/с,  за рік показник був відмічений 2,5 м/с (рис. 2. 3).  

 

Рис. 2. 3. Співвідношення температур повітря і середньої швидкості 

вітру за 2017 рік 

Саме в квітні, середня швидкість вітру була найвищою і становила           

3,1 м/с в весняний строк сівби, що не позначилося на показниках температур. 

В літній строк сівби ромашки лікарської спостерігалася тенденція зниження 

цього показнику, відповідно і середня температура повітря 2017 року в серпні 

була найвищою і становила + 21,60С, максимальна температура + 35,80С 
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спостерігалася при найнищій середній швидкості вітру, що позначилося на 

виживанні рослин у літній строк сівби та схожості у осінній.  

Умови, що склалися в 2017 році, забезпечили  появу дружніх сходів і 

наростання надземної маси рослини, зокрема, пагоноутворення. Відхилення 

від норми у температурних показниках – 2,0 0С за рік (рис. 2. 4).  

 

Рис. 2. 4. Відхилення температур і опадів погодних умов 2017 року 

порівняно з середніми багаторічними даними 

Кількість опадів за рік становила 492 мм, а це 83,2% відхилення від 

показника середньо-багаторічних опадів. Найбільша кількість опадів була у 

вересні і становила 109,01 мм, що на 59,01 більше за середньо-багаторічні 

показники і при цьому помітне відносне відхилення. Найменша кількість 

опадів спостерігалася в січні і становила 16,17 мм та найменша середня 

температура – 1,7 0С. 

 На початку 2018 року зазначені запаси вологи забезпечили повноцінний 

ріст і розвиток культури. За даними спостережень Кам’янець-Подільської 

метеорологічної станції Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, 

кількість річних опадів за 2018 рік становила 564 мм, середня температура 

повітря коливалася в межах – 1,2 0С морозу і + 21,6 0С тепла, а річна становила 
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9,7 0С, що є вищою за середньо-багаторічну 7,8 0С, де відхилення було не 

значне 1,9 0С. Середня швидкість вітру за рік – 2,2 м/с (рис. 2. 5). 

 

Рис. 2. 5. Погодно-кліматичні умови вегетації ромашки лікарської  

за 2018 рік 
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вищою на 3,2 0С за середньо-багаторічну. Найхолодніше було в березні, 

лютому та січні, температура коливалася від – 19,5 до 24,0 0С (рис. 2. 6). 

 

Рис. 2. 6. Співвідношення даних спостережень максимальної і 

мінімальної температур повітря за 2018 рік 
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З травня по серпень температура почала підніматися, а тому умови для 

весняного сроку сівби були оптимальні. В вересні температура була 

мінімальна – 1,0 0С, та все ж середня становила + 16,1 0С, що не вплинуло ні 

на схожість, ні на проростання, і при цьому, 2018 рік мав суттєво найвищий 

урожай за осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу 1,98 т/га. 

Температура повітря в зоні досліджень змінюється залежно від 

надходження сонячної радіації. Зима не дуже сувора, часто бувають відлиги. 

Вона триває не більше 3 місяців і починаєтья в січні, а закінчується в кінці 

березня, хоч останні приморозки бувають ще й у травні.  

Напрямок та швидкість вітрів залежать від сезонного розподілу 

багаторічних систем і їх взаємодії (рис. 2. 7). 

 

Рис. 2. 7. Співвідношення температур повітря і середньої швидкості 

вітру за 2018 рік 
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 З вересня по квітень температура повітря понизилася, а відхилення в 

грудні середньої температури в порівнянні з багаторічними показниками 

становить – 3,4 0С морозу. В квітні середня температура повітря становила          

+ 13,9 0С тепла із відхиленням в 5,4 0С, мінімальна – 1,2 0С морозу, проте, 

максимальна температура + 26,6 0С тепла. Всі ці показники не вплинули на 

вегетацію та урожайність досліджуваної культури. 

Найбільша сума опадів у період вегетації рослин за 2018 рік – 117,9, а 

найменша – 16,4 мм. Всього за рік випало 564 мм опадів, з відхиленням 95,4% 

в порівнянні із середніми багаторічними опадами – 591 мм/рік (рис. 2. 8).  

 

Рис. 2. 8. Відхилення температур і опадів погодних умов 2018 року 

порівняно з середніми багаторічними даними 
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ґрунту після усіх попередників вологи майже не було, в метровому шарі її 

містилося лише від 13 до 20 мм та 19 – 30% від середньої багаторічної норми.  

Метеорологічні умови 2019 року за період вегетації ромашки лікарської 

характеризувалися більшою кількістю річних опадів 593 мм в порівнянні з 

середніми багаторічними 591 мм (рис. 2. 9).  

 

Рис. 2. 9. Погодно-кліматичні умови вегетації ромашки лікарської  

за 2019 рік 
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опадів була найвищою 198,3 мм, однак завдяки періодичним похолоданням, 

відсутності тривалих суховіїв, дія засушливих явищ не спричинила значної 

шкоди культурі. Річна середня швидкість вітру – 2,2 м/с. Максимальна 

температура повітря спостерігалася в серпні і становила + 34,2 0С тепла, 

мінімальна температура повітря знижувалася до – 14,5 0С морозу (рис. 2. 10). 

 

Рис. 2. 10. Співвідношення даних спостережень максимальної і 

мінімальної температур повітря за 2019 рік 
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Середня температура в січні місяці становила –  3,4 0С морозу, що 

різниться з середньо-багаторічною – 4,9 0С. Середня температура повітря в 

літні місяці становила 21 0С, найвища і максимальна спостерігалася в серпні і 

є вищою від середньо-багаторічної на 2,7 0С, а тому дуже важливо знати як 

змінюються умови теплозабезпеченості впродовж вегетаційного періоду.  

Найбільша сума опадів у Правобережному Лісостепу за 2019 рік – 198,3 

в червні, а найменша – 3,9 мм в грудні. Всього за рік випало 593 мм опадів, що 

становить 100,3 % відхилення в порівнянні із середніми багаторічними 

опадами – 591 мм/рік. Зимовий період характеризувався кількістю опадів 

найбільшою в січні і становив 42,7 мм, що є підвищеним показником в 

порівнянні з показником 26 мм і від середньо-багаторічних даних при 

відхиленні в 164 %. Щодо грудня 2019 року, то цей показник є найнищим при 

відхиленні з середньо-багаторічними і становив 12 %, що є майже  

недопустимим. Травень і червень охарактеризували як місяці з найбільшою 

кількістю опадів 139,3 – 198,3 мм в порівнянні із середніми багаторічними 66 

– 84 мм при відношенні 211 – 236 %, що було істотно помітним (рис. 2. 12).  

 

Рис. 2. 12. Відхилення температур і опадів погодних умов 2019 року 
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2020 рік, багато в чому був схожий на минулий 2019-й. Тобто з мякою 

зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Причина тому  

– зміни в глобальній циркуляції повітря у непростих агрокліматичних умовах. 

Головною особливістю їх є дефіцит глибинної ґрунтової вологи, який має 

вкрай негативний вплив на формування майбутнього врожаю, коли за рік 

випало 608,4 мм за багаторічної норми 591 мм. Максимальна кількість опадів 

відмічена в червні 155 мм, вересні 119,6 мм та в травні 70 мм. Найменша 

кількість опадів спостерігалася в листопаді 9,7 мм з відхиленням у 25, 5 % від 

середньо-багаторічних показників (рис. 2. 13).  

 

Рис. 2. 13. Погодно-кліматичні умови вегетації ромашки лікарської  

за 2020 рік 
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Температура повітря у вересні становила 14,4 – 29,4 0С, що суттєво 

відрізнялися від середніх багаторічних 14,0 – 18,4 0С. За весняного строку 
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сівби, ці дані коливалися в межах від мінімальної – 2,6 до 28,6 0С. Температура 

повітря в літній період червень-серпень відмічалась підвищеними значеннями 

мінімальних та максимальних показників 4,2 – 34,0 0С (рис. 2. 14).  

 

Рис. 2. 14. Співвідношення даних спостережень максимальної і 

мінімальної температур повітря за 2020 рік 

Середня швидкість вітру становила 2,3 м/с за рік, що є негативним 

показником в порівнянні з 2017, 2018 та 2019 роками. Максимальна швидкість 

вітру, головним чином західного, південно-західного чи північно-західного в 

травні становила 2,9 м/с, а мінімальна в липні – 1,7 м/с, що в свою чергу 

залежало від кліматичної основи сезонного розподілу (рис. 2. 15). 

 

Рис. 2. 15. Співвідношення температур повітря і середньої швидкості 

вітру за 2020 рік 

Якщо у верхньому (0 – 20 см) ґрунтовому горизонті запаси продуктивної 

вологи є достатніми, то у метровому шарі лише 65 –  75% від багаторічної 
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норми. Таким чином, спостерігалася тенденція недопущення непродуктивних 

втрат вологи, яка у верхніх шарах ґрунту є ще цілком достатньою (рис. 2. 16).  

 

Рис. 2. 16. Відхилення температур і опадів погодних умов 2020 року 

порівняно з середніми багаторічними даними 

Найбільша сума опадів у Правобережному Лісостепу за 2020 рік –         

155 мм в червні, а найменша – 10,0 мм у вересні. Всього за рік випало              

401,6 мм опадів, що становило 68,0 % відхилення в порівнянні із середніми 

багаторічними опадами – 591 мм/рік. Зимовий період характеризувався 

кількістю опадів найбільшою в лютому і становив 35,6 мм, що є підвищеним 

показником в порівнянні з показником 26 мм. Середньо-багаторічних даних 

при відхиленні в 132%. Травень і червень охарактеризували як місяці з 

найбільшою кількістю опадів 70,0 – 155,0 мм в порівнянні із середніми 

багаторічними 66 – 84 мм при відсотковому відношенні 106,1 – 185 %, що є 

істотно помітним. Середня річна температура повітря + 20 0С спостерігалася в 

червні та липні, проте, за середніми багаторічними показниками, в липні на 

1,2 0С показники різнилися із показниками в червні. Досить спекотним 

виявився серпень + 21,4 0С, проте, відхилення з середньо-багаторічними було 

незначним, 3,0 %, шо дало змогу зробити об’єктивну оцінку при вирощуванні 

досліджуваної нами культури. 
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2.3. Схема досліду і методика проведення досліджень 

 

Експериментальні дослідження з наукового обґрунтування елементів 

інтенсивних технології вирощування рослин ромашки лікарської було 

закладено і проведено впродовж 2017 – 2020 рр. у межах польових 

стаціонарних дослідів в зоні Правобережного Лісостепу України, дослідне 

поле ФОП Прудивус, смт. Стара Ушиця на базі створення філії кафедри 

Подільського державного аграрно-технічного університету (рис. 2. 17). 

 

Рис. 2. 17. Географічне розташування стаціонарних польових дослідів, 

які проведено в рамках дисертаційного дослідження, (2017 – 2020 рр.) 

Географічні координати дослідного поля: 48035’48’ пн. ш., 27004’25’ сх. д. 

Розроблення схем, закладання і проведення польових дослідів виконано 

у відповідності з загальнометодологічними принципами їх проведення, які 

висвітлено у наукових працях [57, 95, 109]. 

План наукових досліджень нових елементів технології вирощування 

рослин ромашки лікарської передбачав питання підвищення ефективності в 

сільськогосподарському виробництві, інтегрування в існуючі та розробку 

сучасних  технологічних прийомів у зоні Правобережному Лісостепу України.  
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Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та сортової 

продуктивності рослин ромашки лікарської залежно від строків сівби та норм 

висіву насіння у Правобережному Лісостепу України.  

Предмет досліджень – рослини ромашки лікарської, зокрема: біологічні 

фактори – сорти; фактори вегетації – строки сівби і гідротермічні умови, 

технологічні фактори – норми висіву насіння; продуктивність, урожайність, 

технологічна якість сировини, економічні та енергетичні показники технології 

вирощування. 

Дослід: Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування сортів 

ромашки лікарської, строків сівби та норм висіву на продуктивність рослин 

 (2017 – 2020 рр.). 

Фактор А – сорти ромашки лікарської:  

І – Перлина Лісостепу (контроль),  

ІІ – Bodegold;  

Фактор В – строки сівби:  

І – весняний (контроль),  

ІІ – літній,  

ІІІ – осінній; 

Фактор С – норми висіву: 

 І – 4 кг/га(контроль),  

ІІ – 6 кг/га,  

III – 8 кг/га.  

В досліді використовували високопродуктивні тетраплоїдні сорти, 

Перлина Лісостепу і Bodegold, які включені до Державного реєстру сортів 

рослин України і  федеративної республіки Німеччини [23, 48]. 

Схема досліду була трифакторною в 4-разовому повторенні (табл. 2. 4). 

Співвідношення між факторами – 2:3:3. Повторність досліду – 4-х 

разова, розміщення варіантів – систематичне у два яруси. Факторіальна 

формула 2×3×3= 18 варіантів * 4 повторення = 72 ділянки. Загальна площа 

елементарної ділянки – 40 м2, а облікової – 24 м2.  
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Таблиця 2. 4 

Схема польового досліду (шифри варіантів) 

 

Фактор А 

(сорт) 

 

Фактор В 

(строк 

сівби) 

 

Фактор С 

(норма 

висіву) 

 

Варіанти досліду 

(шифр) 

Фактор А Фактор В Фактор С 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 Перлина 

Лісостепу,*  

А1 

 

весняний, * 

В1 

4 *кг/га, С1 А1 В1 С1 В1 А1 С1 С1 А1 В1 

6 кг/га, С2 А1 В1 С2 В1 А1 С2 С2 А1 В1 

8 кг/га, С3 А1 В1 С3 В1 А1 С3 С3 А1 В1 

 

літній,  

В2 

4 кг/га, С1 А1 В2 С1 В2 А1 С1 С1 А1 В2 

6 кг/га, С2 А1 В2 С2 В2 А1 С2 С2 А1 В2 

8 кг/га, С3 А1 В2 С3 В2 А1 С3 С3 А1 В2 

 

осінній,  

В3 

4 кг/га, С1 А1 В3 С1 В3 А1 С1 С1 А1 В3 

6 кг/га, С2 А1 В3 С2 В3 А1 С2 С2 А1 В3 

8 кг/га, С3 А1 В3 С3 В3 А1 С3 С3 А1 В3 

 

 

 

Bodegold,  

А2 

 

 

весняний,  

В1 

4 кг/га, С1 А2 В1 С1 В1 А2 С1 С1 А2 В1 

6 кг/га, С2 А2 В1 С2 В1 А2 С2 С2 А2 В1 

8 кг/га, С3 А2 В1 С3 В1 А2 С3 С3 А2 В1 

 

літній,  

В2 

4 кг/га, С1 А2 В2 С1 В2 А2 С1 С1 А2 В2 

6 кг/га, С2 А2 В2 С2 В2 А2 С2 С2 А2 В2 

8 кг/га, С3 А2 В2 С3 В2 А2 С3 С3 А2 В2 

 

осінній, 

В3 

4 кг/га, С1 А2 В3 С1 В3 А2 С1 С1 А2 В3 

6 кг/га, С2 А2 В3 С2 В3 А2 С2 С2 А2 В3 

8 кг/га, С3 А2 В3 С3 В3 А2 С3 С3 А2 В3 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га  

 

Планування польового досліду включало: вивчення сучасного стану 

досліджуваного питання, розробку робочих гіпотез, складання схеми 

польового досліду. Оскільки одержані врожайні дані в польових дослідах 

обробляються в більшості випадків методом дисперсійного, кореляційного 

аналізу, необхідною була одна з основних умов його застосування ‒ випадкове 

розміщення варіантів у повтореннях [110].  

Попередник ‒ озима пшениця. У досліді сівозміни фактори мали 

однакову кількість полів. Площу під ромашку вибирали з таким розрахунком, 

щоб її можна було вирощувати не менше 2 – 3 років, так як її насіння з зрілих 

кошиків обсипається і дає густий самосів. Обробіток ґрунту під ромашку 
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лікарську проводили на окремих ділянках, в спеціальних зернових сівозмінах 

з короткою ротацією. Для сівби вибирали найбільш чисті ділянки. У 

дослідженнях використовували сортовий насінний матеріал із різних 

ботаніко-географічних зон. Досліди закладали на відкритій сонячній ділянці, 

добрива й полив не застосовували. Догляд за рослинами протягом усіх років 

досліджень полягав у механізованому видаленні бур’янів, розпушуванні 

міжрядь та прорідженні рослин у варіантах.   

Основну, зяблеву оранку проводили як найраніше на глибину 22 ‒ 25 см. 

Для передпосівного обробітку ґрунту використовували культиватори 

обладнані стрільчастими лапами. Культивацію проводили одночасно з 

боронуванням зубовими боронами, а при недостатній вологості ґрунту – з 

коткуванням. Для кращого вирівнювання поверхні ґрунту і проведення якісної 

сівби культивацію проводили під кутом до оранки на глибину до 4 ‒ 6 см. 

Навесні основний обробіток ґрунту складався із передпосівної культивації, а 

сіяли одночасно із ранніми ярими культурами овочевими сівалками на 

глибину 0,5 см, широкорядним способом на фоні органічних добрив 15 т/га. 

Аналіз кліматичних умов післязбирального періоду проміжних культур 

вказував на можливість вирощування ромашки лікарської в літній строк сівби, 

а саме, повторних посівах, післяжнивної та післяукісної культури.  

Насіння починало проростати при температурі 4 ‒ 5 0С, оптимальна 

температура проростання становить 20 ‒ 25 0С. Сходи дуже неоднорідні, тому 

не переносять пересихання верхнього шару ґрунту. Впродовж перших               

20 ‒ 30 днів після з’явлення сходів рослини формували розетку із 6 ‒ 9 листків.  

Цвітіння ромашки лікарської при нормальних умовах вегетації 

починалося на 40 ‒ 50 день після з’явлення сходів і продовжувалося до пізньої 

осені (один із строків сівби – осінній) (рис. 2. 18).  

Методична оцінка проведення комплексу польових і лабораторних 

досліджень з даної наукової роботи передбачала визначення якості проведення 

дослідів, а саме: дотримання науково обґрунтованої схеми культури,  

своєчасної та якісної підготовки ґрунту відповідно до технологічних карт 



90 
 

вирощування нових сортів ромашки лікарської відповідного ботанічного 

таксона з врахуванням агрохімічного обстеження ґрунтів; закладання 

польових дослідів, проведення фенологічних спостережень та біометричних 

вимірів у відповідну фенологічну фазу росту та розвитку; збирання та облік 

урожаю з подальшим опрацюванням результатів в цілому. Під час закладки 

польового досліду та проведення спостережень і обліків завжди 

дотримувалися принципу єдиної логічної відміни.  

 

Рис. 2. 18. Дослідження рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння  

В польових і лабораторно-польових дослідах використовували супутні 

джерела інформації: «Методику державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур» [104], «Методичні рекомендації по 

проведенню польових дослідів» [2, 19, 24, 40, 88, 119], «Методику польового 

досліду (Б.О. Доспехов, 1985)» [57], а також, «Державна Фармакопея України» 

[49, 50, 51, 52].  

Достовірність досліду визначали шляхом порівняння розрахункового 

критерію Фішера з теоретичним. Для оцінки різниць між варіантами 

розраховували найменшу істотну (достовірну, суттєву) різницю ‒ НІР. Слід 
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зазначити, що точність досліду є одним з основних показників якості дослідної 

роботи, починаючи від вирівнювання родючості ґрунту земельної площі під 

дослід, добору якісного посівного матеріалу і закінчуючи однаковим доглядом 

за рослинами та збиранням урожаю. Отже, розрахунок значення відносних 

похибок у дослідах дало змогу мати уявлення про їх точність. Сучасні 

статистичні комп’ютерні програми “Statistica-6”, “SPSS-13” оцінку джерел 

варіації видають за показником р- критерію: якщо він буде «<» за 0,05, то 

відхилення в досліді є достовірними на 5 % - му рівні значущості. 

Під час виконання досліджень, провели різні обліки, спостереження та 

аналізи лікарської рослинної сировини, а саме: 

1. Густоту стояння рослин визначали після повних сходів і перед 

збиранням врожаю шляхом підрахунку рослин на всіх ділянках по всіх 

повтореннях досвіду. Польову схожість визначали шляхом підрахунку рослин 

на всіх варіантах дослідів. 

Пс =Г×10/Нв, де 

Пс – польова схожість, %;  

 Г – фактична густота стояння рослин, тис. шт./га;  

Нв – норма висіву насіння, тис. шт./га. 

2. Фенологічні фази росту і розвитку рослин визначали на основі 

візуального методу – відмічали: сходи, розетку листків, стеблування, 

бутонізацію, цвітіння, дозрівання. Початок фази відмічали, коли в неї вступало 

10% рослин, за 75% рослин, вхожих у фазу фіксували повне знаходження у 

конкретній фазі росту чи розвитку рослин [57 – 119]. 

3. Для аналізу снопових зразків (вибірка 25 рослин) застосовували 

біометричний метод – визначали: висоту рослин, кількість листків, кількість 

усіх кошиків на рослині, кількість продуктивних кошиків, кількість насіння з 

рослини, масу насіння з рослини [2, 19, 24, 88].  

4.  Урожайність сировини визначали поділяночно, шляхом збору та 

сушіння суцвіть кожного варіанту досліду і приводили до 100-% чистоти та 

стандартної вологості. Результати досліджень обробляли методом 
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дисперсійного та кореляційного аналізів користуючись методичними 

матеріалами авторів: Е.Р. Ермантраута, О.І. Присяжнюка, І.Л. Шевченка,     

В.М. Шмідта, О.М. Царенка, Ю.А. Злобіна, В.Г. Скляра, С.М. Панченка,                  

В.О. Ушкаренка, В.Л. Нікішенка, С.П. Голобородька, С.В. Коковіхіна,           

В.П. Боровикова, И.П. Боровикова [20, 54, 61, 89, 199]. 

5. Масу 1000 насінин визначали за методикою Держстандарту ДСТУ 

3484-96 (ГОСТ 170-81-97) з кожного варіанту досліду таким чином: від 

взятого зразка відраховували по 1000 насінин, які зважували. Якщо коефіцієнт 

варіації (k) не перевищував 4,0, аналіз вважали достовірним.  

6. Визначення вмісту ефірної олії в рослинних зразках ромашки 

лікарської проводили шляхом їх перегонки з водяною парою. 

7. Відповідно до стандартів ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445 [170], квітки 

ромашки лікарської (Matricariae flores) ідентифікуються за такими 

показниками: 

1. Ідентифікація А. Зовнішній вигляд (опис). 

2. Ідентифікація В. Мікроскопія. 

3. Ідентифікація С.  

Для визначення ТШХ (2.2.27) [51] вилучення ефірної олії з сировини 

досліджуваної культури використовували реактив етилацитат Р-толуол Р 

(5:95) та анісовий альдегід розчину, силікагель F254, кислоти та спирти. 

Проведення випробувань здійснювалося нанесенням проб ТШХ-пластин 

Sorbfil із шаром 10 мкл смугами, силікагелю F254, Р.  

Висушування: на повітрі.  

Виявлення А: перегляд в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм. 

Виявлення В: перегляд в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.  

Виявлення С: обприскування анісового альдегіду розчином Р і перегляд при 

денному світлі після нагрівання від 100 0С до105 0С впродовж 5 – 10 хв. 

8. Економічну ефективність досліджуваних технологічних прийомів 

розраховано згідно методики [60, 158], на основі технологічних карт 

вирощування ромашки лікарської в умовах Правобережного Лісостепу 
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України. Економічну оцінку ефективності розроблених елементів технології 

оцінювали згідно фактичних витрат матеріальних коштів на вирощування 

продукції. Енергетичну оцінку досліджуваних елементів технології проводили 

на підставі існуючих відповідних методик [181]. 

9. Агрохімічну характеристику ґрунту дослідної ділянки проводили за 

матеріалами ґрунтового обстеження та аналізів Хмельницької філії                    

ДУ «Держґрунтохорона». 

10. Характеристику погодних умов за 2017 – 2020 роки здійснювали 

за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології. 

Висновки до розділу 2 

1. Ґрунти сірі лісові на карбонатному лесі та клімат Правобережного 

Лісостепу України є цілком придатними для вирощування досліджуваної 

нами, ромашки лікарської з належним показником якості.  

2. Впродовж чотирьох років досліджень погодні умови різнилися між 

собою. Теплими і вологими були 2017 і 2018 роки, що дало змогу отримати  

дружні та рівномірні сходи рослин. Прохолодним та добре 

вологозабезпеченим був 2019 рік, найпосушливішим порівняно з попередніми 

роками та низьковрожайними, були  2017 і 2020 рр.  

3. Експериментальні дослідження з господарсько-біологічної оцінки 

сортів ромашки лікарської, впливу елементів технологічної схеми розміщення 

рослин на врожайність та якість лікарської рослинної сировини викладено за 

відповідними існуючими методиками. 

Список літератури на власні посилання до розділу 2 

127. Падалко Т. О. Вплив природньо-кліматичних факторів на 

біологічну продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від 

технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу. Вплив змін 

клімату на онтогенез рослин: матеріали доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції.  (м. Миколаїв, 3 ‒ 5 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. 

С. 197 ‒ 199. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

РІСТ, РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ  ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Виявлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України однорічні 

рослини родини Айстрові (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae) 

упродовж латентного, прегенеративного, генеративного й постгенеративного 

періодів повністю завершували цикл розвитку. Дослідження виконували 

відповідно до методики проведення польових дослідів з вивчення основних 

прийомів вирощування сільськогосподарських культур. За результатами 

досліджень визначено середню висоту рослин (см), кількість квіткових 

кошиків, пагонів, листків на рослині (штук), діаметр суцвіть (см). Під час 

вегетації проводили фенологічні спостереження, де визначали початок і повні 

сходи, фазу бутонізації, початок і кінець цвітіння [21, 109]. 

Закономірності сезонного розвитку, онтоморфогенезу та біометричних 

показників індивідуальної продуктивності розглянуто на прикладі сортів 

найперспективнішого виду ромашка лікарська (Matricaria chamomilla L.). 

 

3.1. Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку рослин 

ромашки лікарської залежно від сорту, строку сівби та норми висіву 

 

Ріст рослин, як фізіологічний процес, являє собою важливий етап при 

організації агрономічного контролю за ходом формування врожаю. Як 

інтегральний фізіологічний процес він має високу чутливість і лобільність до 

зміни напруженості внутрішніх і зовнішніх факторів, що обумовлює 

нерівномірність його ходу в часі ‒ в онтогенезі і добовому прояві. Основою 

внутрішньої регуляції ростових процесів є генний апарат, який здійснює 

контроль через численні і багатоступінчасті фізіологічні механізми і системи 

росту і розвитку в рослині [194].  
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Ростові кореляції відображали залежність росту і розвитку одних 

органів, тканин або частин рослини від інших, їх взаємний вплив, в результаті 

яких змінювалися умови проходження ростових процесів досліджуваних 

сортів Перлина Лісостепу та Bodegold [13]. 

У формуванні продуктивності рослин важливим чинником є 

вегетаційний період, який забезпечує тривалість і проходження усіх фаз росту 

і розвитку ромашки лікарської.  

Вегетаційний період у ромашки лікарської, як однорічного виду, це час, 

який триває від проростання насіння і до його збиральної стиглості. Оскільки 

весняний перехід середньої добової температури через 50С обумовлює 

початок вегетації для ранніх культур, то з цією величиною температури 

пов’язаний початок масових польових робіт, сівба ранніх ярових, інтенсивне 

відновлення росту озимих культур. Закінчується період вегетації цих культур 

зі стійким осіннім переходом середньої температури через 50 С, тому цей 

період часу і називають вегетаційним періодом [177, 189].  

Активний ріст і розвиток більшості сільськогосподарських рослин 

проходить при середній добовій температурі вищій 100 С. Говорячи про сезон 

активної вегетації, будемо мати на увазі стійкий період з середньою добовою 

температурою вищою 100 С [189]. 

З біологічної точки зору вегетація рослин ромашки лікарської 

розпочиналася з появи перших справжніх листків. З господарського погляду 

вегетація рослини триває «від насіння до насіння», тобто з моменту 

проростання насіння і до формування насіння новоутвореної рослини. Під час 

вегетації продовжується реалізація генетичної програми рослини, змінюються 

її внутрішній стан, а також зовнішній вигляд, у рослини формуються нові 

органи, змінюються розміри цих органів, вологість, колір, консистенція та ін. 

Ці зміни у рослині зазначаються як фази росту та розвитку, або фенологічні 

фази. Отже, фенофази у рослин досліджуваної нами ромашки лікарської – це 

періоди в житті рослини: сівба, сходи, пагоноутворення, бутонізація, цвітіння 

та дозрівання [156]. 
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Вегетаційний період у неї дуже короткий – від проростання насіння до 

цвітіння 50 ‒ 70 днів. Кожен кошик квітне 8 ‒ 10 днів. Повний цикл розвитку 

триває впродовж 3 ‒ 4 місяців. Ромашка лікарська може розвиватися як озима, 

так і як яра культура. Восени формується розетка листків, і в такому стані 

рослини зимують, а зацвітають напочатку травня. За життєвою стратегією 

ромашка належить до типових експлерентів, які активно займають ділянки з 

щільним рослинним покривом на перших стадіях його відновлення [147]. 

Інтерес до вивчення особливостей проблеми трансформації тривалості 

вегетаційного періоду під впливом глобального потепління без сумніву 

пов’язаний з практичною значущістю сезонної динаміки природи і 

сільськогосподарської діяльності, їх оцінка тенденції зміни цих 

агрокліматичних показників має і самостійний науковий інтерес, що дозволяє 

досліджувати нестаціонарність прояву цих змін у віковому часі [169, 175].  

В результаті проведених досліджень у сортів ромашки лікарської було 

виділено і описано також 4 вікових періоди і 5 вікових станів [175], наведено 

морфометричні показники та відображено схему онтогенезу сортів ромашки 

лікарської. Латентний період представлений насінням в стані спокою. 

Сім'янка досліджуваних сортів має округлу, вигнуту форму, поверхня гладка, 

ребриста. Забарвлення світло-коричневе. Довжина сім'янок різного року збору 

варіювала в межах 0,8 ‒ 1,0 мм, ширина 0,2 0,3 мм. Маса 1000 сім'янок до      

0,071 г. У прегенеративний період виділено 5 вікових станів: проросток, 

ювенільний, прематурний, імматурний і доросла рослина. Впродовж перших 

трьох діб посилено ростуть корінь і гіпокотиль, надалі темпи зростання 

головного кореня значно перевищували показники зростання гіпокотиля. Для 

усіх сортів ромашки лікарської характерний надземний тип проростання. 

Насіннєва оболонка зазвичай залишається в  ґрунті, дуже рідко виноситься на 

поверхню. Світло-зелені сім'ядолі з'явилися на поверхні ґрунту через 6 ‒ 7 днів 

після початку проростання. На 7 ‒ 8-й день після появи сім'ядольних листків у 

більшості проростків з'явилися зачатки першої пари справжніх листків у 

вигляді невеликих зелених горбків. У ювенальному стані рослин ромашки 
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лікарської відбувалися процеси закладання і зростання асиміляційних органів. 

Прегенеративний період характеризувався ростом пагонів у висоту і ширину. 

Генеративний період, відповідно, кількістю та інтенсивністю формування 

суцвіть. Період цвітіння ромашки можна умовно розділити на кілька фаз:            

1 ‒ фаза закритого бутону; 2 ‒ розбіжність лопатей віночку (початок цвітіння); 

3 ‒ розкриття тичинок (запилювання); зростання стовпчика і розбіжність 

лопатей рилець, фаза повного цвітіння; 4 ‒ в'янення квітки і лопатей рилець. 

Максимум цвітіння починається з 10 ‒ 11 годин при температурі 18 ‒ 220 С і 

відносній вологості повітря 40 ‒ 50%. Фаза закінчення цвітіння і настання 

сенильного періоду характеризувалася побурінням кошиків, при цьому квітки, 

які закінчили цвітіння першими і утворили насіння, відривалися від кошика, 

обсипалися, залишаючи голе квітколоже. 

Результати фенологічних спостережень показали, що ритм сезонного 

розвитку рослин ромашки лікарської в календарні строки весняного, озимого 

та літнього строків сівби обумовлені погодними умовами і сортовими 

особливостями табл. 3. 1. 

Календарні строки за всі роки досліджень, озимої сівби варіювали  в 

межах з 25. 09. ‒ 10. 10., весняного строку з  26. 03 ‒ 10. 04. та літнього ‒ з       

23. 06 ‒ 8. 07., що дало можливість вирощувати ромашку лікарську впродовж 

усього періоду вегетації, а це є досить високорентабельним для досліджуваної 

культури. 

Ріст і розвиток рослин від сходів до пагоноутворення був однаковим. 

При цьому  фаза бутонізації осіннього строку відмічалася  на 13 добу сорту 

Перлина Лісостепу та на 11 добу сорту Bodegold, а дозрівання на 9 ‒ 11 діб 

раніше весняного строку та літнього. На контролі, показник вегетаційного 

періоду був вищий осіннього строку сівби в порівнянні із досліджуваними 

варіантами і становив 87 ‒ 90 діб.  

Період бутонізації для рослин ромашки лікарської в умовах 

Правобережного Лісостепу України характеризувався підвищеною 

температурою ґрунту (ІІ ‒ ІІІ декади червня) від + 21° до + 31°С. 
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Таблиця 3. 1 

Дати настання основних фаз росту та розвитку рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння, (за 2017 – 2020 рр.) 

 

 

Фенологічні фази 

росту і розвитку 

рослин ромашки 
лікарської 

Сорт 

(фактор А) 

Перлина Лісостепу⁎ Bodegold 

Строк сівби 

(фактор В) 

Строк сівби 

(фактор В) 

весняний⁎ літній осінній весняний літній осінній 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

4⁎ 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2017 рік 

сівба 10. 

04 

10. 

04 

10. 

04 

8. 

07 

8. 

07 

8. 

07 

10. 

10 

10. 

10 

10. 

10 

10. 

04 

10. 

04 

10. 

04 

8. 

07 

8. 

07 

8. 

07 

10. 

10 

10. 

10 

10. 

10 

сходи 28. 

04 

28. 

04 

28. 

04 

27. 

07 

27. 

07 

27. 

07 

28. 

10 

28. 

10 

28. 

10 

27. 

04 

27. 

04 

27. 

04 

26. 

07 

26. 

07 

26. 

07 

27. 

10 

27. 

10 

27. 

10 

пагоноутворення 30. 

05 

30. 

05 

30. 

05 

10. 

08 

10. 

08 

10. 

08 

22. 

04 

22. 

04 

22. 

04 

29. 

05 

29. 

05 

29. 

05 

9. 

08 

9. 

08 

9. 

08 

21. 

04 

21. 

04 

21. 

04 

бутонізація 5. 

06 

7. 

06 

9. 

06 

27. 

08 

29. 

08 

31. 

08 

1. 

05 

3. 

05 

5. 

05 

6. 

06 

8. 

06 

10. 

06 

28. 

08 

30. 

08 

1. 

09 

2. 

05 

4. 

05 

6. 

05 

цвітіння 28. 
06 

30. 
06 

2. 
07 

17. 
09 

19. 
09 

21. 
09 

13. 
05 

15. 
05 

17. 
05 

27. 
06 

29. 
06 

1. 
07 

17. 
09 

19. 
09 

21. 
09 

13. 
05 

15. 
05 

17. 
05 

дозрівання 8. 

07 

10. 

07 

12. 

07 

26. 

09 

28. 

09 

30. 

09 

23. 

05 

25. 

05 

27. 

05 

6. 

07 

8. 

07 

10. 

07 

25. 

09 

27. 

09 

29. 

09 

22. 

05 

24. 

05 

26. 

05 

Період вегетації 89 91 93 80 82 84 225 227 229 87 89 91 79 81 83 224 226 228 

2018 рік 

сівба 5. 

04 

5. 

04 

5. 

04 

3. 

07 

3. 

07 

3. 

07 

5. 

10 

5. 

10 

5. 

10 

5. 

04 

5. 

04 

5. 

04 

3. 

07 

3. 

07 

3. 

07 

5. 

10 

5. 

10 

5. 

10 

сходи 24. 

04 

24. 

04 

24. 

04 

21. 

07 

21. 

07 

21. 

07 

22. 

10 

22. 

10 

22. 

10 

23. 

04 

23. 

04 

23. 

04 

20. 

07 

20. 

07 

20. 

07 

21. 

10 

21. 

10 

21. 

10 

пагоноутворення 22. 

05 

22. 

05 

22. 

05 

3. 

08 

3. 

08 

3. 

08 

21. 

04 

21. 

04 

21. 

04 

21. 

05 

21. 

05 

21. 

05 

2. 

08 

2. 

08 

2. 

08 

20. 

04 

20. 

04 

20. 

04 

бутонізація 1. 

06 

3. 

06 

5. 

06 

22. 

08 

24. 

08 

26. 

08 

28. 

04 

30. 

04 

2. 

05 

2. 

06 

4. 

06 

6. 

06 

23. 

08 

25. 

08 

27. 

08 

29. 

04 

1. 

05 

3. 

05 
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Продовження таблиці 3.1 
цвітіння 24. 

06 

26. 

06 

28. 

06 

14. 

09 

16. 

09 

18. 

09 

12. 

05 

14. 

05 

16. 

05 

23. 

06 

25. 

06 

27. 

06 

13. 

09 

15. 

09 

17. 

09 

11. 

05 

13. 

05 

15. 

05 

дозрівання 4. 

07 

6. 

07 

8. 

07 

24. 

09 

26. 

09 

28. 

09 

22. 

05 

24. 

05 

26. 

05 

3. 

07 

5. 

07 

7. 

07 

23. 

09 

25. 

09 

27. 

09 

21. 

05 

23. 

05 

25. 

05 

Період вегетації 90 92 94 83 85 87 231 233 235 89 91 93 82 84 86 228 230 232 

2019 рік 

сівба 31. 

03 

31. 

03 

31. 

03 

28. 

06 

28. 

06 

28. 

06 

30. 

09 

30. 

09 

30. 

09 

31. 

03 

31. 

03 

31. 

03 

28. 

06 

28. 

06 

28. 

06 

30. 

09 

30. 

09 

30. 

09 

сходи 20. 

04 

20. 

04 

20. 

04 

15. 

07 

15. 

07 

15. 

07 

16. 

10 

16. 

10 

16. 

10 

19. 

04 

19. 

04 

19. 

04 

14. 

07 

14. 

07 

14. 

07 

15. 

10 

15. 

10 

15. 

10 

пагоноутворення 16. 

05 

16. 

05 

16. 

05 

30. 

07 

30. 

07 

30. 

07 

14. 

04 

14. 

04 

14. 

04 

15. 

05 

15. 

05 

15. 

05 

29. 

07 

29. 

07 

29. 

07 

13. 

04 

13. 

04 

13. 

04 

бутонізація 27. 

05 

29. 

05 

31. 

05 

19. 

08 

21. 

08 

23. 

08 

18. 

04 

20. 

04 

22. 

04 

28. 

05 

30. 

05 

1. 

06 

20. 

08 

22. 

08 

24. 

08 

19. 

04 

21. 

04 

23. 

04 

цвітіння 18. 

06 

20. 

06 

22. 

06 

7. 

09 

9. 

09 

11. 

09 

1. 

05 

3. 

05 

5. 

05 

18. 

06 

20. 

06 

22. 

06 

7. 

09 

9. 

09 

11. 

09 

1. 

05 

3. 

05 

5. 

05 

дозрівання 28. 
06 

30. 
06 

2. 
07 

18. 
09 

20. 
09 

22. 
09 

12. 
05 

14. 
05 

16. 
05 

27. 
06 

29. 
06 

1. 
07 

17. 
09 

19. 
09 

21. 
09 

11. 
05 

13. 
05 

15. 
05 

Період вегетації 89 91 93 80 82 84 224 226 228 88 90 92 81 83 85 223 225 227 

2020 рік 

сівба 26. 

03 

26. 

03 

26. 

03 

23. 

06 

23. 

06 

23. 

06 

25. 

09 

25. 

09 

25. 

09 

26. 

03 

26. 

03 

26. 

03 

23. 

06 

23. 

06 

23. 

06 

25. 

09 

25. 

09 

25. 

09 

сходи 11. 

04 

11. 

04 

11. 

04 

9. 

07 

9. 

07 

9. 

07 

14. 

10 

14. 

10 

14. 

10 

10. 

04 

10. 

04 

10. 

04 

8. 

07 

8. 

07 

8. 

07 

13. 

10 

13. 

10 

13. 

10 

пагоноутворення 5. 

05 

5. 

05 

5. 

05 

23. 

07 

23. 

07 

23. 

07 

10. 

04 

10. 

04 

10. 

04 

4. 

05 

4. 

05 

4. 

05 

22. 

07 

22. 

07 

22. 

07 

9. 

04 

9. 

04 

9. 

04 

бутонізація 18. 

05 

20. 

05 

22. 

05 

9. 

08 

11. 

08 

13. 

08 

17. 

04 

19. 

04 

21. 

04 

18. 

05 

20. 

05 

22. 

05 

9. 

08 

11. 

08 

13. 

08 

17. 

04 

19. 

04 

21. 

04 

цвітіння 8. 
06 

10. 
06 

12. 
06 

30. 
08 

1. 
09 

3. 
09 

29. 
04 

1. 
05 

3. 
05 

9. 
06 

11. 
06 

13. 
06 

28. 
08 

30. 
08 

1. 
09 

27. 
04 

29. 
04 

1. 
05 

дозрівання 21. 

06 

23. 

06 

25. 

06 

8. 

09 

10. 

09 

12. 

09 

8. 

05 

10. 

05 

12. 

05 

20. 

06 

22. 

06 

24. 

06 

7. 

09 

9. 

09 

11. 

09 

5. 

05 

7. 

05 

9. 

05 

Період вегетації 87 89 91 77 79 81 226 228 230 85 87 89 76 78 80 224 226 227 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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Нами відмічено, що тривалість періоду повні сходи ‒ пагоноутворення - 

бутонізація у сорту Перлина Лісостепу весняного строку з нормо висіву             

4, 6, 8 кг/га становила: 10 – (22діб), 12 ‒ (22діб), 14 ‒ (22діб). Суттєво 

відрізнялися показники осіннього строку сівби, так як вегетаційний період 

становив для сорту Перлина Лісостепу 226, 228, 230 діб за досліджуваними 

нормами висіву насіння. Весняного строку вегетаційний період був, 

відповідно, з показниками: 89, 91, 93 доби. Самий короткий вегетаційний 

період за літнього строку сівби: 81, 83, 85 діб [128, 136]. Кошики квітнули 

впродовж 9 ‒ 11 діб при температурі до 20 ‒ 25 0С, зі збільшенням температури 

повітря до 30 0С цвітіння проходить за 4 ‒ 6 днів, пізніше крайові язичкові 

пелюстки вигорали.  

Тривалість дозрівання насіння рослин ромашки лікарської залежно від 

досліджуваних факторів суттєво впливала на якісні показники насіннєвого 

матеріалу – на рис. 3. 1,  3. 2. 

 

Рис. 3. 1.  Тривалість дозрівання насіння рослин ромашки лікарської 

сорту Перлина Лісостепу залежно від строку сівби та норми висіву 

насіння, (середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 
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Відмінність між сортами становила 2 %, що в подальшому і позначилося 

на рівні урожайності відповідно до обох сортів ромашки лікарської. 

  

Рис. 3. 2.  Тривалість дозрівання насіння рослин ромашки лікарської 

сорту Bodegold залежно від строку сівби та норми висіву насіння, 

(середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 

 

За осіннього строку сівби рослини входили в фазу розетки і зимують, 

цей період становив 179 діб, проте, весняного строку 28 діб, а літнього 14 діб, 

а тому, два останні мали короткий вегетаційний період від 79 до 92 діб. 

Найкоротший за весняного періоду становив 88 діб при нормі висіву 4 кг/га, а 

найдовший літнього строку 83 доби з нормою висіву 8 кг/га. Осінній строк 

сівби з нормою висіву 6 кг/га становив 227 діб. Цвітіння одного суцвіття сорту 

Bodegold тривало 1 ‒ 2 дні. Першими розпускалися крайові язичкові квітки, 

потім трубчасті. Цвітіння поширювалось від периферії до центру, щодня 

розпускалося 9 ‒ 10 квіток. Дозрівання насіння призводило до різних 

параметрів якості сортів насіннєвому матеріалу. Вся рослина також набувала 

темно-бурого кольору, в усіх органах відбувалися процеси відмирання, 

завершуючи при цьому свій однорічний цикл життя.  
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3. 2. Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки 

лікарської від факторів вегетації та агротехнічних чинників 

 

Отримання повноцінних сходів досліджуваної нами культури ромашки 

лікарської – це запорука значної продуктивності та високої урожайності. Сила 

та міцність сходів виражалася в ступені розвитку паростка саме в початковий 

період інтенсивного використання запасних речовин для подальшого 

формування вегетативних органів ромашки лікарської. Своєчасні сходи 

залежали від кліматичних умов, технологічних прийомів, сортових 

особливостей та факторів вегетації ромашки лікарської. Для забезпечення 

запланованої густоти рослин враховували польову схожість у конкретних 

умовах досліду, а також виживання рослин у процесі вегетації [125, 129, 135].  

Польова схожість рослин ромашки лікарської в середньому за роки 

проведених досліджень, знаходилася в межах 71 – 88 % залежно від факторів, 

які досліджувалися (рис. 3. 3).   

 

Рис. 3. 3. Польова схожість рослин ромашки лікарської залежно від 

сорту, строку сівби та норми висіву насіння, %  

(середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 
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Найбільшу польову схожість 91 % забезпечили в 2018 році при нормі 

висіву 6 кг/га, осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу. Найменшу 

польову схожість 71 % мав сорт  Bodegold у 2017 році  з нормою висіву 4 кг/га 

літнього строку сівби. Збільшення норми висіву на 8 кг/га викликало зниження 

схожості: 76, 72, 84 % сорту Перлина Лісостепу та зменшення на 2 % сорту 

Bodegold за рахунок загущеності і навпаки (Додаток В).  

Важливим показником, який визначає густоту стояння рослин на кінець 

вегетації є відсоток їх виживання, так як впродовж вегетаційного періоду 

деяка кількість рослин пошкоджується і гине внаслідок впливу природних  

біотичних факторів (Додаток Б). Зазвичай, найбільша кількість рослин, як 

виявилося, у досліджуваної ромашки лікарської гине у початкові періоди, від 

сходів до утворення розетки у 5 – 6 листків, далі відбувається конкуренція між 

вегетуючими рослинами за фактори існування в біоті. Зазначені прийоми 

технології сприяли кращому виживанню рослин ромашки лікарської (фаза 

плодоутворення), де відмічений показник становив 92 %  за осіннього строку 

сівби при нормі висіву насіння 6 кг/га сорту Перлина Лісостепу, (рис. 3. 4).   

 

Рис 3. 4. Виживання рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння, % (середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 
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Роки досліджень показали дещо незначний вплив строку сівби на 

густоту стояння рослин ромашки лікарської (табл. 3. 2). 

Таблиця 3. 2 

Густота стояння рослин ромашки лікарської відповідно до сорту, строку 

сівби та норми висіву насіння, % (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Рік 

досліджень 

 

Польова схожість 

насіння 

 

Виживання 

рослин 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

4⁎ 6 8 4⁎ 6 8 

 

 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

 

весняний⁎ 

2017 77 79 76 81 83 79 

2018 78 81 77 82 85 80 

2019 78 79 76 82 83 79 

2020 75 78 74 79 82 77 

 

літній 

2017 73 75 72 77 79 75 

2018 75 79 73 79 83 76 

2019 75 76 73 79 80 76 

2020 72 74 70 76 78 73 

 

осінній 

2017 85 87 84 89 91 87 

2018 87 91 85 91 95 88 

2019 87 89 85 91 93 88 

2020 83 86 83 87 90 86 

 

 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

2017 75 77 74 80 81 77 

2018 77 79 75 81 83 78 

2019 76 77 73 80 81 76 

2020 74 76 73 78 80 76 

 

літній 

2017 71 74 69 75 78 72 

2018 75 78 73 79 82 76 

2019 74 75 72 78 79 75 

2020 71 73 69 75 77 72 

 

осінній 

2017 84 85 82 88 89 85 

2018 85 88 83 89 92 86 

2019 84 86 82 88 90 85 

2020 82 85 81 86 89 84 

 

НІР 0,5, % 

А – 0,36; В – 0,44;  

С – 0,44; АВ – 0,62; 

АС – 0,62; ВС – 0,77; 

АВС – 1,08 

А – 0,37; В – 0,45; 

С – 0,45; АВ – 

0,635; 

АС – 0,64; ВС – 

0,78; 

АВС – 1,103 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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Різниця за цим показником між варіантами була у межах похибки, проте 

серед досліджуваних сортів ромашки лікарської більшою схожістю та 

виживанням рослин характеризувався сорт Перлина Лісостепу.  

Відповідно, залежність польової схожості та виживання рослин 

ромашки лікарської від сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % в 

середньому за роки дослідження висвітлено в табл. 3. 3. 

Таблиця 3. 3 

Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської 

від досліджуваних факторів, % (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

Польова схожість насіння 

 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

 

Середнє 

по 

фактору В 

 

Середнє 

по 

фактору 

А 4⁎ 6 8 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 77 79 76 77  

79 літній 74 76 72 74 

осінній 86 88 84 86 

 

Bodegold 

 

весняний 76 77 74 76  

78 літній 73 75 71 73 

осінній 84 86 82 84 

Середнє по фактору С 78 80 77 - - 

НІР 0,5, % А – 0,36; В – 0,44; С – 0,44; 

АВ – 0,62; АС –0,62; ВС – 0,77; АВС – 1,08 

 

Виживання рослин 

 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 81 83 79 81  

 

83 
літній 79 80 75 78 

осінній 90 92 87 90 

 

Bodegold 

 

весняний 80 80 77 79  

81 літній 77 79 74 77 

осінній 88 90 85 88 

Середнє по фактору С 83 84 80 - - 

НІР 0,5, % А – 0,37; В – 0,45; С – 0,45; 

АВ – 0,635; АС – 0,64; ВС – 0,78; АВС – 1,103 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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Середнє значення показника польової схожості по фактору А, 

відповідно різниця по сортах становила 1 %, а показник виживання  – 2 %.  

Середнє значення польової схожості по фактору В найбільше відмічено 

за осіннього строку сівби – 86 %, а найменше 73 % за літнього строку сівби. 

Середнє значення по фактору С оптимальним було для сортів за норми 

висіву насіння 6 кг/га – 80 %.  

Середнє значення показника виживання рослин ромашки лікарської по 

факторам досліджень характеризував сорт Перлина Лісостепу за осіннього 

строку сівби та оптимальної норми висіву насіння 6 кг/га як більш урожайний. 

Обробка отриманих даних за методом багаторангового критерію 

Дункана (Додаток В), свідчить, що за даними показниками рослин ромашки 

лікарської, різниця між досліджуваними сортами була істотна (табл. 3. 4).  

Таблиця 3. 4 

Польова схожість та виживання рослин ромашки лікарської щодо сорту 

за проведеним тестом Дункана, % (середнє за 2017–2020 рр.) 

№ 

п/п 

Сорт  

(фактор А) 

Польова 

схожість насіння 

Виживання 

рослин 

Гомогенні групи 

1 2 

1 
Перлина 

Лісостепу 
79,11 82,89 ***  

2 Bodegold 77,56 81,11  *** 

 

Сорт Перлина Лісостепу характеризувався вищою польовою схожістю 

насіння 79,11 % та виживанням рослин 82,89 %, де розбіжність з 

досліджуваним сортом Bodegold становила 1,55 – 1,798 %.  

Ця закономірність підтверджена на рис. 3. 5, де одержані значення при 

різних гомогенних групах, мали незначимість розходжень, а розбіжності 

спричинені випадковими факторами (сорти), вибірки незначні, тому  гіпотеза 

вважається справедливою.  
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Рис. 3. 5. Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки 

лікарської від сортових особливостей, (середнє за 2017–2020 рр.) 

Аналогічні розрахунки за тестом Дункана проведені по фактору В – 

строки сівби досліджуваних сортів ромашки лікарської, в результаті чого між 

варіантами досліду встановлено істотну різницю (табл. 3. 5). Найвищі 

показники встановлено за осіннього строку сівби 88,67 % виживання рослин 

при польовій схожості 85,00 %. Дещо нищі показники весняного строку сівби 

– 80,0 % виживання рослин за 76,5 % польової схожості. 

Таблиця 3. 5 

Польова схожість та виживання рослин ромашки лікарської щодо 

строку сівби за проведеним тестом Дункана, % (середнє за 2017–2020 рр.) 

№ 

п/п 

Строк сівби 

(фактор В) 

Польова 

схожість 

насіння 

Виживання 

рослин 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 весняний  76,50 80,00 ***   

2 літній 73,50 77,33  ***  

3 осінній 85,00 88,67   *** 
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 Найменші показники при розрахунку даного дослідження культури, 

мали дані літнього строку сівби, які на 11,34 % нищі осіннього строку при 

виживанні 77,33 % та на 11,50 % при польовій схожості 73,50 % (рис. 3. 6). 

Рис. 3. 6. Залежність польової схожості та виживання рослин сортів 

ромашки лікарської від строку сівби, (середнє за 2017–2020 рр.) 

Згідно показників дисперсійного аналізу по фактору С, істотними 

виявилися ті, які  знаходилися в різних гомогенних групах (табл. 3. 6). При        

6 кг/га, достовірним показником виживання – 84,00 %, при схожості – 80,17 %. 

Таблиця 3. 6 

Польова схожість та виживання рослин ромашки лікарської щодо 

норми висіву насіння за проведеним тестом Дункана, %  

(середнє за 2017–2020 рр.) 

№ 

п/п 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

Польова 

схожість 

насіння 

Виживання 

рослин 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 8 76,50 79,50 ***   

2 4 78,33 82,50  ***  

3 6 80,17 84,00   *** 

Якщо при нормі висіву насіння 4 кг/га відсоток польової схожості 
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становив 78,33, то при нормі 6 кг/га – 80,17 %, а при нормі 8 кг/га, існувала 

конкуренція між рослинами за виживання, які гинули при невеликій польовій 

схожості з позначкою в 76,50 % (рис. 3. 7). 

      

Рис. 3. 7. Залежність польової схожості та виживання сортів рослин 

ромашки лікарської від норми висіву насіння,  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

З даних рис. 3. 7 видно, що вірогідність заданої статистичної моделі для 

якої нульова гіпотеза є істинною, статистичні суми (різниця середніх значень 

вибірки при порівнянні трьох норм висіву насіння) мають більші значення, ніж 

для фактично отриманих результатів. 

В цілому інтерпретація результату проведених вище розрахунків дає 

змогу встановити частку впливу досліджуваних факторів (Додаток В1) на 

формування польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської в 

умовах Правобережного Лісостепу України. 

В середньому за 2017 – 2020 рр. частка впливу дії факторів на польову 

схожість ромашки лікарської становила: сорту (А) – 2,27 %; строку сівби (В) – 

88,96 %; норми висіву насіння (С) – 8,40 %. Поєднання впливу сортових 

особливостей, строків сівби та норм висіву насіння – 0,38 % (рис. 3.8). 
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Рис. 3. 8. Частка впливу дії факторів на польову схожість рослин 

ромашки лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву), 

(середнє за 2017–2020 рр.) 

На рисунку 3. 9 висвітлені результати дисперсійного аналізу, який 

показав, що на виживання рослин досліджуваної культури максимальний 

вплив мав фактор В – строк сівби, сила впливу фактора становила 83,94 %, , 

фактор С – норма висіву 12,55 % і лише на 2,83 % мав вплив фактору А. Інші, 

не досліджувані фактори – 0,68 %. 

 

Рис. 3. 9. Частка впливу дії факторів на виживання рослин ромашки 

лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву),  

(середнє за 2017–2020 рр.) 

А - 2,27%

В - 88,96%

С - 8,40% інші -

0,38%

сорт строк сівби норма висіву Залишок

А - 2,83%

В - 83,94%

С - 12,55%
інші -

0,68%

сорт строк сівби норма висіву Залишок
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3. 3. Морфолого - біологічні особливості формування індивідуальної 

продуктивності рослин ромашки лікарської 

 

Відомо, шо між формуванням надземної маси рослин, їхньою 

продуктивністю і розвитком кореневих систем існує пряма залежність. Добре 

розвинена коренева система рослин сприяє більш ефективному використанню 

вологи та поживних речовин із ґрунту [138, 173]. Одна з основних проблем – 

пряма залежність між розвитком кореневих систем, надземної маси рослини і 

їхньою продуктивністю. 

Значення кореневої системи в житті рослини важко переоцінити. Саме 

через корінь у рослини надходить основна масса розчинених поживних 

речовин, мінеральних солей, води і кисню. У разі загортання насіння ромашки 

лікарської на глибину 0,5 см, конус наростання знаходиться на оптимальній 

глибині. Тобто в цьому випадку запасні поживні речовини, які знаходяться в 

ендоспермі, використовувалися на ріст коренів і листків. Збільшення 

кореневої системи – це збільшення площі зіткнення з частинками ґрунтового 

комплексу та ґрунтового розчину [173].  

Отже, чим більше розвинена зростаюча поверхня коренів, тим 

інтенсивніше відбувається надходження поживних речовин у рослини, що 

надає певні переваги у формуванні продуктивності також є зростання 

кореневої системи в глибину для досягнення шарів ґрунту з великим вмістом 

води, а отже, і поліпшення водозабезпечення всієї рослини [160]. Основним 

джерелом вологи є вода, що знаходиться в ґрунті, а основним поглинання води 

– коренева система. Завдяки великій поверхні забезпечується доступ води у 

рослину із якомога більшого об’єму ґрунту. Загальна поверхня коренів 

ромашки лікарської звичайно перевищує поверхню наземних органів у             

10 – 15 разів. Ріст кореня при цьому, практично не обмежений [102]. 

Індивідуальна продуктивність рослин є результативним показником, який 

засвідчує ефективність використання ґрунтово-кліматичного потенціалу та 

застосування технологічних заходів вирощування з метою інтенсифікації 
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процесів росту і розвитку рослинного організму ромашки лікарської 

[132,138,173].  

Слід зазначити, шо на розвиток кореневої системи сортів ромашки 

лікарської значно впливали строки сівби (табл. 3.7).  

Таблиця 3. 7 

Формування надземної частини і кореневої системи рослин ромашки 

лікарської відповідно до сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % 

(середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

 

Маса 

над- 

земної 

частини 

рослини, 

г 

Маса коренів у моноліті ґрунту 0×95 см 

0–30 см 30–65 см 65–95 см 

 

 

г 

 

% до 

над- 

земної 

маси 

рослин 

 

 

г 

 

% до 

над- 

земної 

маси 

рослин 

 

 

г 

 

% до 

над- 

земної 

маси 

рослин 

весняний строк сівби⁎  (фактор В) 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

4⁎ 19,2 3,0 15,6 1,0 5,2 0,5 2,6 

6 19,1 3,0 15,7 1,0 5,2 0,4 2,1 

8 16,9 2,3 13,6 0,9 5,3 0,5 2,9 

 

Bodegold 

 

4 17,6 2,5 14,2 0,9 5,1 0,4 2,2 

6 17,5 2,4 13,7 0,9 5,1 0,4 2,2 

8 16,2 2,2 13,5 0,8 4,9 0,3 2,4 

літній строк сівби (фактор В) 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

4 19,0 3,0 15,7 1,0 5,2 0,4 2,1 

6 19,0 3,0 15,7 0,9 4,7 0,5 2,6 

8 17,0 2,4 14,1 0,9 5,2 0,5 2,9 

 

Bodegold 

 

4 17,2 2,4 13,9 0,8 4,6 0,4 2,3 

6 17,1 2,4 14,0 0,8 4,6 0,4 2,3 

8 16,0 2,1 13,1 0,7 4,3 0,4 2,5 

осінній строк сівби  (фактор В) 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

4 20,3 3,2 15,7 1,1 5,4 0,7 3,4 

6 20,7 3,1 14,9 1,2 5,8 0,8 3,2 

8 17,2 2,5 14,5 1,2 6,9 0,7 4,1 

 

Bodegold 

 

4 18,8 2,8 14,8 1,0 5,3 0,6 3,2 

6 18,7 2,8 14,9 1,1 5,6 0,6 3,1 

8 16,5 2,4 14,5 1,1 6,6 0,6 3,6 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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З таблиці 3. 7 видно, що найменші за масою рослин були сформовані за 

сівби у літній строк. Маса надземної частини за літнього строку сівби 

становила 16,0 – 19,0 г, тоді як на весняних строках, цей показник був дещо 

вищим на 0,2 г, а на осінніх становив 16,5 – 20,7 г. В зв’язку з цим, за 

величиною абсолютних значень показників індивідуальної продуктивності ми 

можемо об’єктивно вибрати найкращі варіанти взаємодії технологічних 

заходів вирощування, які в ґрунтово-кліматичних умовах регіону можуть 

визначати рівень урожайності і якості суцвіть ромашки лікарської у 

виробничій сівбі. Максимально-розвинені за масою рослини, проявили себе за 

осіннього строку сівби. Облік методом моноліту показав, що незважаючи на 

незначну глибину проникнення коренів у ґрунт, 65 ‒ 95 %, від їхньої загальної 

маси при всіх способах сівби, зосереджується в шарі ґрунту 0 ‒ 95 см. Так, за 

більших норм висіву ‒ 8 кг/га, маса надземної частини рослини сорту Перлина 

Лісостепу, в середньому, становила 17,2 г, сорту Bodegold ‒ 16,5 г. 

Найбільшою масою характеризувались рослини за норми 4 та 6 кг/га сорту 

Перлина Лісостепу, показники яких становили 20,3 і 20,7 г.   З відростанням 

коренів до середини міжряддя, їхня маса зменшувалася. Найбільша маса 

коренів розміщена  у шарі  ґрунту 0 ‒ 30 см, залежно від варіанту тут 

розміщено 2,1 ‒ 3,2 г коренів, що становив 13,1 ‒ 15,7 % від маси надземної 

частини.  

У шарі  ґрунту 30 ‒ 65 см, маса коренів становила 0,7 ‒ 1,2 г, проте, це 

відображено за 4,3 ‒ 6,9 % у розрізі варіантів. Слід зазначити, що при більшій 

густоті стояння рослин (за норми висіву 8 кг/га), відсоток коренів у шарі 30 ‒ 

65 см був більшим, порівняно з варіантами менших норм висіву. Отже, за 

норми висіву 8 кг/га, % коренів на глибині залягання 30 ‒ 65 см становив у 

сорту Перлина Лісостепу, осіннього строку сівби ‒ 6,9; літнього 5,2; весняного 

5,3; тоді як сорту Bodegold, був меншим на 0,3 – 0,9 %. За норми висіву 4 кг/га 

цей показник коливався в межах 4,6 та 5,4 %, а за норми висіву 6 кг/га, 

осіннього строку сівби на глибині  30 ‒ 65 см, маса коренів становила   0,8 ‒

1,2 г, а це 4,6 – 5,8 % до надземної маси рослин ромашки лікарської. 
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На глибині 65 ‒ 95 см, маса коренів становила лише  0,6 ‒ 0,8 г,                    

3,2 ‒ 4,1 % від маси надземної частини рослин. Максимальний відсоток 

коренів – 4,1 % сформувався на варіантах норми висіву 8 кг/га у сорту Перлина 

Лісостепу. 

Отже, можна зробити висновок, що при більшій загущеності рослин, 

корені проникають глибше і займають більш підземний простір. 

Рослини ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) формували 

стрижневу кореневу систему, яка зберігалася впродовж всього життєвого 

циклу, де була помітна різниця на варіантах при різних нормах висіву насіння 

(рис. 3. 10). 

 

Рис. 3. 10. Коренева система рослин ромашки лікарської сорту Перлина 

Лісостепу залежно від норми висіву насіння 

Ростові процеси надземної і підземної частин у рослин ромашки 

лікарської активно тривали до моменту утворення кошиків, тобто, до початку 

генеративного періоду. В процесі росту і розвитку рослин ромашки лікарської 

спостерігалась тенденція росту, збільшення маси рослин та окремих її частин 

(стебел, листків, суцвіть), та зміна співвідношення надземних органів. 

Ромашка лікарська 

Matricaria recutita L. 

Сорт: Перлина Лісостепу 

Perlyna Lіsostepu 

Норма висіву: 4 кг/га 

 

Ромашка лікарська 

Matricaria recutita L. 

Сорт: Перлина Лісостепу 

Perlyna Lіsostepu 

Норма висіву: 6 кг/га 

 

Ромашка лікарська 

Matricaria recutita L. 

Сорт: Перлина Лісостепу 

Perlyna Lіsostepu 

Норма висіву: 8 кг/га 
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Біометричний аналіз [124, 133, 134] показав, що дані показники 

структури рослин ромашки лікарської різнилися від досліджуваних факторів 

(табл. 3. 8). 

Таблиця 3. 8 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської відповідно до сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння,  (середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

 

Висота 

рослин, 

см 

 

Кількість штук на 

одній рослині 

 

Маса 

суцвіть 

з росли 

ни, г 
 

пагонів 

 

листків 

 

суцвіть 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 61,5 12,4 77,6 10,6 4,0 

6 58,8 13,5 80,4 11,9 4,2 

8 55,8 10,7 75,0 8,7 3,6 

 

літній 

4 53,6 9,8 75,9 8,8 3,8 

6 50,6 10,7 78,5 9,5 4,1 

8 47,6 7,9 72,6 7,5 3,1 

 

осінній 

4 70,2 15,6 79,8 12,9 5,0 

6 66,9 16,8 82,8 14,1 5,2 

8 63,7 13,7 76,9 10,6 3,8 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 57,5 10,5 75,6 8,6 3,7 

6 55,5 11,9 78,8 9,7 4,0 

8 51,4 8,8 72,6 7,0 3,6 

 

літній 

4 49,1 7,6 73,9 6,9 3,5 

6 47,0 8,5 76,8 7,7 3,8 

8 43,7 6,1 70,6 5,9 3,0 

 

осінній 

4 65,9 13,5 77,6 10,8 4,2 

6 62,9 14,3 80,5 11,8 4,7 

8 59,9 11,3 74,7 8,4 3,6 

V, % 13,4 25,8 4,1 23,4 14,4 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га 

 

Аналіз пробних снопів рослин ромашки лікарської показав, що в 

середньому за 2017 ‒  2020 рр. (Додаток Г), найбільш високорослі 66,9 см 

рослини ромашки лікарської відмічені в сорту Перлина Лісостепу за осіннього 

строку сівби з нормою висіву насіння 4 кг/га, а найменш високорослі рослини 
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43,7 см заввишки, сформувались за літнього строку сівби сорту Bodegold з 

нормою висіву насіння 8 кг/га при широкорядному способі сівби 45 см.  

Різниця отриманих даних сівби рослин ромашки лікарської полягає в 

тому, що на момент сходів весняного строку сівби, ми вже мали чудово 

сформовану надземну частину, яка, в свою чергу, добре розкущилася та 

отримала всі необхідні поживні речовини ще з осені, а щодо літнього строку 

сівби, то він лише подовжив термін цвітіння культури, тому осінні рослини 

показали кращі результати урожайності. Продуктивність рослин ромашки 

лікарської значною мірою залежала від основних структурних елементів, які 

визначали заплановану урожайність [127]. 

При ідентичному способі сівби досліджуваної нами культури та із 

зменшенням густоти рослин на метрі погонному від 12 до 8 штук та норми 

висіву 4  – 6 кг/га, спостерігалася тенденція до збільшення висоти рослин, 

показник  47,0 – 70,2 см. На контролі він варіював від 55,8 см до 61,5 см 

відповідно.  

На варіантах сорту Перлина Лісостепу весняного строку сівби за 

досліджуваних норм висіву насіння, кількість пагонів на рослині в середньому 

коливалася 10,7 – 13,5 штук, літнього строку сівби цей показник становив 7,9 

– 10,7 штук, а осіннього ж строку, відповідно 13,7 – 16,8 штук, зокрема,           

16,8 одиниць, що був найвищим. Оптимальним при цьому, відмічений 

показник кількості пагонів на контролі, який становив – 12,4 штук на рослині.  

Сорт Bodegold за даним показником кількості пагонів на рослині, був 

дещо менш продуктивним за сорт Перлина Лісостепу. Їхні межі становили в 

середньому, при досліджуваних нормах висіву насіння 4 – 6 кг/га, за весняного 

строку сівби від 8,8 до 11,9 штук, літнього строку сівби від 6,1 – 8,5 штук, а 

осіннього строку сівби, 11,3 – 14,3 штук на рослині. 

На формування величини показника продуктивності рослин, зокрема, 

кількості штук листків на рослині, більший вплив мали строки сівби, зокрема, 

за осіннього строку сівби, спостерігалася тенденція до формування більш 

потужної надземної зеленої маси. За весняного строку сівби сорту Перлина 
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Лісостепу, кількість листків на рослині в середньому коливалася в межах від 

75,0 до 80,4 штук, при літньому строку сівби, цей показник становив 72,6 – 

78,5 штук, а при осінньому – відбулося збільшення до 82,8 штук. Мінімальний 

показник – 71,2 та 71,9 показав відповідно 2017 та 2020 роки за літнього строку 

сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га, коли кількість опадів становила 492 і 

590 мм річних, а також порівняно низьких температур в літній період              

2020 року + 22,20С та – 90С в квітні, що з боку погодних умов сприяло низькій 

продуктивності рослини відміченого досліджуваного фактору. 

Кількість листків на рослині сорту Bodegold за весняного строку сівби, 

в середньому, коливалася в межах від 72,6 до 78,8 штук, при літньому строку 

сівби, зменшувалося 76,8 – 70,6 штук, а при осінньому, кількість листків 

становила від 74,7 до 80,5 штук на рослині, де показник 80,5 одиниць зібрали 

при висіяній нормі насіння 6 кг/га. 

Найбільш стабільною ознакою репродуктивних органів рослин ромашки 

лікарської є кількість суцвіть на генеративному пагоні, при цьому головне 

суцвіття більше, ніж бічне та, здебільшого, залежить від кількості збору під 

час дозрівання насіння. Цвітіння квіток бічного суцвіття розпочиналося лише 

тоді, коли розпочали цвісти квітки в середній частині головного суцвіття. 

Впродовж генеративного періоду динаміка біометричних показників 

головного і бічного суцвіть вказувала, що збільшення відбувалося 

нерівномірно. Висота головного суцвіття збільшувалася більш інтенсивно в 

період від бутонізації до цвітіння, а діаметр – від цвітіння до плодоношення. 

Розміри головних суцвіть рослин різних років вегетації істотно не відрізнялися 

і досягали максимальної довжини в фазі плодоношення і були більші за 

розміром і мали більш витягнуту форму. Відомо, що найбільшу лікарську 

цінність становили суцвіття, що сформувалися на центральних стеблах 

рослини, оскільки вони більші в розмірах і забезпечували високий вихід сухої 

сировини. 

За весняного строку сівби сорту Перлина Лісостепу, кількість суцвіть на 

рослині в середньому коливалася в межах від 8,7 до 11,9 штук, при літньому 
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строку сівби, цей показник становив лише 7,5 – 9,5 одиниць, а при осінньому 

– відбувалося збільшення до 14,1 при нормі висіву 6 кг/га. Н контролі цей 

показник становив 10,6 штук на рослині з масою суцвіть 4,0 г, що є нижчим за 

висіяну норму 6 кг/га на 0,2 г, а також вищим на 0,4 г за висіяну норму 8 кг/га. 

У рослин ромашки лікарської сорту Bodegold показник кількості суцвіть 

на рослині за весняного строку сівби при досліджуваних нормах висіву 

насіння, відмічений в межах від 7,0 до 9,7 одиниць, проте, за літнього строку 

становив 5,9 – 7,7 штук на рослині. За осіннього цей показник піднявся вгору 

з позначкою 11,8 при нормі висіву 6 кг/га, що є вищим за весняний та літній 

строки сівби, проте, нижчим за показники сорту Перлина Лісостепу в даному 

випадку на 2,3 одиниці. Маса суцвіть з рослин культури ромашка лікарська 

сорту Bodegold за досліджуваними факторами коливалася в межах 3,0 – 4,7 г. 

Найбільше продуктивних кошиків було за осіннього строку сівби з нормою 

висіву 6 кг/га, а найменше отримали за літнього строку сівби з нормою висіву 

насіння 8 кг/га. 

Квіти ромашки лікарської є напівсферичними суцвіттями-кошиками, 

об'єднаними в щитки. Кошики складалися з серединних жовтих трубчастих 

обох статей квіток і довгих крайових несправжньоязичкових безплідних 

квіток зазвичай білого, але іноді жовтого кольору (рис. 3. 11). 

 

Рис. 3. 11. Діаметр суцвіть рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння, % (середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 
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Як бачимо з рис. 3. 11, ромашка лікарська сорту Перлина Лісостепу мала 

найбільші голівки квіток, виражені діаметром суцвіття в середньому за роки 

досліджень максимально до 2,0 см за осіннього строку сівби з нормою висіву 

насіння 6 кг/га.   

Суцвіття достигали не одночасно, тому коли одні квіти вже дозріли, інші 

залишалися в фазі дозрівання до наступного збору, яких за період вегетації 

було до 4 – 5, та здебільшого, чим більша квітка, тим більший вміст в ній 

ефірної олії, фенольних та азотних сполук, кумаринів, алкалоїдів та ін. 

Така різниця між сортами внаслідок досліджуваних факторів, 

спричинена внаслідок різного вегетаційного періоду та більшої конкуренції з 

бур'янами в початкові періоди росту (рис. 3. 12). 

 
                      а)                                          б)                                          с) 

 

Рис. 3. 12.  Стан сівби рослин ромашки лікарської сорту Перлина 

Лісостепу залежно від строку сівби та норми висіву насіння: 

а – осінній (25.09.2019 р.); 

б – весняний (26.03.2020 р.); 

 с – літній (23.06.2020 р.). 
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Слід відмітити, що рослини осіннього строку сівби на момент сходів 

весняного та літнього строків сівби, вже мали значну вегетативну масу, 

повністю сформовану кореневу систему, чим легко конкурували з бур'янами 

та переносили несприятливі погодні умови в роки досліджень, біометричні 

показники яких значно різнилися за роками проведених нами досліджень.   

Так, максимальних розмірів сягали рослини, сформовані в умовах 

найбільш сприятливого на фоні інших років досліджень, 2019 року, коли 

рослини сорту Перлина Лісостепу, на варіантах за осіннього строку сівби з 

нормою висіву насіння 6 кг/га, сягали 71,2 см заввишки за 16,0 штук суцвіть 

на одній рослині при масі суцвіть 7,0 г з рослини, кількість пагонів – 18,2 штук 

та листків – 84,7 одиниць. По роках досліджень в 2019 році були відмічені 

максимальні показники формування листкового апарату рослини, проте, 

здебільшого, залежали від погодних умов та річних температурних коливань з 

оптимальною кількістю опадів. Максимальним був відмічений цей показник 

84,7 штук на рослині в 2019 році осіннього строку сівби, так як рослини 

зимують в фазі розетки, з нормою висіву насіння 6 кг/га із досліджуваних 

факторів. На одій рослині сформована максимальна кількість квіткових 

кошиків до 16 одиниць.  

Мінімальні ж показники відмічено в 2017 році  сорту Bodegold при нормі 

висіву насіння 8 кг/га за літнього строку сівби. За нашими підрахунками, вони 

становили: висота рослини – 40,5 см; кількість пагонів – 4,0; листків – 68,5; 

суцвіть – 3,7 з масою суцвіть 1,5 г з однієї рослини.  

Максимальні та мінімальні показники продуктивності досліджуваної 

нами культури по сортах та роках досліджень мали невелику варіабельність 

(рис. 3. 13, 3. 14).  

Сорт Перлина Лісостепу виявився більш продуктивним і надалі більш 

урожайним (рис. 3. 13). Максимальні показники продуктивності, такі як висота 

рослини, кількість продуктивних органів та маса різнилися по роках, де 

найпродуктивнішим виявився 2019 рік, а мінімальні показники 

продуктивності були відмічені в 2017 році.  
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Рис. 3. 13. Біометричні показники рослин ромашки лікарської сорту 

Перлина Лісостепу (максимальні та мінімальні показники 

продуктивності в роки досліджень) 

2018 рік показав показники росту рослин не на багато нижчі. Висота 

рослин була відмічена найвищою 70,9 см за осіннього строку сівби з нормою 

4 кг/га, а найнижчі рослини з позначкою 48,7 см, були за сівби з нормою 8 кг/га 

літнього строку.  Кількість сформованих пагонів варіювала від 8,4 до                

17,6 одиниць, листків відповідно 73,1 – 83,1 штук на рослині, а кількість 

суцвіть становила 14,6 одиниць, що є меншим за 2019 рік на 1,4 та більшим від 

інших років досліджень. На контролі було відмічено 13,3 штук пагонів, що є 

нижчим за максимальний показник 14,2 весняного строку сівби з нормою            

6 кг/га, меншим за максимальний показник за рік 17,6 штук, але вищим за 

показники літнього строку сівби: 10,9; 11,5; 8,4 з досліджуваними нормами 

висіву насіння: 4; 6; 8 кг/га.  

У фазу пагоноутворення інтенсивно сформувався і листковий апарат 

рослини. За літнього строку сівби, рослинам не вистачало оптимальної 

кількості вологи, загущена сівба сприяла зменшенню біомаси, тому показники 

виявилися майже по всім роках найнижчими. В 2018 році, на контролі, 
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показник кількості листків на рослині дорівнював 78,3 штук, з нормою висіву 

6 кг/га весняного строку – 81,2 та 76,0 штук з нормою 8 кг/га і це вищі 

показники в порівнянні з літнім строком сівби: 76,5; 79,3; 73,1 штук з 

досліджуваними нормами висіву насіння та нижчими за дані осіннього строку 

сівби: 80,6; 83,1; 78,0 штук. 

 Кількість квіток, що закладалася в суцвіттях у цей час варіювали у 

широких межах і залежали від агроекологічних умов вже в перші 2-3 тижні 

після появи сходів. Саме в цей період відбувалася диференціація точки росту 

на квіткові бруньки, тобто заклалася основа майбутнього врожаю. Трубчасті 

квітки розкривалися в певній послідовності – від периферії до центру кошика. 

Суцвіття формувалися поступово, так як і дозрівали, тому збір ми проводили 

3 рази за період дозрівання відповідно до досліджуваних факторів. На контролі 

показник кількості суцвіть на рослині становив 11,2 штук, що є вищим за 

показники літнього строку сівби: 9,3; 10,5; 8,0 одиниць відповідно до норм 

висіву насіння: 4; 6; 8 кг/га та нижчим за показники осіннього строку сівби: 

13,5; 14,6 та 13,0 штук на рослині до досліджуваних норм висіву насіння. 

Маса суцвіть з рослини максимальною була 6,0 г з рослини за осіннього 

строку сівби, а мінімальною 3,2 г літнього, проте, на контролі цей показник 

становив 4,7 г, що нижчий на 0,1 г за весняний строк з нормою 6 кг/га та вищий 

на 0, 4 г за показник весняного строку сівби з нормою 8 кг/га, на 0,2 г були 

нижчі відмітки кількості параметрів рослини ромашки лікарської за літнього 

строку сівби: 4,5; 4,6; 3,2 г відповідно до досліджених норм висіву насіння. За 

осіннього строку сівби, з нормою висіву насіння 4 кг/га, цей показник становив 

5,2 г, з нормою 8 кг/га знизився на 0,8 г і був 4,4 г. 

2020 рік нами оцінюється як добрий та задовільний на рівні 90% з 

переважанням задовільного. Низькі запаси вологи в ґрунті під час озимої 

сівби, нерівномірний їхній розподіл по території регіону, а значить, ризик 

низької схожості. Далі – тепла й малосніжна погода під час перезимівлі 

озимого строку культури, зниження запасів вологи, нерівномірне відновлення 

вегетації та ріст ромашки лікарської в окремі  фази та періоди вегетації та ін. 
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Відповідно, весняний обробіток розпочали пізніше за настання фізичної 

стиглості ґрунту. Проведення обробітку до настання фізичної стиглості 

викликало переущільнення, а затримка – до надмірного висушування 

насіннєвмісного шару. Критерієм початку сівби була фізична стиглість ґрунту, 

коли досягається якісне його кришення при обробітку. Ці заходи дозволили 

зберегти в ньому більше вологи, одержати сильні та дружні сходи й 

раціональніше використати вологу весняних і літніх опадів. Запізнення з 

сівбою за оптимальних умов зволоження зумовило недобір урожаю культури 

на кожен день запізнення. У відновлення весняної вегетації рослини ромашки 

лікарської входили в ослабленому фізіологічному стані до того ж з 

мінімальними запасами ґрунтової вологи у шарі ґрунту 10 – 30 см. Літні строки 

сівби залежали від ґрунтової вологи і від погодніх умов у цей період. 

Максимальною 70,0 см була відмічена висота рослин за осіннього 

строку сівби з нормою висіву насіння 4 кг/га. Мінімальна ж становила 47,8 см 

за літнього строку сівби з нормою висіву 8 кг/га. На контролі рослини досягали 

висоти 61,3 см, що є вищим показником за весняного строку сівби на 2,4 см 

при нормі висіву 6 кг/га, а також на 5,3 см при нормі висіву насіння 8 кг/га. За 

літнього строку сівби рослини досягали висоти від 47,8 до 53,5 см, де 

оптимальна вона відмічена при нормі висіву 6 кг/га і становила 50,2 см.  

Кількість сформованих пагонів у сорту Перлина Лісостепу варіювала від 

мінімального показника 8,0 до максимального 16,1 штук на рослині. В            

2020 році, на контролі, цей показник дорівнював 12,1 штук, що за весняного 

строку сівби є вищим на 2 одиниці за дані з нормою 8 кг/га та нищим на 1,1  за 

дані з нормою 6 кг/га. За літнього строку сівби при нормі висіву насіння 6 кг/га 

кількість продуктивних пагонів на рослині становила 10,8 штук, а при нормі 

висіву насіння 4 кг/га, цей же показник становив 9,7 штук, а при нормі висіву 

насіння 8 кг/га, він знизився до 8,0 штук на рослині, відмічено як мінімальний 

річний показник. Максимальні показники пагонів сформувалися за осіннього 

строку сівби і варіювали від 13,3 до 16,1 штук на рослині при досліджуваних 

нормах висіву насіння. 



124 
 

Кількість листків коливалася від 71,9 до 82,6 одиниць. В 2020 році, на 

контролі, показник кількості листків на рослині дорівнював 77,3 штук, з 

нормою 6 кг/га весняного строку – 80,5 та 75,0 штук з нормою 8 кг/га і це вищі 

показники в порівнянні з літнім строком сівби становив: 75,7; 78,1; 71,9 штук 

з досліджуваними нормами висіву насіння та нижчими за дані осіннього 

строку сівби: 79,5; 82,6; 76,2 штук на рослині. 

Максимальна кількість суцвіть в цьому ж році, становила 13,9 штук, за 

осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га, а мінімальна – 7,5 штук 

на рослині при літньому строку сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га. 

Оптимальними були показники весняного строку сівби. На контролі, цей 

показник – 10,3 штук, при нормі висіву насіння 6 кг/га – 12,0 та при 8 кг/га 

зменшений на 2 одиниці. За літнього строку сівби при досліджуваних нормах 

висіву насіння: 4; 6; та 8 кг/га відповідно показник кількості суцвіть на 

рослині: 8,8; 9,1; 7,5 штук. Відносно максимального показнику 13,9 штук, при 

нормі висіву насіння 4 кг/га – 13,1  також меншим при нормі 8 кг/га – 10,0 штук 

на рослині за нестабільних погодних умов 2020 року. 

Максимальна маса суцвіть з рослини в цьому році становила 4,5 г за 

осіннього строку сівби при досліджуваній нормі висіву насіння 6 кг/га. При 

цій же нормі висіву була забезпечена максимальна маса суцвіть з рослини      

3,9 г весняного строку сівби, яка більша за контроль на 0,5 г і менша на 0,6 г 

за літній строк сівби.  

Мінімальна маса суцвіть з рослини становила 2,9 за літнього строку 

сівби при нормі висіву насіння 8 кг/га. Цей показник від мінімального до 

максимального, по строках і нормах висіву насіння варіював від 0,1 до 1,6 г.  

Результатами експериментальних досліджень встановлено, що сорт 

Bodegold мав дещо нищі показники в порівнянні з сортом Перлина Лісостепу 

(рис. 3. 14).  

Проте, максимальними були показники 2019 року досліджень. Рослини 

досягали висоти від 45,9 до 68,2 см, кількість продуктивних пагонів 

коливалася в межах від 7,7 до 16,0 штук на рослині, кількість листків було 
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максимально до 82,5 штук, а суцвіть на рослині нараховувалося до 13,2 штук, 

де маса суцвіть з рослини дорівнювала 4,5 г від мінімуму та 6,6 г до 

максимуму. Максимальні показники були за умов осіннього строку сівби з 

нормою висіву насіння 6 кг/га. Хоча високорослі рослини спостерігалися при 

нормі висіву насіння 4 кг/га. Різниця між сортами була незначною, тому з 

незначною похибкою, дані показники суміжні. 

Мінімальні показники параметрів рослини ромашки лікарської сорту 

Bodegold спостерагалися в 2017 році по роках досліджень дисертаційної 

роботи. Так, найвищі рослини 63,2 см забезпечив осінній строк сівби з нормою 

висіву насіння 4 кг/га, а найнищі були рослини 40,5 см, які спостерігалися при 

літньому строку сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га.  

 
 

Рис. 3. 14. Біометричні показники рослин ромашки лікарської сорту 

Bodegold (максимальні та мінімальні показники  

продуктивності в роки досліджень) 

В наших дослідженнях формування кількості пагонів, листків, суцвіть та 

їх маса є продуктивними показниками до певного періоду чи фази вегетації, 

що може вплинути в подальшому на врожай ромашки лікарської. В роки із 

достатньою кількістю вологи у ґрунті краще формувалися як вегетативні, так 
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і генеративні органи рослини. Кількість продуктивних пагонів на рослині 

зростала від 4,0 до 12 штук, листків від 68,5 до 78,2 штук, а суцвіть від 3,7 до 

9,8 штук на рослині. За рахунок нестабільних погодних умов, зокрема низької 

кількості річних опадів, 492 мм, період вегетації був коротший, а власне 

рослина не отримала тієї кількості енергії яка би пішла на формування 

продуктивності та урожайності вцілому, тому маса суцвіть з рослини за 2017 

рік від мінімальної 1,5 г сягала до максимальної 2,8 г. 

2018 рік для сорту Bodegold був кращий за 2017 та за 2020 роки, 

показавши досить непогані результати від 1 до 2% в порівнянні з кращим      

2019 роком. Висота рослин була відмічена найвищою 66,2 см за осіннього 

строку сівби з нормою 4 кг/га, а найнижчі рослини з позначкою 44,6 см, 

виявилися за сівби з нормою 8 кг/га літнього строку.  Кількість сформованих 

пагонів варіювала від 7,0 до 15,3 одиниць, листків відповідно 71,5 – 81,2 штук 

на рослині, а максимальна кількість суцвіть становила 12,7 одиниць. На 

контролі відмічено 11,3 штук пагонів, що є нижчим за максимальний показник              

12,5 шт. весняного строку сівби з нормою 6 кг/га, але вищим за показники 

літнього строку сівби: 9,3; 8,9; 8,0 з нормами висіву насіння: 4; 6; 8 кг/га. 

В 2018 році, на контролі, показник кількості листків на рослині 

дорівнював 76,5 штук, з нормою 6 кг/га весняного строку – 79,2 та 73,4 штук з 

нормою 8 кг/га і це вищі показники в порівнянні з літнім строком сівби: 75,0; 

77,7; 71,5 штук з досліджуваними нормами висіву насіння та нижчими за дані 

осіннього строку сівби: 78,4; 81,2; 75,3 штук. 

На контролі показник кількості суцвіть на рослині становив 9,2 штук, що 

є вищим за показники літнього строку сівби: 7,6; 8,3; 7,0 одиниць відповідно 

до норм висіву насіння: 4; 6; 8 кг/га та нижчим за показники осіннього строку 

сівби: 11,5; 12,7 та 9,4 штук на рослині до досліджуваних норм висіву насіння. 

Маса суцвіть з рослини максимальною була 5,3 г з рослини за осіннього 

строку сівби, а мінімальною 3,2 г літнього, проте, на контролі цей показник 

складав 4,3 г, відмітки кількості параметрів рослини ромашки лікарської за 

літнього строку сівби: 4,1; 4,3; 3,2 г відповідно до досліджених норм висіву 
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насіння. За осіннього строку сівби, з нормою висіву насіння 4 кг/га, цей 

показник становив 4,7 г, з нормою 8 кг/га він знизився на 0,85 г і становив       

4,2 г, оптимальною була маса заданих прийомів дослідження 4,6 г весняного 

строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га. 

Показники 2020 року сорту Bodegold були кращі за 2017, але незначні в 

порівнянні з 2018 роком. Максимальною була висота рослин ромашки 

лікарської 66,2 см за осіннього строку сівби з нормою 4 кг/га, це на 11,1 см 

нище за рослини на контролі. Оптимальною висотою весняного строку сівби 

була висота з позначкою 56, 2 см за норми висіву насіння 6 кг/га, літнього – 

46,8 см, та осіннього – 62,0 см. При нормі висіву насіння 8 кг/га за трьома 

строками сівби були нижчими: 43,9; 50,3; 59,7 см. 

Кількість продуктивних пагонів також змінювалися та залежали від 

агротехнічних прийомів та зміних погодних умов. Максимальна кількість 

пагонів 14,0 штук і мінімальна 6,0 штук варіювали згідно з досліджуваними 

факторами. На контролі показник кількості продуктивних пагонів дорівнював 

10,1 штук, проте, оптимальним за весняного строку 12,0. За літнього строку 

сівби при досліджуваних нормах висіву становив: 7,5; 8,1; 6,0 штук, а за 

осіннього строку сівби ми отримали максимальний показник 14,0 штук на 

рослині при нормі висіву насіння 6 кг/га, оптимальним для цього строку була 

позначка 13,2 одиниці. 

Кількість листків на рослині коливалася від мінімальної позначки 70,2 

до 80,1 штук на рослині. На контролі показник 75,4 штук  на рослині був 

більший за показники літнього строку сівби: 74,1; 76,4; 70,2 за за даними 

нормами висіву насіння: 4; 6; 8 кг/га. Показники осіннього строку сівби: 77,3; 

80,1; 74,2 одиниць, були найвищими за показники весняного та літнього 

строків. 

Продуктивність сировини ромашки лікарської – це накопичення суцвіть, 

зростання діаметру квітки, кількість та маса квіток на одну рослину.  

Квіткові кошики, тобто, суцвіття ромашки лікарської, є лікарською 

сировиною, тому їхня цінність залежала від щорічних урожаїв за заданими 
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технологічними прийомами. Мінімальна кількість квіткових кошиків 5,6 штук 

за літнього строку сівби при нормі висіву насіння 8 кг/га сягала позначки 

максимальної в 11,4 штук за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння   

6 кг/га. На контролі, показник кількості суцвіть на рослині становив 8,5 – це 

більше за максимальний показник літнього строку сівби з нормою висіву 

насіння 6 кг/га на одиницю і менше за максимальний річний показник                

2,9 штук на рослині.  

Маса суцвіть з рослини максимальною була 4,1 г з рослини за осіннього 

строку сівби, а мінімальною 2,8 г у літнього. На контролі цей показник 

становив 3,2 г, більше за масу суцвіть літнього строку сівби при нормі 4 кг/га 

– 2,9 г, та при нормі 8 кг/га – 2,8 г , а середніми, були при нормі 6 кг/га – 3,2 г. 

В наших дослідженнях, дуже важливо вияснити залежність між двома 

або декількома ознаками, встановити їх взаємний зв'язок.  

Пряма кореляція спостерігалася тоді, коли із збільшенням висоти, 

збільшувалася кількість пагонів та суцвіть та зростала маса суцвіть з рослини, 

проте, кількість листків була незмінною від 4,0 – 4,3 %.  

Так, коефіцієнт V, %, також варіював по роках досліджень, що призвело 

до виділення вихідного матеріалу за комплексом цінних господарських ознак, 

на основі кореляційних залежностей за побічними ознаками для ведення на 

адаптивність та насіннєву продуктивність сировини ромашки лікарської.  

В середньому, із збільшенням висоти рослини на 13,4 %, кількість 

пагонів становила 25,8 %, а кількість суцвіть з рослини – 23,4 %, що призвело 

до збільшення маси суцвіть з однієї рослини до показника 14,4 % та маси     

1000 насінин до 6,7 % за умов чистих незабур’янених посівах, строках сівби 

та без внесення засобів хімізації [124, 133, 134].                                                  

Аналіз за тестом Дункана (Додаток Г1) показав, що за біометричними 

показниками, різниця між досліджуваними сортами була істотна, так як 

значення розподілились в різних гомогенних групах (табл. 3. 9).  
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Таблиця 3. 9 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської щодо сорту за 

проведеним тестом Дункана, (середнє за 2017–2020 рр.) 

№ 

п/п 

Сорт 

(фактор А) 

Висота 

рослин, 

см 

К-ть 

пагонів 

на 

шт./росл. 

К-ть 

листків 

на 

шт./росл. 

К-ть  

суцвіть 

на 

шт./росл. 

Маса 

суцвіть з 

рослини, г 

Гомогенні 

групи 

1 2 

1 
Перлина 

Лісостепу 
58,74 12,34 77,72 10,51 4,09 ***  

2 Bodegold 54,77 10,28 75,68 8,53 3,79  
*** 

 

 

Показники сорту Перлина Лісостепу значно перевищували показники 

сорту Bodegold на 3,97 см за висотою, від 1,98 до 2,07 шт. на рослині 

продуктивних органів та на 0,3 г менш ваговитим в порівнянні. Так, кількість 

пагонів у сорту Перлина Лісостепу становила 12,34 одиниць, відповідно, 

збільшені показники кількості листків 77,72 та суцвіть 10,51 штук, що 

характеризує цей сорт як більш продуктивний, вибірки в порівнянні є 

незначними, тому  гіпотеза справедлива (рис. 3. 15).  
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Продовження, рис. 3. 15 

     

      

Рис. 3.15. Залежність біометричних показників рослин ромашки 

лікарської  від сорту, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Достовірність впливу строку сівби (табл. 3. 10) на висоту рослин та 

кількість одиниць на рослину, включаючи масу суцвіть з рослини, за 
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результатами проведеного статистичного аналізу на основі тесту Дункана 

підтвердила ефективність осіннього строку сівби з найвищими показниками: 

64,92 см заввишки, кількістю індивідуальних показників вищою на 2 – 3 % та 

масою суцвіть з рослини 4,42 г (Додаток Г1). 

Таблиця 3. 10  

Біометричні показники рослин ромашки лікарської щодо строку сівби за 

проведеним тестом Дункана, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

Строк 

сівби 

(фактор 

В) 

Висота 

рослин, 

см 

К-ть 

пагонів 

шт./росл. 

К-ть 

листків 

шт./рос

л. 

К-ть 

суцвіть 

шт./росл. 

Маса 

суцвіть з 

рослини, 

г 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 весняний 56,75 11,30 76,67 9,42 3,85 ***   

2 літній 48,60 8,43 74,72 7,72 3,55  ***  

3 осінній 64,92 14,20 78,72 11,43 4,42   *** 

 

Чітко простежувалася істотна різниця між варіантами, середні значення 

у розрізі даних досліджень розподілились в різних гомогенних групах.  

 Показники критеріїв достовірності та розподіл залишків нормальний, 

відхилення даних знаходяться в межах допустимої похибки (рис. 3. 16). 
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Продовження, рис. 3. 16 

     

 

Рис. 3. 16. Залежність біометричних показників рослин ромашки 

лікарської від строку сівби, (середнє за 2017 – 2020 рр.)  

Використання методу розрахунку багаторангового критерію Дункана у 

дослідженні (Додаток Г1) формування кількості пагонів, листків, суцвіть та 

маси суцвіть з рослини, відмічено статистично значущу відмінність середніх 
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значень за нормами висіву насіння, (табл. 3. 11). 

Таблиця 3. 11 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської щодо норми висіву 

насіння за проведеним тестом Дункана, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

Висота 

рослин, 

см 

К-ть 

пагонів 

шт./рос. 

К-ть 

листків 

шт./рос.  

К-ть 

суцвіть 

шт./рос.  

Маса 

суцвіть 

з рос, г 

Гомогенні 

групи 

1 2 3 

1 4 59,63 11,57 76,73 9,77 4,03 ***   

2 6 56,95 12,62 79,63 10,78 4,33  ***  

3 8 53,68 9,75 73,73 8,02 3,45   *** 

 

Аналізуючи біометричні показники, слід відмітити, що при нормі висіву 

насіння 6 кг/га, кількість суцвіть – 10,78 штук та маса суцвіть з рослини –      

4,33 г, відповідно збільшилися кількість пагонів, листків та суцвіть на рослині 

в порівнянні з показниками досліджуваних норм 4 та 8 кг/га (рис. 3. 17). 
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Продовження, рис. 3. 17 

      

 

Рис. 3. 17. Залежність біометричних показників рослин ромашки 

лікарської від норми висіву насіння, (середнє за 2017–2020 рр.) 

Проведений кореляційний аналіз залежності кількості суцвіть на рослині 

від маси суцвіть з рослини (Додаток Г2).  
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Він характеризується коефіцієнтом кореляції r = 0,92621, який за силою 

зв’язку є сильним. Це доводить, що залежність кількості суцвіть на рослині від 

джерела варіації характеризується коефіцієнтом детермінації r2 = 0,86. 

Фактично на 85 % залежить кількість суцвіть у проведених дослідженнях від 

маси суцвіть. За формою залежності зв’язок прямолінійний і описується 

рівняннями регресії Мср = 1,6446 + 0,24094 Кс (рис. 3. 18). 

 

Рис. 3. 18. Залежність маси суцвіть ромашки лікарської від кількості 

суцвіть на рослині, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

На рисунку 3. 19 зображена кореляційна плеяда системи зв’язків 

біометричних показників ромашки лікарської із досліджуваними факторами.  

Таким чином, сильними кореляційними зв’язками (коефіцієнт кореляції 

в межах r = 0,76 – 0,97) характеризувались показники: висота рослин, кількість 

пагонів на рослині, кількість листків на рослині, кількість суцвіть на рослині, 

маса суцвіть з рослини та урожайність сировини (Додаток Г3). 
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Рис. 3. 19. Кореляційна плеяда системи зв’язків ромашки лікарської  

(Вр – висота рослин; Кпр – кількість пагонів на рослині; 

Клр – кількість листків на рослині; Кср – кількість суцвіть на рослині; 

Мср – маса суцвіть з рослини; У – урожайність) 

В цілому інтерпретація результату проведених вище розрахунків дає 

змогу встановити частку впливу досліджуваних факторів (Додаток Г4). 

Сортові відмінності (фактор А) – 7,3 %, строк сівби (фактор В) – 81,7 %, та 

норма висіву насіння (фактор С) – 10,9 %, дещо менше впливали на зміну 

цього показнику, інші фактори – 0,1 % (рис. 3. 20). 

 

Рис. 3. 20. Частка впливу дії факторів на висоту рослин ромашки 

лікарської (А – сорт, В – строк, С – норма), (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Проведені розрахунки показали відсоткове співвідношення впливу 

факторів на формування кількості пагонів ромашки лікарської (рис. 3. 21). 

А - 7,3%

В - 81,7%

С - 10,9%
інші -
0,1%

сорт строк сівби норма висіву Залишок

 

Вр 
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Кср 

 

Клр 

 

У 
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0,92 

0,97 

0,76 

0,92 0,94 
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Рис. 3. 21. Частка впливу дії факторів на кількість пагонів на одній 

рослині ромашки лікарської (А – сорт, В – строк, С – норма),  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

При визначенні показників індивідуальної продуктивності рослин 

ромашки лікарської, кількість пагонів за розрахунками дисперсійного аналізу 

підтверджують, що найбільшою мірою на цей показник за роки досліджень 

впливали: строк сівби (фактор В) – 68,9 %, норма висіву насіння (фактор С) та 

в меншій мірі сорт (фактор А) – 13,3 %, інші фактори становили вплив 0,4 %. 

За розрахунками дисперсійного аналізу, встановлено, що максимальний 

вплив на кількість листків на одній рослині мав фактор С– 60,8 (рис. 3. 22). 

 

Рис. 3. 22. Частка впливу дії факторів на кількість листків на одній 

рослині ромашки лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву), 

 (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

А - 13,3%

В - 68,9%

С - 17,4% інші -
0,4%

сорт строк сівби норма висіву Залишок

А - 11,0%

В - 28,0%
С - 60,8%

інші -
0,2%

сорт строк сівби норма висіву Залишок
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В результаті проведених розрахунків, з рисунку 3. 22, можемо 

встановити частку впливу досліджуваних факторів на кількість листків на 

одній рослині ромашки лікарської. Сортові відмінності (фактор А) – 11,0 %, 

строк сівби (фактор В) – 28,0 %, та норма висіву насіння (фактор С) – 60,8 %, 

дещо менше впливали на зміну цього показнику, інші фактори – 0,2 %. 

Дисперсійний аналіз даних отриманих показників свідчить, що на 

формування продуктивності ромашки лікарської за роки досліджень, 

найбільший вплив мали строк сівби (фактор В), частки яких становили –         

49,3 %, сорт (фактор А) – 20,9 %, норма висіву насіння (фактор С) – 27,9 %, 

вплив інших чинників становив  1,9 % (рис. 3. 23). 

 

Рис. 3. 23. Частка впливу дії факторів на кількість суцвіть на одній 

рослині ромашки лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву),  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Результат дисперсійного аналізу отриманих даних свідчить, що 

головний вплив на масу суцвіть становили норма висіву насіння (фактор С) – 

42,4 % та строк сівби (фактор В) – 40,8 %, різниця впливу сорту (фактор А) 

становила лише 7,1 % при дії впливу інших не досліджуваних факторів майже 

9,7 % (рис. 3. 24). 

За проведеними статистичними результатами (Додаток Е), сорт за 

біологічними особливостями є важливим у з’явленні дружніх сходів, 

А - 20,9%

В - 49,3%

С - 27,9%

інші -
1,9%

сорт строк сівби норма висіву Залишок
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формуванні кількості пагонів, листків та суцвіть, що є важливим резервом 

підвищення урожайності сировини. Від строку сівби та норми висіву насіння 

особливо залежить і маса суцвіть з рослини, яка в подальшому формує 

урожайність сировини ромашки лікарської.  

 

Рис. 3. 24. Частка впливу дії факторів на масу суцвіть з рослини 

ромашки лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву),  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

 

Таким чином можна зробити висновок, що вирощування ромашки 

лікарської різних сортів за різними строками сівби з різними нормами висіву 

насіння, найбільше відповідає технологічним вимогам конкретних природно-

кліматичних умов Правобережного Лісостепу України.  
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Висновки до розділу 3 

1. Календарні строки за роки досліджень озимої сівби варіювали  в 

межах з 25. 09. по 10. 10, весняного строку з 26. 03 ‒ 10. 04 та літнього з 23. 06 

по 8. 07, що дає можливість вирощувати ромашку лікарську впродовж усього 

вегетаційного року. Оптимальна тривалість вегетації становить 70 – 90 діб та 

228 – 230 діб для осіннього строку сівби.  

2. Польова схожість рослин ромашки лікарської за дослідами в 

середньому, знаходилася в межах 71 – 88 %, а відсоток їх виживання становив  

74 – 92 %. Найменшу схожість 71 % мав сорт Bodegold за літнього строку сівби 

з нормою висіву насіння 4 кг/га. Максимальний показник виживання  92 % був 

у сорту Перлина Лісостепу з нормою висіву 6 кг/га за осіннього строку сівби, 

який перевищив контроль варіанту на 11%. В середньому за 2017 – 2020 рр. 

частка впливу дії факторів на польову схожість культури становила для  сорту 

(А) – 2,27 %; строку сівби (В) – 88,96 %; норми висіву насіння (С) – 8,40 %, 

інші чинники – 0,38 %. На виживання рослин максимальний вплив мав строк 

сівби (В), 83,94 %, норма висіву насіння (С) становила 12,55 % і на 2,83 % мав 

вплив сорт (А), інші ж, мали незначний вплив на структуру рослин, їх частка 

була 0,68 %.  

3. Проведений біометричний аналіз показав, що показники структури 

рослин ромашки лікарської впливали на процес формування продуктивності 

та мали суттєві відмінності. Так, максимальних розмірів сягали рослини сорту 

Перлина Лісостепу 2019 року на варіантах за осіннього строку сівби з нормою 

висіву насіння 6 кг/га – 71,2 см заввишки за 16,0 штук суцвіть на одній рослині 

при масі суцвіть 7,0 г з рослини, кількість пагонів – 18,2 штук та листків –     

84,7 одиниць. Мінімальні ж показники відмічено 2017 року в сорту Bodegold 

при нормі висіву насіння 8 кг/га за літнього строку сівби. За нашими 

підрахунками, вони становили: висота рослини – 40,5 см, кількість пагонів – 

4,0, листків – 68,5, суцвіть – 3,7 з масою 1,5 г з однієї рослини. Таким чином, 

сильними кореляційними зв’язками (коефіцієнт кореляції в межах r = 0,76 – 

0,97).  



141 
 

Список літератури на власні посилання до розділу 3  

13. Бахмат М. І., Падалко Т. О. Особливості росту і розвитку рослин 

ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах 

Правобережного Лісостепу. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції 

рослин у реаліях євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції присвяченої 100-річчю Національної академії наук України.  (м. 

Київ, 9 ‒ 11 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. С. 22 ‒ 24. 

124. Падалко Т. О. Біометричні показники ромашки лікарської залежно 

від технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу. Новітні 

технології: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 95-річчю ІБКіЦБ НААН. (м. Київ, 11 липня 2017 р.). 

Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. С. 129 ‒ 130. 

125. Падалко Т. О. Вплив агротехнічних заходів на густоту стояння 

рослин ромашки лікарської. Інноваційні технології в рослинництві: збірник 

наукових праць ІІІ всеукраїнської наукової інтернет-конференції.                        

(м. Кам’янець-Подільський, 15 липня 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 

ПДАТУ, 2020.  С. 82 ‒ 84. 

127. Падалко Т. О. Вплив природньо-кліматичних факторів на 

біологічну продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від 

технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу. Вплив змін 

клімату на онтогенез рослин: матеріали доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції.  (м. Миколаїв, 3 ‒ 5 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. 

С. 197 ‒ 199. 

128. Падалко Т. О. Вплив строків сівби на вегетаційний період рослин 

ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах 

Правобережного Лісостепу. Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження професора 

Наумова Г. Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та 

насінництва.  (м. Харків, 23 ‒ 24 жовтня 2017 р.).  Харків, 2017. С. 257 ‒ 260. 



142 
 

129. Падалко Т. О. Залежність польової схожості та виживання рослин 

ромашки лікарської від чинників вегетації та агротехнічних прийомів. Збірник 

наукових праць «Agrobiology». Біла Церква: Білоцерківський національний 

аграрний університет, 2020. №1 (157). С. 128 – 136.  

DOI: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-128-136 

132. Падалко Т. О. Продуктивність ромашки лікарської залежно від 

технологічних заходів в умовах Правобережного Лісостепу. Актуальні 

питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур: 

збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції.         

(м. Кам’янець-Подільський, 15 ‒ 16 червня 2017 р.). Кам’янець-Подільський, 

2017. С. 147 ‒ 150. 

133. Падалко Т. О. Порівняльна характеристика індивідуальної 

продуктивності сортів рослин ромашки лікарської залежно від технологічних 

заходів в умовах Придністров’я. Інноваційні технології в рослинництві: 

матеріали наукової інтернет-конференції. (м. Кам’янець-Подільський,               

15 травня 2018 р.). Кам’янець-Подільський, 2018. С. 140 ‒ 142. 

134. Падалко Т. О. Сортова продуктивність рослин ромашки лікарської 

залежно від технологічних заходів в умовах Придністров’я. Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції присвяченої 95-річчю сортовипробування в Україні.  

(м. Київ, 7 червня 2018 р.) Київ, 2018. С. 180 ‒ 183. 

135. Падалко Т. О. Схожість та виживання рослин ромашки лікарської 

залежно від варіантів досліду в умовах середнього Придністров’я. Сучасний 

стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і 

практика: збірник наукових праць міжнародної наукової Інтернет - 

конференції (м. Тернопіль, 20 листопада 2019 р.). Тернопільський 

національний економічний університет, 2019. С. 165 ‒ 167. 

136. Padalko T. O. The duration of the growing season and phases of growth 

and development of chamomile plants depending on the variety, sowing date and 

seeding rate. Modern science: problems and innovations: Abstracts of IV 



143 
 

International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden.  (Stockholm, 

28 – 30 June 2020.), SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2020. Р. 26 – 30. ISBN 

978-91-87224-07-2. URL: https://sciconf.com.ua. 

138. Падалко Т. О. Формування кореневої і надземної маси рослин 

ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) залежно від технологічних заходів 

в умовах Придністров’я. Збірник наукових праць Харківського національного 

аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, 

плодоовочівництво і зберігання. Харків: Харківський національний аграрний 

університет, 2018.  № 2. С. 66 – 74. ISSN 2413-7642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sciconf.com.ua/


144 
 

РОЗДІЛ ІV 

УРОЖАЙНІСТЬ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, 

СТРОКУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ 

 

4.1. Формування урожайності суцвіть ромашки лікарської  

 

Основним критерієм оцінки будь-якого технологічного заходу, в т.ч. 

способу сівби та норми висіву насіння – є урожайність. В міру біологічних 

особливостей досліджуваної нами культури ромашки лікарської, дослідження 

з питань технології її вирощування в основному виконувалися в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

Аналіз кліматичних умов післязбирального періоду проміжних культур 

вказує на можливість вирощування ромашки лікарської в повторних строках 

сівби як страхової, післяжнивної та післяукісної культури [128, 136]. 

Вирощування ромашки лікарської в декілька строків сівби, під час цвітіння з 

початку травня до жовтня, може забезпечити галузь лікарського рослинництва 

стабільною та гарною сировинною базою. 

Одержання трьох урожаїв у рік з однієї площі характеризує високу 

інтенсивність господарювання, що дозволяє збільшити продуктивність 1 га на 

30 – 80%. Така сівба є показником правильного використання ріллі в 

економічному відношенні. Урожайність ромашки лікарської за післяукісної 

сівби менші, ніж у разі весняної. У той же час ромашка лікарська за літньої 

сівби інтенсивно росте, прискорюється процес настання фенологічних фаз, 

раніше зацвітає й утворює плоди. На таких строках сівби період вегетації 

ромашки лікарської скорочується на 15 – 20 і більше діб. Реальна ж 

урожайність в значній мірі варіює на різних природньо-кліматичних 

територіях і залежить від багатьох чинників [127, 128, 132, 137, 150].  

Для планування заготівлі сировини ромашки лікарської ми 

розраховували результати обліку урожайності за кожний рік дослідження. 
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Урожайність насіння ромашки лікарської як основний показник 

розмноження культури, значно змінювався по роках досліджень (табл. 4. 1).  

Таблиця 4.1 

Урожайність суцвіть ромашки лікарської залежно від сорту, строку 

сівби та норми висіву насіння, т/га (2017 – 2020 рр.) 

Сорт 

(фактор А) 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

Роки досліджень 
Середнє 

за роки 

дослід-

жень 

2017 2018 2019 2020 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 0,56 1,26 1,62 0,91 1,08 

6 0,79 1,71 1,98 1,31 1,44 

8 0,68 1,68 1,92 1,21 1,36 

літній 

4 0,41 1,01 1,30 0,69 0,85 

6 0,63 1,44 1,65 1,04 1,19 

8 0,60 1,15 1,62 0,98 1,08 

осінній 

4 0,82 1,63 1,82 1,22 1,37 

6 1,11 1,98 2,10 1,81 1,75 

8 0,84 1,75 1,95 1,49 1,50 

Bodegold 

 

весняний 

4 0,51 1,16 1,51 0,83 1,0 

6 0,75 1,65 1,85 1,22 1,36 

8 0,64 1,62 1,73 1,17 1,29 

літній 

4 0,36 0,91 1,20 0,65 0,78 

6 0,63 1,35 1,59 1,0 1,13 

8 0,54 1,12 1,50 0,95 1,02 

осінній 

4 0,78 1,47 1,68 1,13 1,26 

6 1,06 1,90 1,98 1,65 1,64 

8 0,80 1,68 1,88 1,39 1,43 

НІР 05: А – 0,15; В – 0,18; С – 0,18 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 

 

Облік урожайності у наших дослідженнях, проводився з кожного 

варіанту досліду і визначався середній показник із всіх 4-х повторень. Від 

способу сівби або іншими словами – горизонтального розподілу рослин на 

посівній площі значною мірою залежала доля майбутнього урожаю. На 

урожайність насіння багатьох культур, в т.ч. і ромашки лікарської впливали як 

біологічні так і технологічні фактори. Якщо розподіл опадів і теплового 
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режиму є некерованими факторами, то сорт – це чинник, який має бути 

адаптований до умов вирощування. І виключно важливого значення слід 

надавати способу сівби. Для досліду нами було взято два різних за морфо-

біологічними особливостями сорти ромашки лікарської. За урожайністю сорти 

ромашки лікарської виявились різними, урожайність сорту Перлина Лісостепу 

в середньому за роки проведених досліджень коливалась в межах 0,85 –         

1,75 т/га, а сорту  Bodegold – 0,78 – 1,64 т/га. Слід відмітити, що більш 

урожайним в умовах нашої зони виявився сорт ромашки лікарської Перлина 

Лісостепу, який є більш стійким до умов помірного клімату [124, 127, 128, 129, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138]. 

Урожайність обох досліджуваних сортів значно коливалась залежно від 

погодних умов року, максимальною 2,10 т/га вона була в умовах 2019 року і 

мінімальною 0,36 кг/га – у 2017 році. З даних таблиці 4.1 помітна також істотна 

різниця не лише по сортах, але й відносно досліджуваних факторів. Так, на 

момент сходів весняного строку сівби, ми вже мали чудово сформовану 

надземну частину рослин, яка, в свою чергу, розгалужилася та отримала всі 

необхідні поживні речовини ще з осені, тому сильні осінні рослини показують 

кращі результати урожайності в порівнянні з весняними та літніми строками 

сівби. Саме максимальна урожайність була забезпечена в сорту Перлина 

Лісостепу за осіннього строку сівби 2019 року, весняного строку цього ж року 

цей показник становив від 1,62 до 1,98 т/га, а за умов літнього строку сівби 

вона коливалася в межах 1,30 – 1,65 т/га. У сорту Bodegold показники 

урожайності 2019 року були дещо нищі за сорт Перлина Лісостепу. За 

осіннього строку сівби урожайність становила 1,68 – 1,98 т/га, весняного – 1,51 

– 1,85 т/га та літнього – лише 1,20 – 1,59 т/га [137]. 

2017 рік, як вкрай несприятливий за кліматичними умовами для  

ромашки лікарської показав найнижчу урожайність, у сорту Перлина 

Лісостепу вона була в межах 0,41–1,111 т/га, а у сорту Bodegold відповідно, 

0,36 – 1,06 т/га згідно з досліджуваними факторами.  



147 
 

На контролі, показник урожайності досліджуваної культури за роки 

досліджень в середньому становив 1, 08 т/га. 

У зв’язку з частково несприятливими погодними умовами 2020 року та 

зменшенням посівних площ під лікарські культури, урожайність 

досліджуваної культури показала досить непогані результати: за осіннього 

строку сівби сорту Перлина Лісостепу – 1,22 – 1,81 т/га, весняного дещо нищі 

від 0,91 – 1,31 т/га, а в посушливий період з низькою кількістю опадів 

порівняно з іншими роками, літнього строку сівби показники коливалися в 

межах від 0,69 – 1,04 т/га. Сорт Bodegold також різнився за строками сівби: за 

осіннього строку показники урожайності були 1,13 – 1,65 т/га, весняного – 0,83 

–  1,22 т/га та літнього – 0,65 – 1,00 т/га. 

За роки досліджень найбільше значення урожайності забезпечив 2018 

рік. У сорту Перлина Лісостепу показник урожайності 1,98 т/га перевищував 

контроль на 56%, а аналогічний варіант сорту Bodegold – на 69%. 

Оптимальними були показники весняного строку сівби 1,68 т/га для першого 

сорту і 1,62 т/га другого сорту. 

Неабияке значення в підвищенні врожаю сільськогосподарських 

культур окрім правильно відібраного сорту та визначеного строку сівби, має 

значення норма висіяного на 1 га насіння, що при рекомендованих 

технологічних прийомах, забезпечила оптимальну густоту сходів і 

повноцінний урожай. Найвища урожайність була за норми висіву насіння          

6 кг/га як було відмічено в даних показниках схожості та виживання насінин, 

біометричних показників і маси тисячі насінин. На контролі в середньому, 

урожайність рослин ромашки лікарської зазначеного сорту Перлина 

Лісостепу, з відповідними технологічними показниками становила 1,08 т/га, 

що нище від варіанту 1,75 т/га з найвищою урожайністю, за норми висіву 

насіння 6 кг/га, та нище за показник 0,85 т/га за норми висіву насіння 4 кг/га. 

Щодо сорту  Bodegold, то найвища урожайність становила з нормою висіву 

насіння 6 кг/га – 1,64 т/га в середньому за роки досліджень, що є нищим 

показником за – 1,75 т/га із зазначеним вище сортом Перлина Лісостепу.  
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Дані табл. 4. 2 і рис. 4. 1, показали істотну різницю за урожайністю 

сировини рослин ромашки лікарської між досліджуваними сортами, оскільки 

значення, проаналізовані за багатогранним критерієм Дункана, містяться в 

різних гомогенних групах (Додаток Ґ). 

Таблиця 4. 2  

Урожайність сировини ромашки лікарської щодо сорту за проведеним 

тестом Дункана, т/га (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

Сорт 

(фактор А) 

Урожайність, 

т/га 

Гомогенні групи 

1 2 

1 Перлина Лісостепу 1,29 ***  

2 Bodegold 1,21  *** 

 

Отже, середні значення урожайності сировини культури ромашка 

лікарська за роки досліджень сорту Перлина Лісостепу становили 1,29 т/га, що 

на 0,08 т/га більше в порівнянні із сортом Bodegold, де урожайність – 1,21 т/га. 

 

Рис. 4. 1. Оцінка впливу сорту на урожайність сировини ромашки 

лікарської, т/га, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

З даних таблиці 4. 3 відображені результати математичних розрахунків 

щодо впливу строків сівби на урожайність сировини ромашки лікарської. 
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Результати статистичного аналізу свідчать, що за кожного наступного 

строку сівби, значення показника урожайності ромашки лікарської 

змінювалося, так як всі показники без винятку, утворювали окрему гомогенну 

групу. Істотне значення урожайності досліджуваної культури, в середньому по 

досліду було за осіннього строку сівби – 1,49 т/га, найменше – 1,01 т/га було 

за умови літнього строку сівби (Додаток Ґ). 

Таблиця 4. 3  

Урожайність сировини ромашки лікарської щодо строку сівби  за 

проведеним тестом Дункана, т/га (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

Строк сівби 

(фактор В) 

Урожайність,  

т/га 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 весняний  1,26 ***   

2 літній  1,01  ***  

3 осінній 1,49   *** 

 

Показник критеріїв достовірності та розподіл залишків був нормальний, 

відхилення даних знаходяться в межах допустимої похибки (рис. 4. 2).  

 

Рис. 4. 2. Оцінка впливу строку сівби на урожайність сировини ромашки 

лікарської, т/га (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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 На рисунку 4. 2 спостерігаємо динаміку формування урожайності 

сировини ромашки лікарської, мінімальною 1,01 т/га вона сформувалась за 

літньої сівби, дещо більше – 1,26 т/га – за весняної сівби і 1,49 т/га за осінньої. 

Дані таблиці. 4. 4 доводять істотну різницю за урожайністю сировини 

рослин ромашки лікарської між досліджуваними нормами, оскільки значення, 

проаналізовані за критерієм Дункана містяться в різних гомогенних групах. 

Таблиця 4. 4 

Урожайність сировини ромашки лікарської щодо норми висіву насіння 

за проведеним тестом Дункана, т/га (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

Урожайність, 

т/га 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 4 1,06 ***   

2 8 1,28  ***  

3 6 1,42   *** 

 

За критерієм Дункана, розподіл даних урожайності в середньому за роки 

досліджень по різних гомогенних групах доводить істотну різницю по фактору 

С – норма висіву насіння (Додаток Ґ). 

 

Рис. 4. 3. Оцінка впливу  на урожайність сировини ромашки лікарської 

до норми висіву насіння, т/га (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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На рисунку 4. 3 спостерігаємо динаміку формування урожайності 

сировини ромашки лікарської, максимальною 1,42 т/га вона сформувалась при 

нормі висіву насіння 6 кг/га, дещо менше – 1,28 т/га  при нормі висіву насіння 

4 кг/га, а при нормі 8 кг/га – 1,06 т/га, що є досить оптимальним. 

Дисперсійний аналіз показав, що у розрізі факторів, більш впливовим – 

на 61,2 % виявився фактор В (строк сівби), фактор С (норма висіву) впливав 

на 34,9 %, фактор А (сорт) виявився менш впливовим – 2,4 %, тому що 

досліджувані сорти ромашки лікарської належать до однієї селекційної групи 

виведених тетраплоїдних сортів, а частка впливу інших не досліджуваних 

факторів становила лише 1,5 %, (Додаток Ґ1), (рис. 4. 4). 

 

Рис. 4. 4. Частка впливу дії факторів на урожайність сировини ромашки 

лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву), 

 (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Проведений кореляційний аналіз залежності статистичним відношенням 

урожайності сировини ромашки лікарської від виживання рослин, 

характеризується коефіцієнтом r = 0,75481, який класифікується як середній 

прямий зв’язок (рис. 4. 5).  

Це доводить, що ступінь лінійної залежності урожайності від джерела 

варіації характеризувався коефіцієнтом детермінації r2 = 0,56. За формою 

залежності зв'язок прямолінійний і описується рівняннями регресії                        

А - 2,4%

В - 61,2%

С - 34,9%
інші -

1,5%

сорт строк сівби норма висіву Залишок
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У = – 1,705 + 0,03606 В. Доведено пряму залежність урожайності сировини 

рослин ромашки лікарської від виживання за встановленим коефіцієнтом 

кореляції r = 0,58 (Додаток Ґ2). 

 

Рис. 4. 5. Залежність урожайності сировини ромашки лікарської від 

виживання рослин,  (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Кількість суцвіть на рослині визначається загальним числом пагонів, що 

з’явилися і від їх здатності до виживання та збору врожаю (Додаток Ґ3).  

Між кількістю пагонів та урожайністю встановлюється тісна позитивна 

кореляційна залежність r = 0,76683, коефіцієнт детермінації становив r2 = 0,6. 

За формою залежності зв'язок прямолінійний і описується рівняннями регресії 

У = 0,48005 + 0,6822 Кпр. Лінія регресії та її довірчий інтервал на рівні 2% 

значущості відображено на рис. 4. 6. 

В теорії формування урожаю ця закономірність показує про дію 

компенсаторного механізму. Зменшення параметрів одного компонента 

структури урожайності частково компенсується іншим елементом 

урожайності за рахунок міжвидової конкуренції.  
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Рис. 4. 6. Залежність урожайності сировини ромашки лікарської від 

кількості пагонів на рослині, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Проведений кореляційний аналіз залежності статистичним відношенням 

урожайності та кількості суцвіть на рослині (Додаток Ґ4), рисунок 4. 7. 

 

Рис. 4. 7. Залежність урожайності сировини ромашки лікарської від 

кількості суцвіть на рослині, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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Для оцінки лінійного кореляційного зв’язку між двома ознаками, що 

виміряні в метричних шкалах, ми використали коефіцієнт кореляції r =0,70315, 

коефіцієнт детермінації становив r2 = 0,49. За формою залежності зв'язок 

прямолінійний і описується рівняннями регресії У = 0,47106 + 0,8198Кср.  

На урожайність сировини ромашки лікарської впливали як біологічні, 

так і технологічні фактори. Якщо розподіл опадів і теплового режиму є 

некерованими факторами, то сорт – це чинник, який має бути адаптований до 

умов вирощування. І виключно важливого значення, слід надавати строку 

сівби для корегування норми висіву насіння, які за проведеними 

дослідженнями є вагомими показниками високої врожайності. 

 

4. 2. Впровадження результатів досліджень у виробничих умовах  

Впровадження проводилось впродовж  2019 – 2020 рр. в умовах 

Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування НААН України в Полтавській обл., (Додаток Д) з  

сортом Перлина Лісостепу ромашки лікарської залежно від норми висіву 

насіння 4; 6; 8 кг/га; строку сівби: весняний, літній, осінній (табл. 4. 5). 

Таблиця 4. 5 

Урожайність суцвіть ромашки лікарської сорту Перлина Лісостепу, т/га 

(випробування в умовах ДСЛР ІАП НААН України, 2019, 2020 рр.) 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

Роки досліджень Середнє 

за роки 

досліджень 

± 

до 

контролю 2019 2020 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 1,56 0,90 1,23 - 

6 1,85 1,20 1,52 0,29 

8 1,82 1,18 1,5 0,27 

літній 

4 1,22 0,62 0,92 -0,31 

6 1,57 1,0 1,28 0,05 

8 1,59 1,15 1,37 0,14 

осінній 

4 1,79 1,16 1,47 0,24 

6 2,03 1,77 1,9 0,67 

8 1,86 1,33 1,59 0,36 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/г 
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З даних таблиці 4. 5. видно, обліки урожайності в середньому були 

продуктивніші за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га –       

1,9 т/га, що на 0,67 т/га більше порівняно з контрольним варіантом, а менш 

урожайними – 0,92 т/га літнього з нормою 4 кг/га.  

Впровадження досліджень виконувалися в період проведення  

виробничої перевірки 2018 – 2020 рр. в умовах Фермерського господарства по 

вирощуванню лікарських рослин ФОП «Прудивус» в Хмельницькій обл., 

(Додаток Д) залежно від досліджуваних факторів – сорти Bodegold та Перлина 

Лісостепу, строки сівби – весняний, літній, осінній, норми висіву насіння –       

4, 6, 8 кг/га, (табл. 4.6). 

Таблиця 4. 6 

Урожайність суцвіть ромашки лікарської, т/га (середнє за 2018 – 2020 рр.) 

(за результатами виробничого випробування в умовах ФОП «Прудивус») 

Сорт 

(фактор А) 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

Показники 

 

фактична 

±  до 

контролю 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 0,96 - 

6 1,34 0,41 

8 1,22 0,26 

літній 

4 0,73 - 0,23 

6 1,13 0,17 

8 1,02 0,06 

осінній 

4 1,30 0,34 

6 1,87 0,91 

8 1,53 0,57 

Bodegold 

 

весняний 

4 0,92 - 0,04 

6 1,31 0,35 

8 1,20 0,27 

літній 

4 0,70 - 0,26 

6 1,05 0,09 

8 1,0 0,04 

осінній 

4 1,17 0,21 

6 1,71 0,75 

8 1,42 0,46 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га 
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В результаті виконаних спостережень та обліків виділено оптимальний 

варіант, що забезпечив максимальну урожайність – на рівні 1,87 т/га, що 

перевищував контроль на 0,91 т/га при фактичній – 0,96 т/га на контролі. 

Виробничі дослідження проводилось в 2020 році в умовах 

Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту сільського господарства карпатського регіону  НААН  в Івано-

Франківській обл., (Додаток Д) залежно від досліджуваних факторів: сорт – 

Перлина Лісостепу; строк сівби – осінній; норма висіву: 4; 6 кг/га, (табл. 4. 7). 

Таблиця 4. 7 

Урожайність суцвіть ромашки лікарської сорту Перлина Лісостепу, т/га 

(випробування в умовах ПДСГДС ІСГ НААН України, 2020 р.) 

Сорт 

(фактор А) 

 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

 

 

Показники 

 

 

 

фактична 

 

±   до 

контролю 

 

% до 

контролю 

Перлина 

Лісостепу (К)⁎ 

осінній 4(К)⁎ 1,33 - - 

6 1,66 0,33 20 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га 

 

Облік урожайності (1,33 – 1,66 т/га) показав значну перевагу норми 

висіву насіння 6 кг/га осіннього строку 1,66 т/га, урожайність сировини 

перевищувала контроль на 20%, тому ромашку лікарську слід висівати в 

осінній строк (І декада жовтня) з нормою висіву насіння 6 кг/га. 

Виробничі дослідження проводились в умовах Уладово - Люлинецької 

дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур та цукрових 

буряків НААН у Вінницькій обл., (Додаток Д)  впродовж 2019 – 2020 рр. 

залежно від досліджуваних факторів – сорти Перлина Лісостепу та Bodegold; 

строки сівби – весняний та осінній; норми висіву насіння – 6 та 8 кг/га, (табл. 

4. 8). 
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Таблиця 4. 8 

Урожайність суцвіть ромашки лікарської, т/га (середнє за 2019 – 2020 рр.) 

(випробування в умовах УЛДСС ІБК І ЦБ НААН України) 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор С) 

 

 

Роки досліджень 

 Середнє  

за роки 

досліджень 
 

2019 

 

2020 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

весняний 

(К)⁎ 

6 1,72 1,21 1,46 

8 1,67 1,17 1,42 

осінній 
6 1,85 1,35 1,6 

8 1,78 1,24 1,51 

Bodegold 

 

весняний 

(К)⁎ 

6 1,61 1,1 1,35 

8 1,55 1,04 1,29 

осінній 
6 1,73 1,22 1,47 

8 1,64 1,12 1,38 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га 

 

В результаті порівняльної оцінки за продуктивністю двох сортів 

ромашки лікарської Перлина Лісостепу та Bodegold, весняного та осіннього 

строків сівби та двох норм висіву насіння 6 та 8 кг/га, виділено відповідно 

кращі варіанти 1,6 т/га та 1,47 т/га.  

Виробничим випробуванням доведена доцільність вирощування 

культури ромашка лікарська в умовах зони. Визначено більш адаптовані та 

більш урожайніші сорти до умов вирощування, кращий спосіб сівби та норма 

висіву насіння за роки випробувань досліджень. 
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Висновки до розділу 4 

1. Урожайність сировини сорту Перлина Лісостепу за роками 

досліджень коливалась в межах 0,41 – 2,10 т/га, а сорту  Bodegold, відповідно, 

0,36 – 1,98 т/га. Максимальний показник урожайності суцвіть забезпечив сорт 

Перлина Лісостепу 2,10 т/га за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 

6 кг/га. На контролі, показник урожайності досліджуваної культури за роки 

досліджень в середньому становив 1, 08 т/га. Дисперсійний аналіз показав, що 

у розрізі факторів, більш впливовим – на 61,2 % виявився фактор В (строк 

сівби), фактор С (норма висіву) впливав на 34,9 %, фактор А (сорт) виявився 

менш впливовим – 2,4 %. Доведено пряму залежність урожайності сировини 

ромашки лікарської від виживання рослин, кількості пагонів, суцвіть за 

встановленим коефіцієнтом кореляції та детермінації, виражених рівнянням 

регресії. 

2. Результати науково-дослідної роботи підтверджено виробничими 

випробуваннями за 2018 – 2020 рр. в умовах дослідних станцій та 

сільськогосподарських підприємств. Виробничими випробуваннями доведена 

доцільність вирощування ромашки лікарської згідно  умов регіону проведення 

даного дослідження. Визначено як більш адаптований сорт Перлина Лісостепу 

за кращого строку сівби – осіннього при оптимальній нормі висіву насіння         

6 кг/га з урожайністю від 0,70 – 1,87 т/га в середньому за роки випробувань. 

 

На основі матеріалів висвітлення у даному розділі дисертаційної 

роботи було опубліковано низку наукових праць. 
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РОЗДІЛ V 

ЯКІСТЬ СИРОВИНИ СУЦВІТЬ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЩОДО 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

5.1.  Показники кількісного та якісного складу компонентів ефірної олії 

рослин ромашки лікарської  

 

На сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі, лікарські засоби 

рослинного походження (ЛЗРП) займають суттєву частину як на 

національному ринку, так і на провідних ринках світу. За оцінками експертів, 

близько 25 % лікарських засобів, що застосовують у медичній практиці в 

усьому світі, отримують безпосередньо з лікарської рослинної сировини 

(ЛРС). Традиційно вважають, що ЛЗРП мають низький рівень ризиків щодо 

безпеки. Споживачі цих препаратів впевнені, що вони мають суттєві переваги 

над лікарськими засобами синтетичного походження, бо є «природними» [11].  

Слід зазначити, що для фармацефтичної промисловості якість лікарської 

рослинної сировини – це один із основних критеріїв оцінки. Тому, якість 

оцінюється цілим комплексом технологічних і хімічним складом сировини. 

Маса 1000 насінин – це технологічний показник, показник структури 

урожаю і за даними ряду науковців – показник якості, оскільки саме у 

ваговитому насінні більш якісніший хімічний склад. Це пояснюється тим, що 

за умов довшого світлового дня, розтягувався період цвітіння, формувались 

нові суцвіття, а згодом у них формувалось насіння, оскільки кошиків та 

насіння було значно більше, то закономірно, що насіння переважно є 

дрібнішим.  

Так як досліджувана культура є дрібнонасінною, то маса 1000 насінин 

ромашки лікарської за роки досліджень суттєво різнилася відносно 

технологічних факторів і коливалася в межах від  0,049 до 0,067 г (табл. 5. 1). 
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Таблиця 5.1   

Маса 1000 насінин сортозразків рослин ромашки лікарської залежно від 

строку сівби та норми висіву насіння, (середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Маса 

1000 

насінин, г 

 

 

Розмах 

варіації 

( R), г 

 

Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 0,059 0,007 5,3 

6 0,062 0,008 6,0 

8 0,057 0,006 4,6 

 

літній 

4 0,054 0,004 3,3 

6 0,057 0,006 4,7 

8 0,052 0,005 3,1 

 

осінній 

4 0,063 0,008 5,7 

6 0,067 0,009 6,7 

8 0,060 0,006 4,8 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 0,053 0,006 5,0 

6 0,057 0,007 5,8 

8 0,051 0,005 4,3 

 

літній 

4 0,052 0,003 3,1 

6 0,055 0,005 4,2 

8 0,049 0,003 3,0 

 

осінній 

4 0,058 0,007 5,3 

6 0,060 0,008 6,2 

8 0,055 0,005 4,2 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га 

 

Аналізуючи масу 1000 насінин у сортозразках рослин ромашки 

лікарської, необхідно відмітити, що в умовах 2019 року спостерігалась вища 

маса 1000 насінин порівняно з умовами 2017 року, що пов’язано з 

рівномірнішим і кращим вологозабезпеченням у критичний за 

вологоспоживанням період для ромашки лікарської (липень-серпень, тобто, 

літній строк сівби). Тому маса 1000 насінин в умовах 2019 року змінювалась 

від 0,060 до 0,067 г, а в умовах 2017 року маса 1000 насінин змінювалась у 

межах від 0,048 до 0,052 г . Слід відмітити, що найвищою масою 1000 насінин 

характеризувалися сорти Перлина Лісостепу – 0,067 г та Bodegold – 0,060 г за 
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осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га. За розмахом варіації 

прояву ознаки залежно від умов року та технологічних прийомів,  найменша 

варіабельність спостерігалася у сорту Bodegold, у якого розмах варіації 

становив 0,003 г, а коефіцієнт варіації – 3,0 % і виявився найнижчим при нормі 

висіву 8 кг/га за літнього строку сівби. Крім того, необхідно відмітити, що для 

осіннього та весняного строків сівби, були характерні вищі коефіцієнти 

варіації по сортах, порівняно із літніми строками за досліджуваними нормами 

висіву насіння. Найвищий коефіцієнт варіації 6,7 % був відмічений у сорту 

Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га 

при розмаху варіації в 0,009 г. Однак, один сорт характеризувався підвищеною 

пластичністю порівняно із іншим сортом однієї норми висіву насіння чи 

одного строку сівби за масою 1000 насінин. Це, насамперед сорт Перлина 

Лісостепу, у якого коефіцієнт варіації за масою 1000 насінин був від 3,1 % до 

6,7 %, а також сорт Bodegold з коефіцієнтом варіації від 3,0 % до 6,2 % . На 

контролі, коефіцієнт варіації за масою 1000 насінин становив 5,3 % при 

розмаху варіації в 0,007 г. Отже, сорт Перлина Лісостепу сформував більш 

виповнене насіння за роки досліджень порівняно з іншим досліджуваним 

сортом Bodegold за незначною похибкою, що свідчить про їх селекційну 

цінність, як тетраплоїда до адаптивних джерел посухостійкості. 

Ромашка лікарська, ефірна олія якої має лікувальний ефект, досить 

ефективна. Зокрема, масло ромашки римської містить у великій кількості 

ефіро- ангелікової кислоти, що визначає її більш виражену седативну дію, а 

масло ромашки мароканської не містить хамазулену (тому воно жовтого, а не 

синього кольору), зате містить пінен, який надає місцево подразнюючу, 

антисептичну, відхаркувальну, діуретичну дію. Однак, хамазулен виявляється 

тільки в маслі ромашки лікарської і не міститься в самій рослині, тому що 

утворюється в ході термічної переробки сировини [25, 174]. Знайдено багато 

з'єднань, головним чином сесквітерпенових лактонів гваянового ряду, які при 

нагріванні з водою перетворюються в хамазулен. В ромашці лікарській 
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виявлено прохамазулен – матріцин. Ця речовина при перегонці з водяною 

парою перетворюється в хамазулен [149, 174]. 

Сорт Перлина Лісостепу характеризувався більш виповненим насінням 

0,059 г, сорт Bodegold – 0,054 г. (табл. 5. 2). Ця закономірність підтверджена 

на рис. 5.1, де одержані значення мали незначимість розходжень, а розбіжності 

спричинені факторами вибірки є незначними, тому  гіпотеза достовірна і 

справедлива (Додаток Е).  

Таблиця 5. 2 

Маса 1000 насінин  ромашки лікарської щодо сорту за проведеним 

тестом Дункана, г (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Маса 1000 насінин 

Гомогенні групи 

1 2 

1 Перлина Лісостепу 0,059 ***  

2 Bodegold 0,054  *** 

 

На рисунку 5. 1 зображено результати математичних розрахунків щодо 

впливу сорту на масу 1000 насінин.   

 

Рис. 5.1. Залежність маси 1000 насінин рослин ромашки лікарської від 

сортових особливостей, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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За критерієм Дункана розподіл даних показників в середньому за роки 

досліджень по різних гомогенних групах доводить істотну різницю по фактору 

А – сорт, де розбіжність між сортом Перлина Лісостепу з досліджуваним 

сортом Bodegold становила  0,005 г. 

Істотне значення показників в середньому по строках сівби (Додаток Е), 

було за осіннього строку сівби – 0,060 г, найменше – 0,053 г було за умови 

літнього строку сівби (табл. 5. 3). 

Таблиця 5. 3  

Маса 1000 насінин ромашки лікарської щодо строку сівби за проведеним 

тестом Дункана, г (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

 

Маса 1000 насінин 

Гомогенні групи 

1 2 3 

1 весняний  0,056 ***   

2 літній  0,053  ***  

3 осінній 0,060   *** 

 

Показники критеріїв у дисперсійному аналізі демонструють 

достовірність відмінностей між процентними долями вибірок, в яких розподіл 

залишків відхиленнь даних є в межах допустимої похибки (рис. 5. 2). 

 

Рис. 5.2. Залежність маси 1000 насінин рослин ромашки лікарської від 

строку сівби, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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Для достовірності статистичної оцінки залежності результативної 

ознаки від норм висіву насіння (Додаток Е), проводили перевірку 

статистичних гіпотез відносно середніх даних в кількох генеральних 

сукупностях при нормальному розподілі (табл. 5. 4).  

Таблиця 5. 4 

Маса 1000 насінин ромашки лікарської щодо норми висіву насіння за 

проведеним тестом Дункана, г (середнє за 2017 – 2020 рр.) 

№ 

п/п 

 

Норма  

висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

Маса 

1000 насінин 

 

Гомогенні групи 

 

1 2 3 

1 4 0,056 ***   

2 6 0,060  ***  

3 8 0,054   *** 

 

Одержані значення мали незначимість розходжень, а розбіжності 

спричинені випадковими факторами (норма висіву), вибірки є незначними, 

тому  гіпотеза є справедлива (рис. 5. 3). 

 

Рис. 5.3. Залежність маси 1000 насінин рослин ромашки лікарської від 

норми висіву насіння, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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Аналізуючи показники маси 1000 насінин на рослині, слід відмітити, що 

при нормі висіву насіння 6 кг/га маса 1000 – 0,060 г, що на 0,006 г вище за 

показник норми 8 кг/га та на 0,004 г – 4 кг/га. 

Дисперсійний аналіз отриманих даних свідчив, що на формування маси 

1000 насінин рослин ромашки лікарської в середньому за 2017 – 2020 рр. 

найбільший вплив мали строк сівби  (В), частка яких становила – 44,3 %, норма 

висіву насіння (С) – 26,5 %, сортові особливості (А) – 25,4 %, інші фактори  – 

3,8 % (рис. 5. 4), (Додаток Е1). 

 

Рис. 5. 4. Частка впливу дії факторів на масу 1000 насінин ромашки 

лікарської (А – сорт, В – строк сівби, С – норма висіву),  

(середнє за 2017 – 2020 рр.) 

Якісна оцінка сировини рослин ромашки лікарської залежить від сорту, 

строків сівби та норми висіву насіння в технології вирощування у взаємодії з 

ґрунтово-кліматичними умовами. Якісний склад сировини на вміст 

біологічно-активних сполук в рослинах практично не змінювався під впливом 

факторів зовнішнього середовища в роки проведення досліджень, проте 

кількісний склад їх може змінюватися, що підтверджується нашими 

дослідженнями. 

А - 25,4%

В - 44,3%

С - 26,5%

інші -
3,8%

сорт строк сівби норма висіву Залишок
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В монографіях ДФУ введені зазначені вище види стандартів (табл. 5. 5). 

ДФУ, які використовуються при контролі якості ЛРС, це: 1) ботанічні зразки 

ЛРС (HDRS); 2) хімічні субстанції — індивідуальні речовини (CRS), що 

використовуються як зовнішні стандарти в розділі «Ідентифікація»; 3) 

речовини, виділені з рослин, — індивідуальні сполуки (CRS), що 

використовуються як зовнішні стандарти у розділі «Ідентифікація» та 

«Кількісне визначення» (кумарин, арбутин, рутин, гіперозид, лютеолін), такі 

засоби є первинними; 4) екстракти, що напрацьовані з ЛРС (HDPRS) і 

представляють собою суму речовин, серед яких присутні маркери, що 

використовуються як зовнішні стандарти в розділах «Ідентифікація» та 

«Кількісне визначення», це вторинні стандартні зразки [170]. 

Таблиця 5. 5  

Приклади використання засобів ДФУ при аналізі ЛРС,  

монографії на яку включені до ДФУ [170] 

 

Ч.ч. 

М
о
н

о
гр

аф
ія

 Вимоги ЄФ/ДФУ Вимоги ДФУ національні 

 

Метод/ 

регламентація 

 

Стандарти/ 

реактиви 

 

Метод/ 

регламентація 

 

ФСЗ ДФУ/ їх 

класифікація 

 

 

25. 

Р
о

м
аш

к
и

 к
в
іт

к
и

 

 

Метод 

ТШХ 

 

Хамазулен, α-

бісаболол, 

борнілацетат 

 

Гвайазулен/CRS, α-

бісаболол/CRS, 

борнілацетат/CRS 

 

Метод ВЕРХ.  

Не менше 0.25 

% апігенін7-

глюкозиду 

 

Апігенін-7-

глюкозид 

 

Метод СФ. Не 

менше 1 % 

флавоноїдів 

 

Лютеолін-7-

глюкозид/ 

CRS, 

лютеолін/CRS 

 

Відповідно до стандартів ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445 [170], квітки ромашки 

лікарської (Matricariae flores) ідентифікуються за такими показниками: 

1. Ідентифікація А. Зовнішній вигляд (опис). 

2. Ідентифікація В. Мікроскопія. 

3. Ідентифікація С. Метод тонкошарової хроматографії. 
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Числові показники: ефірної олії не менше 4 мл/кг у перерахунку на суху 

сировину; апігенін 7-глюкозиду (С21Н20О10): не менше 0.25%, у перерахунку 

на суху сировину; осип не більше 25,0 %; втрата в масі при висушуванні не 

більше 12 %; вологість не більше 14%; золи загальної не більше 13,0 %; золи, 

нерозчинної в 10% розчині хлористоводневої кислоти, не більше 4,0 %; листя, 

стебел, кошиків із залишками квітконосів довжиною менше 3 см не більше     

9,0 %; кошиків почорнілих і побурілих не більше 5,0 %; органічної домішки 

не більше 3,5 %; мінеральної домішки не більше 0,5 %; вміст суми флаваноїдів 

не менше 1,2 % [170]. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ A. Розкриті кошики мають обгортку із численних 

приквітків, розташованих у 1-3 ряди; ложе кошика видовжено-конічне; 

крайових несправжньоязичкових квіток білого кольору від 12 до 20; 

серединних трубчастих квіток жовтого кольору кілька дюжин. Ложе кошика 

порожнисте, голе. Віночок має коричнювато-жовту біля основи трубку, що, 

розширюючись, утворює білий видовжено-овальний відгин. Маточка має 

нижню зав'язь темно-коричневого кольору, від яйцеподібної до кулястої 

форми, довгий стовпчик і роздвоєну приймочку. Трубчасті квітки жовтого 

кольору, мають п'ятизубчасту трубку віночка, 5 спайнопилякових, прирослих 

до пелюсток тичинок, і гінецей.  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ B. Переглядали під мікроскопом, використовуючи 

розчин хлоральгідрату Р. Край приквітків складається із тонкостінних клітин, 

центральна частина їх – із видовжених склереїд, зрідка наявні продихові 

апарати. Внутрішня епідерма віночка несправжньоязичкових квіток 

складається із тонкостінних клітин, які мають дуже складчасту кутикулу; 

епідерма віночка трубчастих квіток складається із видовжених клітин. Зав'язі 

мають склеренхімне кільце біля основи та стінку, що складається із 

вертикальних смуг тонкостінних, видовжених клітин із ефіроолійними 

залозками. Пилкові зерна кулястої форми, близько 30 мкм у діаметрі. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ С. Визначення проводили методом тонкошарової 

хроматографії. При цьому основний акцент по ідентифікації ЛР робили на 
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зовнішні ознаки і мікроскопію. Визначення показників якості вмісту ефірної 

олії та ТШХ №040320 від 02.08.2020 р. випробувань в рослинних зразках 

ромашки лікарської згідно вимог ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445 проводили за участі 

ТОВ «Науково-виробнича компанія «Віларус», (Додаток Є). 

Визначення вмісту ефірної олії в рослинних зразках ромашки лікарської 

проводили шляхом їх перегонки водяною парою з використанням 

спеціального приладу. При перегонці з водяною парою крізь сировину, яка 

вміщена в перегонний куб, пропускали струмінь пари. Водяна пара захоплює 

ефірну олію і, проходячи крізь холодильник, стікає у приймач. Олія поступово 

накопичується над водою; її збирали та висушували з дотриманням певних 

умов  температури, тиску, тривалості процесу (ДФУ, допов. 2, с. 128) [170].  

Сировина ромашки лікарської (Matricariae flores) за результатами 

проведеного аналізу по перевірених показниках має макроскопічні та 

мікроскопічні ознаки, зазначені у випробуваннях А, В та С розділу 

«Ідентифікація» та відповідають вимогам ДФУ, 2.0, 3 том, ст. 445. Найвищі 

результати були продемонстровані нами в 2019 році в сорту Перлина 

Лісостепу осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га. Осип 

становив 8,2 % при нормі не > 25,0 %, де кошики є суцільними, майже не 

обсипаються [123]. 

Кількісні та якісні показники покращувались на варіантах досліду з 

урахуванням усіх технологічних прийомів і різнилися по варіантах. 

Дослідженнями встановлено, у сорту Перлина Лісостепу осіннього строку 

сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га в середньому, насіння було більш 

вирівняним, тобто, у квіткових кошиках, які є основною лікарською 

сировиною, маса насіння перевищувала результати сорту Bodegold та варіант 

на контролі. 

Для виділення ефірної олії синього колору в перерахунку на суху 

сировину, вмісту суми флаваноїдів в перерахунку на рутин в абсолютно сухій 

сировині та  інших показників якості, використовували свіжозібрану, 

підв’ялену, висушену ферментовану сировину ромашки лікарської, табл. 5. 6. 
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Таблиця 5. 6 

Вплив досліджуваних факторів на вміст та показники якості 

ефірної олії в рослинних зразках ромашки лікарської,  

(середнє за 2017 ‒ 2020 рр.) 

Сорт 

(фактор А) 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор 

С) 

Результати аналізу 

О
си

п
, 

%
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ер

ер
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р
у
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аб
со

л
ю

тн
о

 с
у

х
ій

 с
и

р
о

в
и

н
і,

 %
 

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 6,2 9,81 7,6 5,98 1,8 1,49 

6 7,7 10,12 8,9 7,01 2,1 2,12 

8 5,4 7,07 6,6 4,23 1,5 1,28 

літній 

4 5,1 8,73 6,8 5,47 1,1 1,35 

6 6,8 9,16 7,4 6,38 1,8 2,02 

8 3,9 7,05 5,9 4,14 1,0 1,27 

осінній 

4 7,3 10,11 8,9 6,12 2,0 1,98 

6 8,2 11,02 9,4 7,88 2,9 2,37 

8 5,9 8,70 7,5 4,98 1,7 1,42 

Bodegold 

 

весняний 

4 9,1 8,71 6,9 5,04 1,9 1,39 

6 10,0 9,34 8,4 5,98 2,3 1,95 

8 7,7 6,88 5,8 4,19 1,7 1,26 

літній 

4 6,0 7,54 6,2 5,00 1,4 1,28 

6 7,9 8,08 7,0 5,14 1,9 1,64 

8 4,9 6,10 4,7 4,02 1,2 1,23 

осінній 

4 11,1 9,76 8,0 5,72 2,7 1,67 

6 12,4 10,13 9,6 6,03 3,2 2,09 

8 9,2 7,09 6,7 4,97 1,4 1,34 

Коефіцієнт варіації (V), % 30,0 16,4 18,1 19,0 32,4 22,8 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 

 

1000 г здрібненої на порошок сировини сушили при температурі 100 0 С 

до 105 0 С протягом 2 год., тому втрата в масі при сушінні на даному варіанті 

становила 11,42 %. Загальна зола при вимогах НД не повинна перевищувати 
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13 %, результат аналізу становив 9,8 %, що є вищим за середні показники років 

дослідження 4,7 – 9,6 %. Сторонніми домішками є листки, стебла, кошики із 

залишками квітконосів, побурілі кошики, сторонніх часток та домішок 

мінерального походження їх було найменше – 1,6 та 2,8 %.  

Вагомим показником є кількісне значення ефірної олії хамазулену та 

його похідних. Використовували для аналізу, як зазначено в розділі ДФУ 

(2.8.12) близько 30 г цілої сировини в колбу місткістю 1000 мл, 300 мл води Р 

як дистиляційну рідину та 0,5 мл ксилолу Р у градуйованій трубці. Перегонка 

тривала 4 год. Наприкінці цього часу зупинивши подавання води до 

конденсуючої системи, продовжували перегонку, доки леткі сині компоненти 

не осядуть, проводили повторне коло і припиняли перегонку за 10 хв. Олія 

ромашкова має синій колір, термін зберігання 1 рік, тому її цінність має 

кількісне і якісне значення.  У сорту Перлина Лісостепу показник вмісту 

ефірної олії синього кольору в перерахунку на суху сировину найвищим був у 

2019 році і становив 8,28 мл/кг; в середньому за роки досліджень:                        

4,02 – 7,88 мл/кг. Сорту – Bodegold, на 1,9 менше і становив 6,38 мл/кг. Вміст 

суми флавоноїдів у перерахунку на рутин в абсолютно сухій сировині по 

сортах становив – 2,37 % і 2,03 %, що є абсолютно ідентичним відносно 

сортових показників. 

Відомо, що олійні екстракти – це витяжки з ЛРС, виготовлені з 

використанням рослинних олій як екстрагентів. Близько 120 компонентів було 

ідентифіковано в ефірній олії ромашки лікарської [149]. Основними 

компонентами ефірної олії (до 50%) є сесквітерпени, а також кадинен, 

фарнезен, бісаболон, бісаболол, а також їх оксиди, хамазулен [170]. 

Головними складовими олії є терпеноїди, α-бісаболол і його оксиди (≤78%), 

азулен, включаючи хамазулен (1-15%). Також зустрічаються карбоксильні 

кислоти і проазулен, Фарнезе (12-28%), спатуленол, спіроефіри, включаючи 

цис/транс ін-ен-діціклоефір (8-20%). В роботі [179] показано, що такі 

речовини як хамазулен, ін-ен-діціклоефір, α-бісаболол оксид А, α-бісаболол 

оксид Б, t-β-фарнензен і спатуленол є постійними компонентами ефірної олії 



173 
 

ромашки лікарської. Хамазулен утворюється з матріцин в процесі 

термообробки рослинної сировини при отриманні ефірної олії [174]. Хімічний 

склад рослинної сировини ромашки лікарської визначається не тільки видовим 

складом, але й умовами виростання [25, 42, 81, 118].  

Британська та Європейська фармакопеї описують тільки 2 типи ефірної 

олії ромашки лікарської:  

1 тип - з перевагою бісаболол оксиду,  

2 тип - з перевагою (-) - α-бісаболола.  

Британська фармакопейна стаття на ромашку лікарську рекомендує 

оцінювати ефірну олію ромашки якісно за допомогою ТШХ і кількісно з 

допомогою ГХ на процентний вміст бісаболол оксиду, (-) - α-бісаболола та 

хамазулена, не надаючи значення інших складових компонентів [70]. 

Склад екстракту ефірної олії ромашки лікарської, за даними [16], містить 

41 з'єднання. Ароматична фракція представлена чотирма сесквітерпенами: 

фарнезеном (0,32 %), бісабололом (1,41 %), метоксином, кумарином (0,6 %) і 

дициклоефіром (1,23 %) і становить 3,56 % від всіх визначених речовин. 

Фракція поліненасичених жирів представлена кислотами: пальмітинова, 

лінолева, олеїнова, стеаринова та ефірами цих кислот і становить 56,27 %. 

Відзначено значний вміст токоферолів – 24,37 % та стіролів – 17,95 %. 

За даними дослідників [16], найбільш представницьким щодо БАК є 

СКФ-СО 2 екстракт, який не містить будь-яких домішок, за винятком води. 

Екстракт – маса з воскоподібними включеннями, зеленувато-коричневого 

кольору з яскраво вираженим характерним запахом, склад СКФ-СО2 

екстракту ромашки містить ароматичну фракцію, яка становила 50,05 %, і 

представлена циклічними сесквітерпеном -β і α-фарензеном (10,03%);                 

b-кубененом, гермакреном, лепідозеном (0,7%); неофітодіеном, 

тетрагідроіоном, міристином, β-сесквіфеландреном (0,22%), 

метоксікумарином (1,6%), нафталіндіолом і спатуленолом (1,74%), 

дициклоефіром (18,58%), бісабололом (13,9%) і хамазуленом (0,3%). Фракція 

високоатомних спиртів становить 25,59 % і представлена ненасиченим 



174 
 

фітолом, який входить до складу хлорофілу, а також спиртами воскової 

фракції (трікозанолом, тетракозанолом і ін.). Зміст поліненасичених жирних 

кислот становив 0,66 % за рахунок лінолевої кислоти, відзначено відносно 

високий вміст – 2,8 % і стиролів – 20,9 %. 

Крім летючих органічних компонентів, до складу квітів ромашки 

лікарської входять і нелетючі компоненти, серед яких містяться кумарини, 

флавоноїди та органічні кислоти (лимонна, щавелева, аскорбінова, яблучна, 

фумарова, саліцилова, кофеїнова, транс-кофеїнова, хлорогенна, кумаринова, 

2,5-дигідроксибензольна та ін.), полісахариди, вітаміни та спирти [122]. 

Ефірна олія ромашки лікарської входить до складу препаратів: Рекутан, 

Ромазулан, Камідент-Здоров’я, Антисептол Н, Дентинокс гель Н 

(протизапальна і ранозагоювальна дія); комплексних препаратів Ротокан, 

Алором, Фітон СД, Камістад, Гастроліт, Камілофан, Фітулвент фітобальзам, 

Камілозан, Камагель, Шавлія др. Тайсс, Фітодент, Стоматофіт, Простатофіт, 

Фітодент, Імупрет, Угрин, Іберогаст, Фітокан-ГНЦЛС, Гінекофіт; зборів 

Арфазетин (гіпоглікемічна дія), Елекасол, Інгаліпт-Здоров’я форте з 

ромашкою (протимікробна дія), Алвісан Нео, Бронхофіт, Гастрофіт, 

Нефрофіт, Детоксифіт, Інгафітол-1 та 2, Елекафіт-Віола, Фітобронхол, 

Фітогастрол, Салват; протигемороїдального, заспокійливого, лікувально-

профілактичних зборів №1, 3 та 4; суміші для полоскання горла; вітрогінних, 

жовчогінних та проносних, дитячих чаїв; супозиторіїв Гемороль; 

гомеопатичних препаратів Дарам, Кіндінорм Н, Нотта, Дентокінд, Ентерокінд, 

Кармінативум бебінос, Гастритол др. Кляйн, Бероз.  

Квітки ромашки лікарської мають протизапальну, спазмолітичну, 

вітрогінну і м’яку заспокійливу, антимікробну дію та мають широкий спектр 

використання [29]. 
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5.2.  ТШХ випробування ефірної олії сировини ромашки лікарської 

 

Тонкошарова хроматографія – це ефективний метод аналізу складних 

сумішей речовин, який знайшов широке застосування у всіх галузях хімії, в 

фармацевтичному аналізі і біології. Метод запропонований вченими                    

Н. А. Ізмайловим і М. С. Шрайбером, які використовували його в 1938 році 

для розділення алкалоїдів, які містяться у витяжках з лікарських рослин. 

Тонкошарова хроматографія застосовується для визначення якісного та 

кількісного вмісту глікозидів, а також для швидкого розділення речовин на 

тонкому шарі сорбенту, який нанесений на спеціальну пластинку [105].  

В ЄФ/ДФУ дослідження рослинної сировини методом ТШХ є 

обов’язковим. Для визначення ТШХ (2.2.27) [49] випробування ефірної олії 

сировини досліджуваної культури використовували реактив етилацитат            

Р-толуол Р (5:95) та анісовий альдегід розчину, силікагель F254, кислоти та 

спирти. Проведення випробувань здійснювалося нанесенням проб                

ТШХ-пластин Sorbfil із шаром 10 мкл смугами, силікагелю F254, Р.  

– Висушування: на повітрі.  

– Виявлення А: перегляд в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм. 

– Виявлення В: перегляд в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.  

Виявлення С: обприскування анісового альдегіду розчином Р і перегляд при 

денному світлі після нагрівання при температурі від 100 0С до105 0С впродовж 

5 хв. (протокол нанесення проби на аплікаторі GAMAG Linomat 5), (рис. 5. 7). 

Умови виконання вимірювань: 

– Температура навколишнього середовища (25 ± 2) 0C; 

– Відносна вологість (80 ± 5)%; 

– Атмосферний тиск (84 – 106) кПа; 

– Частота змінного струму (50 ± 1) Гц; 

– Напруга в мережі (220 ± 10) В. 

Попередньо у всіх зразках ромашки лікарської визначали вміст вологи 

гравіметричним методом. Вологість зразків склала 5 ± 1%. 
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Рис. 5. 7. ТШХ ідентифікація ефірної олії сортів ромашки (1, 2) 

лікарської (квіток) у ксилолі залежно від строку сівби та норми висіву  

(Серія 040320 від 02.08.2020 р.) 

З рис. 5. 7 на схемі хроматограми розчину порівняння, одержали такі 

результати: А) на хроматограмі випробовуваного розчину – декілька зон 

поглинання, серед них 2 головні зони в середній третині (ен-інедициклоефір); 

В) на хроматограмі випробовуваного розчину в середній частині – інтенсивна 

синя флуоресціююча зона (герніарин); С) на хроматограмі розчину 

порівняння: в нижній третині червонувато-фіолетова або синювато-фіолетова 

зона ((-)-α-бісаболол), в середній третині жовтаво-коричнева зона 

(борнілацетат), у верхній третині зона синьо-фіолетового або червоно-

фіолетового кольору (гвайазулен).  

Основну пляму на хроматограмі, одержаній для випробовуваного 

розчину, порівнювали візуально з відповідною плямою на хроматограмі, 

одержаній для розчину порівняння, порівнюючи забарвлення, розмір і 

коефіцієнт затримки (Rf) обох плям (рис. 5. 8). 
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Рис. 5. 8. Розчин ефірної олії сировини досліджуваних сортів Перлина 

Лісостепу та Bodegold ромашки лікарської  

Коефіцієнт затримки (Rf) визначали як відношення відстані від точки 

нанесення проби до центру плями після хроматографування до відстані, 

пройденої фронтом розчинника від точки нанесення. Переглянувши 

пластинку, визначили коефіцієнт затримки (Rf) для кожної з 10 забарвлених 

при денному світлі плям одного сорту та 10 другого сорту. За ідентифікацією 

у розчині виявлено хамазулен червонувато-фіолетового забарвлення, синьо-

фіолетового забарвлення -((-)ɑ-бісаболол та гвайазулен. Коефіцієнт затримки 

(Rf) для кожної плями різнився, проте, особливої різниці між сортами не 

виявлено. В сорту №2 Bodegold, № плями 6 і 7 зарахунок відстані від лінії до 

старту на 3,0 мм був довготриваліший, а тому забарвлення коричневого з 

пігментами фіолетового і жовтого дещо переважало, хоча в кінцевому 

результаті на якість сировини не вплинуло та обидва сорти є такими, що 

відповідають вимогам ДФУ, 2.0, 3 том. 

У розчині ефірної олії квіток ромашки лікарської сортів 1. Перлина 

Лісостепу та 2. Bodegold ідентифіковано наявність -((-)ɑ-бісабололу, ен-

інедициклоефіру, борнеолу, борнілацетату, хамазулену і гвайазулену та 

виявлено також інші неіндефіковані плями. 
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Висновки до розділу 5 

1. За масою 1000 насінин сорти ромашки лікарської різнилися досить 

істотно. Так як досліджувана культура є дрібнонасінною, то маса 1000 насінин 

ромашки лікарської за роки досліджень суттєво різнилася відносно 

технологічних факторів і коливалася в межах від  0,049 до 0,067 г. В 

середньому за роки досліджень у сорту Перлина Лісостепу показник 

коливався в межах 0,052 – 0,067 г, що на 0,003 – 0,007 грам більше, ніж у сорту 

Bodegold. На контролі, коефіцієнт варіації за масою 1000 насінин 0,0059 г 

становив 5,3 % при розмаху варіації в 0,007 г. 

2. Найвищим за роки досліджень, показником вмісту ефірної олії         

7,88 мл/кг (синього кольору) в перерахунку на суху сировину є сорт Перлина 

Лісостепу за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га, а 

найменшим середнім показником виявився сорт Bodegold за літнього строку 

сівби з нормою висіву насіння 8 кг/га – 4,02 мл/кг. Вміст суми флаваноїдів в 

перерахунку на рутин в абсолютно сухій сировині коливався в межах середніх 

показників 1,23 – 2,37 %. У розчині ефірної олії квіток ромашки лікарської 

сортів 1. Перлина Лісостепу та 2. Bodegold ідентифіковано наявність                       

-((-)ɑ-бісабололу, ен-інедициклоефіру, борнеолу, борнілацетату, хамазулену і 

гвайазулену та виявлено також інші неіндефіковані плями, глюкозидів та їх 

похідних. 

 

Список літератури на власні посилання до розділу 5 

123. Падалко Т. О. Аспекти органічного рослинництва та якісної 

сировини ромашки лікарської залежно від досліджуваних факторів. Сучасний 

рух науки: збірник наукових праць VІІІ міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. (м. Дніпро, 3 – 4 жовтня 2019 р.). Дніпро: WayScience, 

2019. Т. 2. С. 666 ‒ 670. 
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РОЗДІЛ VI 

 ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКИ ВИРОЩУВАННЯ 

РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СТРОКУ СІВБИ 

ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ  

 

6. 1. Економічна ефективність вирощування ромашки лікарської 

 

Зважаючи на актуальність лікарських рослин у житті сучасної людини, 

існує потреба в безперервних дослідженнях питання економічної ефективності 

виробництва досліджуваної нами ромашки лікарської.  

Галузь лікарського рослинництва у всьому світі є досить прибутковою, 

враховуючи наявний і постійно зростаючий попит, тому вивчення та 

обґрунтування стратегічних пріоритетів держави в даній галузі відіграє 

важливу роль. В економічно-розвинених країнах світу, дана галузь 

дослідження є однією з найрентабельніших. В Україні ринок лікарських 

рослин регулюється Законами України “Про лікарські засоби”,                          

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Податковим 

кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України про “Питання 

здійснення державного контролю якості лікарських засобів” та ін. На нинішній 

час в Україні вкрай актуальним є залучення інвестицій на розробку проектів 

нових сучасних лікарських засобів та клінічного випробування, рекламування 

розроблених препаратів, оскільки вирощування лікарської рослинної 

сировини – це тільки перший щабель в одержанні значних прибутків [114].  

Обсяг світового ринку лікарської сировини становив біля 2,7 млрд. дол. 

за статистичними даними 2017 року. Україна, маючи величезний потенціал 

вирощування лікарських рослин, має слабкий експорт, більш того, імпортує 

іноземну лікарську сировину та посідає відповідно 68 місце – серед імпортерів 

та 35 місце серед експортерів. В 2018 году Україна експортувала 4 450 тонн, 

це на 700 тонн більше ніж у 2017 році, в грошовому еквіваленті це виглядає 

так: 334 млн. грн. – минулого року, 197 млн. грн. – у 2018. Середня вартість 
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експортного кілограму з України – 2,79$ за кг. Проблемні моменти, на які 

вказували експерти – немає потрібної сировини у великих обсягах, майже        

50 – 60 % обсягу експорту вирощують 10–12 компаній, 90% експорту – 

дикорослі, що, є великим потенціалом для сільгоспвиробників [7]. 

Питання розвитку виробництва лікарських культур і торгівлі ними 

досліджувало багато вітчизняних і зарубіжних учених, причому, дослідження 

здійснювалися й здійснюються як у розрізі світу, так і в розрізі окремих країн. 

Організаційно-економічними питаннями виробництва сировини 

лікарських рослин займалися вчені-науковці: О. Березін, О. Губаньов,                 

Н. Карпенко, І. Маркіна, Т. Мірзоєва, Б. Семак, Ю. А. Никитюк та ін. 

Наприклад, науковці Pyakurel D., Bhattarai Sharma I., Smith-Hall С. 

досліджували зміни в торгівлі лікарськими рослинами в Непалі за останні 17 

років і визначили основні фактори, що зумовлюють ці зміни [150]. 

Використанню лікарських рослин у загальному та перспективам їх 

виробництва приділяли увагу індійські вчені Refaz Ahmad Dar,                          

Mohd Shahnawaz, Parvaiz Hassan Qazi [156]. Так Ivan Salamon досліджував 

питання культивації лікарських культур у Словаччині [159]. Dagmar Lange та 

Maria Stoyanova приділяли увагу вирощуванню й торгівлі лікарськими 

рослинами зокрема, у Болгарії [97, 171]. 

Ю. А. Никитюк стверджує, що в Україні необхідно створити 

сприятливий інвестиційний клімат на досліджуваному ринку, спростити 

законодавчу базу, ширше використовувати світовий досвід і глобалізацію 

вітчизняної економіки [114]. 

А. Швець запропонував механізм інституційного розвитку лікарського 

рослинництва в Україні [193].  

Експерт з агроефективності Мирон Пундор зазначив, що український 

ринок лікарський трав оцінюється у 500 – 600 млн грн, де перспективним є 

експорт продукції, який щороку зростає. Тут переробляється від 5 до 6 тисяч 

тонн ЛРС на рік, більше 3 тисяч тонн йде на експорт. В нас споживають те, що 

імпортується – близько 1 тисячі тонн, і близько 1,5 тисячі тонн продукції 
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власного виробництва. На тлі Євросоюзу ця цифра виглядає мізерною, 

оскільки там переробляють 600 тисяч тонн лікарських рослин в рік. Україна в 

основному експортує трави в Польшу, Німеччину, Латвію. В 2017р – $ 7,5 млн, 

а за 2018 р. показник зріс майже на $ 8,8 млн. В нашій країні  ЛРС вирощують 

20 – 30 компаній, 6 з них є великими експортерами, 15 компаній стабільно 

займаються закупівлею та переробкою, та ж ромашка на сьогодні в основному 

імпортується в Україну [99, 182]. 

Міжнародна статистика свідчить про зростаючу динаміку використання 

лікарських рослин і розвиток торгівлі цими рослинами в останні десятиліття. 

В Україні протягом останніх трьох років вирощування лікарських культур 

зросло приблизно на 67 % [9].  

Так, сьогодні, світовий обсяг ринку збуту аромотерапії за участю ефірної 

олії оцінюється в 8 млрд. дол, при зростанні попиту до 8,1 % (рис. 6. 1).  

 

Рис 6. 1.  Динаміка світового попиту на ефірні олії, т (2013 - 2020 рр.), [60] 

При середньорічному темпі зростання в 6–8 %, до 2023 року обсяг цього 

ринку досягне 12,1 млрд. дол. Приблизно з такою ж швидкістю зростає попит 

на ефірні масла. З кожним роком обсяги споживання цієї продукції (в 

натуральному вираженні) збільшуються на 6,6 – 8,1 % [60]. 
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Слід зазначити, що Європа є ключовим ринком збуту ефірних олій 

ромашки лікарської і займає близько 50 % всього світового ринку. Наступним 

ключовим ринком є Північна Америка, яка на даному ринку займає 26 %. 

Третє місце за обсягами ринку займає Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який 

росте швидкими темпами – 24%. Найбільшим імпортером в Європі є 

Німеччина, її частка в загальному обсязі імпорту займає 24%, європейськими 

постачальниками виступають Великобританія, Нідерланди та Франція [158]. 

Найбільше ефірної олії споживає харчова промисловість – 50 % від 

загального обсягу виробництва, парфумерія (30 %), фармацевтика (15 %), 

косметика (5 %) і медична ароматерапія (близько 1 %) [60]. 

Всього в світі налічують близько 3000 ефіроолійних рослин, з яких 

виготовляють масла різними способами. До таких способів відноситься: 

парова і водна дистиляція, екстракція, гідродіфузія, холодний пресинг. 

Дистиляція є найбільш поширеним способом отримання ефірного масла. При 

гідродістілляціі джерелом водяної пари є вода. Для організації підприємства 

по виробництву ефірної олії необхідно буде вкласти 300 – 350 тис. дол. з 

показником фінансування (72 %) [60, 106, 171]. 

В сфері лікарського рослинництва сформовано ядро великих 

спеціалізованих підприємств та підприємств малого та середнього розміру, 

крім того, частина сільськогосподарських підприємств використовує лікарські 

рослини в сівозмінах або займається вирощуванням лікарських рослин як 

супутньою діяльністю, значний сегмент на цьому ринку займають міні-ферми. 

При цьому середній розмір посівної площі у великих підприємствах становить 

248,7 га, в середніх 68,2, а в так званих міні-фермах – 5,4. Експерти зазначають, 

що особливо вигідно продавати ромашку за кордон: можна отримати 

приблизно 200 грн за кілограм. Факторами, що ускладнюють досягнення 

високої економічної ефективності виробництва лікарських рослин загалом і 

ромашки лікарської зокрема є, в першу чергу, насіннєва база – в Україні вкрай 

важко знайти якісне насіння, та, по-друге, технічне забезпечення [106]. 
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З метою всебічної економічної оцінки різних умов вирощування 

ромашки лікарської нами враховувались такі економічні показники як 

урожайність суцвіть (т/га), вартість валової продукції (грн/га), виробничі 

витрати (грн/га), умовно–чистий прибуток (грн/га), собівартість (грн/га) і 

рівень рентабельності (%). 

Визначення впливу факторів на економічну ефективність проводили за 

використання методики факторного детермінованого аналізу.  

С = В/У, де 

С – собівартість 1 т суцвіть, грн.; В – грошові витрати на 1 га сівби, 

грн.; У – урожайність, т/га. 

П = Ц × У – В, де 

П – прибуток із розрахунку на 1 га, грн.; Ц – ціна реалізації 1 т сировини, 

грн.; У – урожайність, т/га.; В – грошові витрати на 1 га, грн.  

Р =
П

В
× 100 %=

Ц×У−В

В
× 100 %, де 

Р – рівень рентабельності, %; П – прибуток із розрахунку на 1 га , грн.; 

В – грошові витрати на 1 га, грн.; Ц – ціна реалізації 1 т сировини, грн.;                  

У – урожайність, т/га [182, 193].  

Розрахунки економічної ефективності ромашки лікарської показували 

кінцевий ефект від використання певних ланок технології вирощування, 

зокрема способів сівби та оптимальних норм висіву насіння рослин 

високопродуктивних сортів.  

Перевагами виробництва ромашки лікарської також є те, що в процесі 

переробки використовуються практично всі частини рослини – квітки, пилок і 

пелюстки, насіння, стебло на солому. При розрахунку економічної 

ефективності [15] за 2017 рік вирощування ромашки лікарської з 1 га було 

зібрано та реалізовано 550 кг квітів за ціною 55 ‒ 60 грн/кг, 150 кг пилку за 

ціною 38 грн, соломи 200 кг за ціною 10 грн, а також насіння 50 кг за ціною 

280 грн. В порівнянні за 2020 р, ці цифри зросли вдвічі від отриманих коштів, 

відповідно зросли також витрати та прибуток. Проте, якість сировини по 
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фракціях (ціла квітка), незмінна, і в багатьох аспектах залежала від ручного 

збору, або удосконаленого механізованого. Очікується, що ринок сировини 

ромашки лікарської буде рости із середньорічним темпом зростання більше   

10 % з точки зору виручки в прогнозовані терміни. 

Досліджувані варіанти різнилися за урожайністю, вартість валової 

продукції коливалася в межах 66300 до 157500 грн/га, середня за роки 

досліджень ціна 1 кг 85 – 90 грн. При найнижчій урожайності ромашки 

лікарської 0,78 т/га, відповідно і найменша вартість валової продукції  –     

66300 грн/га. Максимальний показник отримано при урожайності 1,75 т/га 

сорту Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння   

6 кг/га. 

Витрати на вирощування досліджуваної нами ромашки лікарської 

різнилися залежно від досліджуваних факторів, які застосовувалися на 

варіантах досліду. Залежно від норми висіву насіння із врахуванням витрат 

праці (люд. – год.), витрат палива (л/га), експлуатаційних витрат (грн/га), 

витрати на сівбу (грн/га), інші. Тому, витрати в середньому коливалися в таких 

межах, в тому числі на насіння до 9000  грн/га, ПММ до 8000 грн/га, на збір 

суцвіть близько 15000 грн/га, на сушіння квітів біля 14000 грн/га, сортування 

– 7500 грн/га, тара близько 2000 грн/га та інших витрат – 1700 грн/га. Тому, 

підсумувавши всі складові, на вирощування ромашки лікарської в середньому, 

витрати складали від 48420 до 52726 грн/га.  

Прибуток є основним джерелом розширеного виробництва і головним 

показником ефективності, тому на його розмір значний вплив має якість 

продукції, її собівартість та ціна реалізації. Він визначений як різниця валової 

продукції і витрат на вирощування культури. За економічними підрахунками, 

умовно-чистий прибуток в наших дослідженнях виявився досить строкатим – 

від 17180  до 104774 грн/га, що свідчить про досить значну ефективність 

окремих досліджуваних факторів. Максимальний умовно-чистий прибуток за 

нашими дослідженнями отримано при нормі висіву насіння 6 кг/га за 

осіннього строку сівби сорту Перлина Лісостепу з показником – 104774 грн/га. 
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Результати проведених розрахунків свідчать, що рівень рентабельності 

у розрізі варіантів знаходився в межах 35 – 199%. Максимальний рівень 

рентабельності 199 % отримали при урожайності 1,75 т/га при витратах на 

вирощування 52726 грн/га, (табл. 6. 1).  

Таблиця 6. 1 

Економічна ефективність вирощування ромашки лікарської   залежно 

від сорту, норми висіву та строку сівби, (середнє за 2017 – 2020 рр.) 
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4(К)⁎ 1,08 97200 48520 48680 44926 100 

6 1,44 129600 51226 78374 35574 153 

8 1,36 122400 50218 72182 36925 144 

літній 

4 0,85 76500 49220 27280 57906 55 

6 1,19 107100 51926 55174 43635 106 

8 1,08 97200 50020 47180 46315 94 

осінній 

4 1,37 123300 51980 71320 37942 137 

6 1,75 157500 52726 104774 30129 199 

8 1,50 135000 51718 83282 34479 161 
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4 1,0 85000 48420 36580 48420 75 

6 1,36 115600 51126 64474 37593 126 

8 1,29 109650 50118 59532 38851 119 

літній 

4 0,78 66300 49120 17180 62974 35 

6 1,13 96050 51826 44224 45864 85 

8 1,02 86700 49920 36780 48941 74 

осінній 

4 1,26 107100 51880 55220 41175 106 

6 1,64 139400 52626 86774 32089 165 

8 1,43 121550 51618 69932 36096 135 
Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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Вартість валової продукції розраховувалась, виходячи із середньої за 

чотири роки досліджень на сировину (суцвіття, квіти ромашки лікарської), 

становила 85 – 90 грн/кг  досліджуваних сортів.  

Максимальний валовий прибуток 157500 грн/га, отримано на варіанті з 

нормою висіву насіння 6 кг/га за осіннього строку сівби досліджуваного сорту 

Перлина Лісостепу, що на 18100 грн/га перевищував показник сорту Bodegold, 

а також на 60300 грн/га контрольний варіант. 

За допомогою показників, на рисунку 6. 2. розглянемо як змінювалась 

економічна ефективність виробництва сировини сортів ромашки лікарської  

залежно від досліджуваних факторів. 

  

Рис. 6. 2. Динаміка показників економічної ефективності вирощування 

ромашки лікарської залежно від сорту, норми висіву та строку сівби, 

(середнє за 2017–2020 рр.) 

Сорт Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби при нормі висіву 

насіння 6 кг/га забезпечив досить високий рівень рентабельності культури –  

199 %, а це доводить той факт, що ромашка лікарська є досить рентабельною 

культурою. 

Умовно-чистий прибуток був досить високим і на контрольному варіанті 

при нормі висіву насіння 4 кг/га за весняного строку сівби сорту Перлина 
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Лісостепу і становив 48680 грн/га, що забезпечило 100 % рівень 

рентабельності. Найменш рентабельним  35 %, виявився варіант сорту 

Bodegold за літнього строку сівби, де умовно-чистий прибуток був найнищим 

– 17180 грн/га. Собівартість включала всі затрати на вирощування 1 кг суцвіть 

ромашки лікарської – затрати на насіння, на сівбу, догляд за посівами та 

збирання. Так, при урожайності 1,08 т/га, на контролі, собівартість становила 

44926 грн/т, а при найвищій урожайності культури 1,75 т/га – 30129 грн/т, а 

при урожайності 0,78 т/га –  62974 грн/т. 

При обліку витрат на вирощування ромашки лікарської включали всі 

технологічні операції, згідно технології вирощування даної культури. При 

вирощуванні ромашки лікарської не використовували препарати хімічного 

захисту в тому числі пестициди та гербіциди. Проведені дослідження 

показали, що впровадження у виробництво органічних та біологічних методів 

ґрунтується на здатності лікарських культур використовувати природні 

можливості агроекосистеми з урахуванням родючості ґрунтів і свого 

біопотенціалу. При цьому проведені технологічні заходи по вирощуванню 

ромашки лікарської, здатні формувати високий урожай, підвищуючи 

рентабельність її виробництва. 

 

6.2.  Енергетична оцінка вирощування ромашки лікарської 

 

Виробничі затрати у сільськогосподарському виробництві можливо 

точно визначити в енергетичних еквівалентах і це дає змогу матеріальні 

технологічні засоби та працю звести до одного показника – Ккал або Дж., МДж 

і з його допомогою визначити вагу кожного елемента у формуванні урожаю 

тієї чи іншої культури. Для того, щоб вирощування будь-якої культури, в т.ч. 

і ромашки лікарської мало енергоощадний характер, слід чітко дотримуватись 

виконання всіх технологічних операцій з вирощування культури, кожну 

операцію необхідно робити максимально якісно та у чітко визначені строки 

[181].  
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Сформований урожай є результатом використання непоновлювальної та 

засвоєння поновлювальної енергії. Чим більшим буде відношення 

накопиченої енергії до використаної непоновлювальної, тим ефективнішою 

рахується технологія вирощування. Структуру енергетичних затрат у 

відсотковому відношенні на вирощування сировини ромашки лікарської 

показано на рисунку 6. 3. 

 

Рис. 6.3. Структура сукупних витрат на вирощування ромашки 

лікарської 

Залежно від досліджуваних факторів, витрати сукупної енергії 

становили до 4142 МДж/га за норми висіву насіння 8 кг/га, а вихід з 1 га 

валової енергії знаходився в межах 11310 – 25375 МДж. Приріст з 1 га валової 

енергії коливався від 7280 до 21292 МДж, оскільки максимальний приріст 

відмічений у сорту Перлина Лісостепу осіннього строку сівби з нормою висіву 

6 кг/га. Розрахунки вказували на зростання коефіцієнта енергетичної 

ефективності на 6,21 за осіннього строку сівби при нормі висіву насіння 6 кг/га 

сорту Перлина Лісостепу, (табл. 6. 3). 
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Таблиця 6. 3 

Енергетична ефективність вирощування ромашки лікарської   залежно 

від сорту, норми висіву та строку сівби, (середнє за 2017–2020 рр.) 
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Сорт 

(фактор А) 

 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма 

висіву 

насіння, 

кг/га 

(фактор 

С)  

Перлина 

Лісостепу 

(К)⁎ 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 1,08 3918 15660 11742 3,99 

6 1,44 3974 20880 16906 5,25 

8 1,36 4030 19720 15690 4,89 

літній 

4 0,85 4030 12325 8295 3,05 

6 1,19 4086 17255 13169 4,22 

8 1,08 4142 15660 11518 3,78 

осінній 

4 1,37 4030 19865 15835 4,92 

6 1,75 4086 25375 21292 6,21 

8 1,50 4142 21750 17608 5,25 

 

 

 

 

Bodegold 

 

весняний 

4 1,0 3918 14500 10582 3,70 

6 1,36 3974 19720 15746 4,96 

8 1,29 4030 18705 14675 4,64 

літній 

4 0,78 4030 11310 7280 2,80 

6 1,13 4086 16385 12296 4,01 

8 1,02 4142 14790 10648 3,57 

осінній 

4 1,26 4030 18270 14240 4,53 

6 1,64 4086 23780 19697 5,81 

8 1,43 4142 20735 16593 5,00 
Примітка: *(К)–Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 

 

Коефіцієнт енергетичної ефективності коливався в межах 2,80 за 

літнього строку сівби з нормою 4 кг/га сорту  Bodegold до показнику Кее 6,21. 

На контролі, приріст з 1 га валової енергії становив 11742 МДж при незначних 

витратах сукупної енергії 3918 МДж, де коефіцієнт енергетичної ефективності 

був 3,99 за урожайності 1,08 т/га. По сортам різниця була досить істотною, 

сорт Bodegold за показниками поступався сорту Перлина Лісостепу. 
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Висновки до розділу 6 

1. Розрахунки економічної ефективності свідчать, що вирощування 

ромашки лікарської в умовах Правобережного Лісостепу є доцільним та 

економічно вигідним. Максимальний рівень рентабельності 199% отримано на 

варіанті   досліду при нормі висіву насіння 6 кг/га за осіннього строку сівби 

сорту Перлина Лісостепу за урожайності 1,75 т/га та витратах на вирощування 

52726 грн/га і собівартості 30129 грн за 1 т., де умовно-чистий прибуток 

становив 104774 грн/га. Мінімільні показники були відмічені в сорту Bodegold 

літнього строку сівби з нормою висіву насіння 4 кг/га. За найнищої 

рентабельності 35 %, при виробничих витратах 49120 грн/га та урожайності 

0,78 т/га, умовно-чистий прибуток становив 17180 грн/га. 

2. Енергетичний аналіз показав, що оптимальний коефіцієнт 

енергетичної ефективності 6,21 був за осіннього строку сівби при нормі висіву 

насіння 6 кг/га сорту Перлина Лісостепу при витратах сукупної енергії у       

4086 МДж, де максимальний приріст був 21292 МДж/га за урожайності          

1,75 т/га. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі відображено багаторічні результати та 

теоретичне обґрунтування біологічних і технологічних факторів в період 

вегетації рослин сортової інтенсивної технології вирощування ромашки 

лікарської в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено 

залежність умов росту і розвитку та продуктивності різних за урожайністю та 

якістю вмісту ефірної олії сортів ромашки лікарської відповідно до 

досліджуваних факторів. Виділено найбільш перспективний сорт, виявлено 

кращі строки сівби та ефективні норми висіву насіння. Проведено 

макроскопічні аналізи досліджень на якість сировини та визначення 

фізіологічно-активних компонентів. Результати одержаних 

експериментальних даних дозволяють сформулювати наступні наукові 

узагальнення та висновки:  

1. Ґрунтово-кліматичні умови Правобережного Лісостепу України 

придатні для вирощування ромашки лікарської, яка може забезпечити високу 

урожайність сировини з належними показниками якості.  Впродовж чотирьох 

років досліджень погодні умови різнилися між собою. Теплими і вологими 

були 2018 і 2019 роки за осіннього та весняного строків сівби, що дало змогу 

отримати  дружні та рівномірні сходи. Надлишок вологи у липні-серпні, за 

літнього строку сівби забезпечив низьку схожість, а відповідно, став на заваді 

повноцінного формування сировини.  

2. Фенологічні спостереження показали, що найбільш тривалим 230 діб 

був вегетаційний період у сорту  Перлина Лісостепу за осіннього строку сівби 

з нормою висіву насіння 8 кг/га, а найменш тривалим 79 діб – на варіанті з 

нормою висіву насіння 4 кг/га за літнього строку сівби в сорту Bodegold, що 

на контролі тривав на 10 діб довше. Календарні строки за проведені роки 

досліджень, озимого строку сівби варіювали  в межах з ІІІ декади вересня до І 

декади жовтня, весняного строку з  ІІІ декади березня до І декади квітня та 

літнього ‒ з ІІІ декади червня до І декади липня, що дало можливість 

вирощувати ромашку лікарську впродовж усього вегетаційного періоду.  
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3. Польова схожість рослин ромашки лікарської за дослідами в 

середньому, знаходилася в межах 71 – 88 %, а відсоток їх виживання від 74 до 

92 %. Найменшу схожість 71 %, мав сорт Bodegold за літнього строку сівби з 

нормою висіву насіння 4 кг/га. Максимальний показник виживання  92 % був 

у сорту Перлина Лісостепу з нормою висіву 6 кг/га за осіннього строку сівби, 

який перевищив контроль варіанту на 11%. В середньому за 2017 – 2020 рр. 

частка впливу дії факторів на польову схожість культури становила для сорту 

(А) – 2,27 %, строку сівби (В) – 88,96 %, норми висіву насіння (С) – 8,40 %, 

інші чинники – 0,38 %. На виживання рослин максимальний вплив мав строк 

сівби (В), 83,94 %, норма висіву насіння (С) становила 12,55 % і на 2,83 % мав 

вплив сорт (А), інші ж, мали вплив на структуру рослин, їх частка – 0,68 %.  

4. Проведений біометричний аналіз показав, що показники структури 

рослин ромашки лікарської впливали на процес формування продуктивності 

та мали суттєві відмінності. Так, максимальних розмірів були рослини сорту 

Перлина Лісостепу в 2019 році на варіантах осіннього строку сівби з нормою 

висіву насіння 6 кг/га – 71,2 см заввишки при 16,0 штук суцвіть на одній 

рослині а масі суцвіть 7,0 г з рослини, кількість пагонів – 18,2 штук та листків 

– 84,7 одиниць. Мінімальні ж показники відмічено в 2017 році в сорту 

Bodegold при нормі висіву насіння 8 кг/га літнього строку сівби. За нашими 

підрахунками, вони становили – висота рослини – 40,5 см, кількість пагонів – 

4,0, листків – 68,5, суцвіть – 3,7 з масою 1,5 г з однієї рослини. Таким чином, 

сильними кореляційними зв’язками в межах r = 0,76 – 0,97, характеризувались 

структурні показники росту та розвитку культури. 

5. Урожайність сировини в середньому по роках досліджень сорту 

Перлина Лісостепу коливалась в межах 0,41 – 2,10 т/га, а сорту  Bodegold – 

0,36 – 1,98 т/га. Максимальний показник урожайності, забезпечив сорт 

Перлина Лісостепу 2,10 т/га за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 

6 кг/га. На контролі, показник урожайності досліджуваної культури за роки 

досліджень в середньому становив 1, 08 т/га. Дисперсійний аналіз показав, що 

у розрізі факторів, більш впливовим – на 61,2 % виявився фактор В (строк 
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сівби), фактор С (норма висіву) впливав на 34,9 %, фактор А (сорт) виявився 

менш впливовим – 2,4 %. Доведено пряму залежність урожайності сировини 

ромашки лікарської від виживання, кількості пагонів, суцвіть за встановленим 

коефіцієнтом кореляції та детермінації, виражених рівнянням регресії. 

6. Виробничими випробуваннями доведено доцільність вирощування 

ромашки лікарської згідно  умов проведення даного дослідження. Визначено 

більш адаптивний сорт Перлина Лісостепу за кращого осіннього строку сівби 

при оптимальній нормі висіву насіння 6 кг/га, урожайністю 0,70 – 1,87 т/га.  

7. Маса 1000 насінин ромашки лікарської за роки досліджень суттєво 

різнилася та коливалася в межах від  0,049 до 0,067 г. В середньому за роки 

досліджень у сорту Перлина Лісостепу цей показник знаходився в межах     

0,052 – 0,067 г, що на 0,003 – 0,007 грам більше, ніж у сорту Bodegold. На 

контролі, коефіцієнт варіації за масою 1000 насінин 0,0059 г становив 5,3 % 

при розмаху варіації в 0,007 г. з найвищим показником вмісту ефірної олії    

7,88 мл/кг та вмістом суми флаваноїдів в перерахунку на рутин в абсолютно 

сухій сировині до 2,37 %. 

8. Максимальний рівень рентабельності 199 %, отримано на варіанті   

досліду при нормі висіву насіння 6 кг/га, осіннього строку сівби сорту Перлина 

Лісостепу за урожайності 1,75 т/га та витратах на вирощування 52726 грн/га і 

собівартості 30129 грн за 1 т., де умовно-чистий прибуток – 104774 грн/га. 

Мінімільні показники були відмічені в сорту Bodegold літнього строку сівби з 

нормою висіву насіння 4 кг/га. За найнищої рентабельності 35 %, при 

виробничих витратах 49120 грн/га та урожайності 0,78 т/га, умовно-чистий 

прибуток становив лише 17180 грн/га. 

9. Енергетичний аналіз показав, що максимальний коефіцієнт 

енергетичної ефективності 6,21 був за осіннього строку сівби при нормі висіву 

насіння 6 кг/га сорту Перлина Лісостепу при витратах сукупної енергії у       

4086 МДж, де максимальний приріст був 21292 МДж/га за урожайності           

1,75 т/га. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

За результатами проведених багаторічних досліджень, аналізом 

результатів виробничої перевірки агроформуванням Правобережного 

Лісостепу України для одержання високої врожайності, кількісних і якісних 

показників сировини ромашки лікарської рекомендується: 

– за перевагою комплексу біологічних характеристик, біометричних 

показників, урожайності, рівня рентабельності та якості сировини на сірих 

лісових ґрунтах доцільно вирощувати сорт ромашки лікарської Перлина 

Лісостепу; 

– дотримуватися календарних строків сівби  в межах осіннього – з ІІІ 

декади вересня до І декади жовтня, весняного – з  ІІІ декади березня до І декади 

квітня та літнього ‒ з ІІІ декади червня до І декади липня, враховуючи, що 

кращим є осінній строк сівби;  

– рекомендуємо висівати ромашку лікарську з оптимальною нормою 

висіву насіння 6 кг/га. 
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Додаток А 

Метеорологічні умови за 2017 рік 

(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології) 
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Січень -5,7 -4,9 -10,6 +4,1 -18,9 2,5 16,17 26 62 

Лютий -1,7 -3,6 -5,3 +15,4 -15,1 2,3 17,31 27 64 

Березень +6,8 0,9 5,9 +20,8 -1,5 2,8 42,56 28 152 

Квітень +9,6 8,5 1,1 +24,0 -2,0 3,1 28,82 46 63 

Травень +15,1 14,3 0,8 +26,8 +1,0 2,2 29,41 66 45 

Червень +19,5 17,6 1,9 +31,4 +6,4 2,5 103,81 84 124 

Липень +20,3 18,8 1,5 +32,0 +7,6 2,2 17,92 85 21 

Серпень +21,6 18,4 3,2 +35,8 +5,6 2,1 20,72 69 30 

Вересень +15,8 14,1 1,7 +29,8 +3,4 2,1 109,01 50 218 

Жовтень +9,7 8,6 1,1 +23,6 +0,6 2,7 43,84 40 110 

Листопад +4,3 2,7 1,6 +14,0 -3,2 2,2 33,38 38 88 

Грудень +1,8 -1,8 0,0 +9,6 -3,8 2,7 28,55 32 89 

Рік 9,8 7,8 2,0 22,2 1,6 2,5 492 591 83,2 
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Січень -1,2 -4,9 -6,1 +8,6 -19,5 2,4 23,15 26 89 

Лютий -2,8 -3,6 -6,4 +7,4 -22,5 2,2 33,9 27 126 

Березень -0,2 0,9 0,7 +13,8 -24,0 2,2 62,0 28 221 

Квітень +13,9 8,5 5,4 +26,6 -1,2 2,9 16,4 46 36 

Травень +17,8 14,3 3,5 +29,6 +6,8 2,3 30,9 66 47 

Червень +19,7 17,6 2,1 +29,4 +6,0 2,3 113,2 84 135 

Липень +20,3 18,8 1,5 +30,2 +8,6 2,0 117,9 85 139 

Серпень +21,6 18,4 3,2 +30,4 +9,6 1,7 22,8 69 33 

Вересень +16,1 14,1 2,0 +30,2 -1,0 1,9 20,8 50 42 

Жовтень +11,0 8,6 2,4 +23,2 -0,4 2,0 30,8 40 77 

Листопад +2,2 2,7 0,5 +16,4 -13,9 2,5 32,6 38 86 

Грудень -1,6 -1,8 -3,4 +4,4 -14,5 2,3 59,3 32 185 

Рік 9,7 7,8 1,9 20,8 5,5 2,2 564 591 95,4 
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(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції 
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Січень -3,4 -4,9 -8,3 +3,2 -14,5 1,9 42,7 26 164 

Лютий +1,7 -3,6 -1,9 +14,6 -6,5 2,5 22,8 27 84 

Березень +5,5 0,9 4,6 +22,0 -9,5 2,8 19,4 28 69 

Квітень +10,1 8,5 1,6 +24,6 -1,0 3,3 48,9 46 106 

Травень +15,1 14,3 0,8 +26,5 +0,1 2,6 139,3 66 211 

Червень +21,1 17,6 3,5 +30,9 +9,5 1,8 198,3 84 236 

Липень +19,8 18,8 1,0 +33,6 +8,7 1,8 46,6 85 55 

Серпень +21,1 18,4 2,7 +34,2 +8,6 1,5 25,5 69 37 

Вересень +16,0 14,1 1,9 +31,6 +0,4 2,0 11,0 50 22 

Жовтень +10,1 8,6 1,5 +24,2 -5,0 1,4 13,6 40 34 

Листопад +6,8 2,7 4,1 +21,3 -5,3 3,3 20,6 38 54 

Грудень -2,0 -1,8 -3,8 +2,2 -11,1 1,9 3,9 32 12 

Рік 10,2 7,8 2,4 22,4 2,1 2,2 593 591 100,3 

 

Метеорологічні умови за 2020 рік 

(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології) 
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Січень -0,3 -4,9 -5,2 +7,2 -11,8 1,7 13,9 26 53,5 

Лютий +2,3 -3,6 -1,3 +11,8 -9,1 2,8 35,6 27 132 

Березень +5,5 0,9 4,6 +18,8 -6,4 2,5 27,2 28 97 

Квітень +9,3 8,5 0,8 +24 -9 2,4 20 46 43,5 

Травень +12,7 14,3 1,6 +28,6 -2,6 2,9 70 66 106,1 

Червень +20 17,6 2,4 +30,4 +4,2 2,2 155 84 185 

Липень +20 18,8 1,2 +31,2 +7,4 1,7 38,9 85 45,8 

Серпень +21,4 18,4 3,0 +34 +8,6 2,0 31 69 44,9 

Вересень +17 14,1 2,9 +30,1 +4,2 2,1 119,6 50 239,2 

Жовтень +12,7 8,6 4,1 +22,5 +2 1,9 62,4 40 156 

Листопад +4,3 2,7 1,6 +10,6 -6,1 1,7 9,7 38 25,5 

Грудень +0,6 -1,8 -2,4 +7,4 -5,3 3 25,1 32 78,4 

Рік 10,5 7,8 2,7 21,4 2,0 2,2 608,4 591 103 
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Додаток Б 

Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської 

від сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % (2017 р.) 

Польова схожість насіння 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби (фактор В) 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Середнє по 

фактору В 

 

Середнє по 

фактору А 

4⁎ 6 8 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 77 79 76 77  

78 літній 73 75 72 73 

осінній 85 87 84 85 

 

Bodegold 

 

весняний 75 77 74 75  

77 літній 71 74 69 71 

осінній 84 85 82 84 

Середнє по фактору С 78 80 76 - - 

НІР 0,5, % А – 0,32; В – 0,40; С – 0,40; 

АВ – 0,56; АС – 0,56; ВС – 0,69; АВС – 0,97 

Виживання рослин 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 81 83 79 81  

82 літній 77 79 75 77 

осінній 89 91 87 89 

 

Bodegold 

 

весняний 80 81 77 79  

79 літній 75 78 72 75 

осінній 88 89 85 84 

Середнє по фактору С 82 84 79 - - 

НІР 0,5, % А – 0,30; В – 0,36; С – 0,36; 

АВ – 0,51; АС – 0,51; ВС – 0,63; АВС – 0,89 

 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/ 

 

 

Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської 

від сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % (2018 р.) 

Польова схожість насіння 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби (фактор В) 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Середнє по 

фактору В 

 

Середнє по 

фактору А 

4⁎ 6 8 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 78 81 77 79  

81 літній 75 79 73 76 

осінній 87 91 85 88 

 

Bodegold 

 

весняний 77 79 75 77  

79 літній 75 78 73 75 

осінній 85 88 83 85 

Середнє по фактору С 80 83 78 - - 

НІР 0,5, % А – 0,40; В – 0,49; С – 0,49; 

АВ – 0,69; АС – 0,69; ВС – 0,85; АВС – 1,20 

Виживання рослин 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 82 85 80 82  

84 літній 79 83 76 79 

осінній 91 95 88 91 

 

Bodegold 

 

весняний 81 83 78 81  

83 літній 79 82 76 79 

осінній 89 92 86 89 

Середнє по фактору С 84 87 81 - - 

НІР 0,5, % А – 0,38; В – 0,46; С – 0,46; 

АВ – 0,65; АС – 0,65; ВС – 0,80; АВС – 1,13 

 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га. 
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Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської 

від сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % (2019 р.) 

Польова схожість насіння 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби (фактор В) 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Середнє по 

фактору В 

 

Середнє по 

фактору А 

4⁎ 6 8 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 78 79 76 78  

80 літній 75 76 73 75 

осінній 87 89 85 87 

 

Bodegold 

 

весняний 76 77 73 75  

78 літній 74 75 72 74 

осінній 84 86 82 84 

Середнє по фактору С 79 80 77 - - 

НІР 0,5, % А – 0,39; В – 0,48; С – 0,48; 

АВ – 0,68; АС – 0,68; ВС – 0,84; АВС – 1,18 

Виживання рослин 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 82 83 79 81  

83 літній 79 80 76 78 

осінній 91 93 88 91 

 

Bodegold 

 

весняний 80 81 76 79  

81 літній 78 79 75 77 

осінній 88 90 85 88 

Середнє по фактору С 83 84 80 - - 

НІР 0,5, % А – 0,41; В – 0,50; С – 0,50; 

АВ – 0,71; АС – 0,71; ВС – 0,87; АВС – 1,23 

 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га. 

 

Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської 

від сорту, строку сівби та норми висіву насіння, % (2020 р.) 

Польова схожість насіння 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби (фактор В) 

 

Норма висіву насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Середнє по 

фактору В 

 

Середнє по 

фактору А 

4⁎ 6 8 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 75 78 74 76  

77 літній 72 74 70 72 

осінній 83 86 83 84 

 

Bodegold 

 

весняний 74 76 73 74  

76 літній 71 73 69 71 

осінній 82 85 81 83 

Середнє по фактору С 76 79 75 - - 

НІР 0,5, % А – 0,32; В – 0,39; С – 0,39; 

АВ – 0,55; АС – 0,55; ВС – 0,68; АВС – 0,96 

Виживання рослин 

 

Перлина 

Лісостепу⁎ 

весняний⁎ 79 82 77 79  

81 літній 76 78 73 76 

осінній 87 90 86 88 

 

Bodegold 

 

весняний 78 80 76 78  

80 літній 75 77 72 75 

осінній 86 89 84 86 

Середнє по фактору С 80 83 78 - - 

НІР 0,5, % А – 0,39; В – 0,47; С – 0,47; 

АВ – 0,67; АС – 0,67; ВС – 0,82; АВС – 1,16 

 

Примітка: *(К)–Контроль: сорт Перлина Лісостепу, строк весняний, норма 4 кг/га 
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Додаток В 

Результати дисперсійного аналізу даних польової схожості насіння 

ромашки лікарської за методом головних ефектів 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc  

= 12,000 

 Сорт {1} - 79,111 {2} - 77,556 

1 Перлина Лісостепу  0,000172 

2 Bodegold 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc = 12,000  

 Сорт Польова схожість - Среднее 1 2 

2 Bodegold 77,55556 ****  

1 Перлина Лісостепу 79,11111  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc 

= 12,000 

 Строк сівби {1} - 76,500 {2} - 73,500 {3} - 85,000 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc = 12,000  

 Строк сівби Польова схожість - Среднее 1 2 3 

2 літній 73,50000 ****   

1 весняний 76,50000  ****  

3 осінній 85,00000   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc 

= 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 78,333 {2} - 80,167 {3} - 76,500 

1 4  0,000173 0,000173 

2 6 0,000173  0,000095 

3 8 0,000173 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Польова схожість (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,14815, cc = 12,000  

 Норма висіву насіння Польова схожість - Среднее 1 2 3 

3 8 76,50000 ****   

1 4 78,33333  ****  

2 6 80,16667   **** 
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Результати дисперсійного аналізу даних виживання рослин ромашки 

лікарської за методом головних ефектів 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 

12,000 

 Сорт {1} - 82,889 {2} - 81,111 

1 Перлина Лісостепу  0,000180 

2 Bodegold 0,000180  

 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 12,000  

 Сорт Виживання - Среднее 1 2 

2 Bodegold 81,11111 ****  

1 Перлина Лісостепу 82,88889  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 

12,000 

 Строк сівби {1} - 80,000 {2} - 77,333 {3} - 88,667 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 12,000  

 Строк сівби Виживання - Среднее 1 2 3 

2 літній 77,33333 ****   

1 весняний 80,00000  ****  

3 осінній 88,66667   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 

12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 82,500 {2} - 84,000 {3} - 79,500 

1 4  0,000546 0,000172 

2 6 0,000546  0,000095 

3 8 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Виживання (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,28704, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння Виживання - Среднее 1 2 3 

3 8 79,50000 ****   

1 4 82,50000  ****  

2 6 84,00000   **** 
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Додаток В1 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на польову схожість 

ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляПольова схожість (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 110450,0 1 110450,0 745537,5 0,000000 

Сорт 10,9 1 10,9 73,5 0,000002 

Строк сівби 427,0 2 213,5 1441,1 0,000000 

Норма висіву насіння 40,3 2 20,2 136,1 0,000000 

Ошибка 1,8 12 0,1   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 10,9 2,27% 

Строк сівби 427,0 88,95% 

Норма висіву насіння  40,3 8,40% 

Інші фактори 1,8 0,38% 

 

 

 

 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на виживання 

рослин ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляВиживання (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 121032,0 1 121032,0 421659,9 0,000000 

Сорт 14,2 1 14,2 49,5 0,000014 

Строк сівби 421,3 2 210,7 733,9 0,000000 

Норма висіву насіння 63,0 2 31,5 109,7 0,000000 

Ошибка 3,4 12 0,3   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 14,2 2,83% 

Строк сівби 421,3 83,94% 

Норма висіву насіння  63 12,55% 

Інші фактори 3,4 0,68% 
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Додаток Г 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння  (2017 р.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Висота 

рослин, см 

 

Кількість штук на одній рослині 

 

Маса суцвіть 

з рослини, г 

 

пагонів 

 

листків 

 

суцвіть 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу (К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 59,2 10,2 75,3 8,3 2,1 

6 56,3 11,5 78,1 9,6 2,2 

8 53,1 8,0 72,4 7,0 1,7 

 

літній 

4 51,5 7,6 73,6 6,2 1,8 

6 47,3 7,9 76,3 7,5 2,0 

8 45,0 5,4 71,2 5,3 1,9 

 

осінній 

4 68,9 13,5 77,8 10,7 2,6 

6 64,3 15,2 81,0 12,0 3,0 

8 60,5 11,1 74,5 8,7 1,8 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 55,3 8,3 73,2 6,5 1,9 

6 53,4 9,5 77,0 7,8 2,1 

8 49,6 7,0 70,8 5,0 1,7 

 

літній 

4 46,1 5,1 71,3 4,5 1,6 

6 44,3 6,4 74,4 5,6 2,0 

8 40,5 4,0 68,5 3,7 1,5 

 

осінній 

4 63,2 11,1 76,0 9,0 2,5 

6 60,7 12,0 78,2 9,8 2,8 

8 58,1 8,7 72,7 6,1 1,6 

V, % 14,4 33,2 4,3 30,6 21,0 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га. 

 

 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння  (2018 р.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Висота 

рослин, см 

 

Кількість штук на одній рослині 

 

Маса суцвіть 

з рослини, г 

 

пагонів 

 

листків 

 

суцвіть 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу (К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 62,3 13,3 78,3 11,2 4,7 

6 59,0 14,2 81,2 13,0 4,8 

8 56,7 11,7 76,0 9,2 4,3 

 

літній 

4 54,0 10,9 76,5 9,3 4,5 

6 52,5 11,5 79,3 10,5 4,6 

8 48,7 8,4 73,1 8,0 3,2 

 

осінній 

4 70,9 16,7 80,6 13,5 5,2 

6 68,0 17,6 83,1 14,6 6,0 

8 64,5 15,0 78,0 11,0 4,4 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 58,3 11,3 76,5 9,2 4,3 

6 56,0 12,5 79,2 10,4 4,6 

8 52,7 9,3 73,4 7,8 4,2 

 

літній 

4 50,4 8,9 75,0 7,6 4,1 

6 48,5 9,0 77,7 8,3 4,3 

8 44,6 7,0 71,5 7,0 3,2 

 

осінній 

4 66,2 14,5 78,4 11,5 4,7 

6 64,0 15,3 81,2 12,7 5,3 

8 60,3 12,0 75,3 9,4 4,2 

V, % 12,8 24,0 4,0 21,5 14,7 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га. 
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Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння  (2019 р.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Висота 

рослин, см 

 

Кількість штук на одній рослині 

 

Маса суцвіть 

з рослини, г 

 

пагонів 

 

листків 

 

суцвіть 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу (К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 63,2 14,2 79,7 12,5 6,0 

6 60,9 15,3 82,0 13,2 6,1 

8 57,4 13,0 76,6 10,3 5,6 

 

літній 

4 55,4 11,2 78,0 10,8 5,8 

6 52,3 12,7 80,5 11,1 5,9 

8 48,8 9,9 74,2 9,4 4,5 

 

осінній 

4 71,2 17,4 81,4 14,5 6,5 

6 68,7 18,2 84,7 16,0 7,0 

8 66,5 15,6 79,0 12,7 5,7 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 59,6 12,3 77,5 10,2 5,6 

6 56,5 13,7 80,4 11,4 5,8 

8 53,2 10,8 73,8 8,5 5,5 

 

літній 

4 50,9 9,1 75,2 9,0 5,4 

6 48,5 10,5 78,9 9,4 5,7 

8 45,9 7,4 72,4 7,5 4,5 

 

осінній 

4 68,2 15,2 78,7 12,0 6,0 

6 65,0 16,0 82,5 13,2 6,6 

8 61,7 13,3 76,7 10,1 5,7 

V, % 13,0 22,3 4,2 19,6 10,7 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га. 

 

 

 

Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від сорту, 

строку сівби та норми висіву насіння  (2020 р.) 

 

Сорт 

(фактор А) 

 

Строк 

сівби 

(фактор В) 

 

Норма висіву 

насіння, кг/га 

(фактор С) 

 

 

Висота 

рослин, см 

 

Кількість штук на одній рослині 

 

Маса суцвіть 

з рослини, г 

 

пагонів 

 

листків 

 

суцвіть 

 

 

 

Перлина 

Лісостепу (К)⁎ 

 

весняний 

(К)⁎ 

4(К)⁎ 61,3 12,1 77,3 10,3 3,4 

6 58,9 13,2 80,5 12,0 3,9 

8 56,0 10,1 75,0 8,3 3,0 

 

літній 

4 53,5 9,7 75,7 8,8 3,1 

6 50,2 10,8 78,1 9,1 3,3 

8 47,8 8,0 71,9 7,5 2,9 

 

осінній 

4 70,0 15,0 79,5 13,1 3,9 

6 66,5 16,1 82,6 13,9 4,5 

8 63,2 13,3 76,2 10,0 3,1 

 

 

 

Bodegold 

 

 

весняний 

4 57,1 10,1 75,4 8,5 3,2 

6 56,2 12,0 78,6 9,3 3,4 

8 50,3 8,1 72,3 6,7 3,0 

 

літній 

4 49,0 7,5 74,1 6,5 2,9 

6 46,8 8,1 76,4 7,5 3,2 

8 43,9 6,0 70,2 5,6 2,8 

 

осінній 

4 66,2 13,2 77,3 10,8 3,6 

6 62,0 14,0 80,1 11,4 4,1 

8 59,7 11,1 74,2 8,2 3,1 

V, % 13,3 25,5 4,2 24,6 14,0 

Примітка: *(К) – Контроль: сорт Перлина Лісостепу⁎, строк весняний⁎, норма 4⁎ кг/га. 
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Додаток Г1 

Результати дисперсійного аналізу даних висоти рослин ромашки 

лікарської за методом головних ефектів 
Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,08444, 

cc = 12,000 

 Сорт {1} - 58,744 {2} - 54,767 

1 Перлина Лісостепу  0,000172 

2 Bodegold 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,08444, cc = 12,000  

 Сорт Висота рослин, см - Среднее 1 2 

2 Bodegold 54,76667 ****  

1 Перлина Лісостепу 58,74444  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,08444, 

cc = 12,000 

 Строк сівби {1} - 56,750 {2} - 48,600 {3} - 64,917 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,08444, cc = 12,000  

 Строк сівби Висота рослин, см - Среднее 1 2 3 

2 літній 48,60000 ****   

1 весняний 56,75000  ****  

3 осінній 64,91667   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,08444, 

cc = 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 59,633 {2} - 56,950 {3} - 53,683 

1 4  0,000172 0,000095 

2 6 0,000172  0,000172 

3 8 0,000095 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Висота рослин, см (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,08444, cc = 12,000  

 Норма висіву насіння Висота рослин, см - Среднее 1 2 3 

3 8 53,68333 ****   

2 6 56,95000  ****  

1 4 59,63333   **** 

 

Результати дисперсійного аналізу даних кількості пагонів на рослині 

ромашки лікарської за методом головних ефектів 
Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,04269, cc = 12,000 

 Сорт {1} - 12,344 {2} - 10,278 

1 Перлина Лісостепу  0,000172 

2 Bodegold 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04269, cc 

= 12,000 

 Сорт Кількість пагонів на рослині, шт - Среднее 1 2 

2 Bodegold 10,27778 ****  

1 Перлина Лісостепу 12,34444  **** 
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Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,04269, cc = 12,000 

 Строк сівби {1} - 11,300 {2} - 8,4333 {3} - 14,200 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04269, cc 

= 12,000 

 Строк сівби Кількість пагонів на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

2 літній 8,43333 ****   

1 весняний 11,30000  ****  

3 осінній 14,20000   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. 

MS = ,04269, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 11,567 {2} - 12,617 {3} - 9,7500 

1 4  0,000172 0,000172 

2 6 0,000172  0,000095 

3 8 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість пагонів на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04269, cc 

= 12,000 

 Норма висіву насіння Кількість пагонів на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

3 8 9,75000 ****   

1 4 11,56667  ****  

2 6 12,61667   **** 

 

Результати дисперсійного аналізу даних кількості листків на рослині 

ромашки лікарської за методом головних ефектів 
Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,03509, cc = 12,000 

 Сорт {1} - 77,722 {2} - 75,678 

1 Перлина Лісостепу  0,000172 

2 Bodegold 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,03509, cc 

= 12,000 

 Сорт Кількість листків на рослині, шт - Среднее 1 2 

2 Bodegold 75,67778 ****  

1 Перлина Лісостепу 77,72222  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,03509, cc = 12,000 

 Строк сівби {1} - 76,667 {2} - 74,717 {3} - 78,717 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,03509, cc 

= 12,000 

 Строк сівби Кількість листків на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

2 літній 74,71667 ****   

1 весняний 76,66667  ****  

3 осінній 78,71667   **** 
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Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,03509, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 76,733 {2} - 79,633 {3} - 73,733 

1 4  0,000172 0,000172 

2 6 0,000172  0,000095 

3 8 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість листків на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,03509, cc 

= 12,000 

 Норма висіву насіння Кількість листків на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

3 8 73,73333 ****   

1 4 76,73333  ****  

2 6 79,63333   **** 

 

Результати дисперсійного аналізу даних кількості суцвіть на рослині 

ромашки лікарської за методом головних ефектів 
Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,13556, cc = 12,000 

 Сорт {1} - 10,511 {2} - 8,5333 

1 Перлина Лісостепу  0,000172 

2 Bodegold 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,13556, cc = 

12,000 

 Сорт Кількість суцвіть на рослині, шт - Среднее 1 2 

2 Bodegold 8,53333 ****  

1 Перлина Лісостепу 10,51111  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. 

MS = ,13556, cc = 12,000 

 Строк сівби {1} - 9,4167 {2} - 7,7167 {3} - 11,433 

1 весняний  0,000173 0,000172 

2 літній 0,000173  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,13556, cc = 

12,000 

 Строк сівби Кількість суцвіть на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

2 літній 7,71667 ****   

1 весняний 9,41667  ****  

3 осінній 11,43333   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр.  

MS = ,13556, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 9,7667 {2} - 10,783 {3} - 8,0167 

1 4  0,000592 0,000173 

2 6 0,000592  0,000095 

3 8 0,000173 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Кількість суцвіть на рослині, шт (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,13556, cc = 

12,000 

 Норма висіву насіння Кількість суцвіть на рослині, шт - Среднее 1 2 3 

3 8 8,01667 ****   

1 4 9,76667  ****  

2 6 10,78333   **** 
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Результати дисперсійного аналізу даних маси суцвіть з рослини 

ромашки лікарської за методом головних ефектів 
Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 

,04602, cc = 12,000 

 Сорт {1} - 3,7889 {2} - 4,0889 

1 Bodegold  0,011940 

2 Перлина Лісостепу 0,011940  

 

Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04602, cc = 

12,000 

 Сорт Маса суцвіть з рослини, г - Среднее 1 2 

1 Bodegold 3,788889 ****  

2 Перлина Лісостепу 4,088889  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 

,04602, cc = 12,000 

 Строк сівби {1} - 3,8500 {2} - 3,5500 {3} - 4,4167 

1 весняний  0,032336 0,000779 

2 літній 0,032336  0,000112 

3 осінній 0,000779 0,000112  

 

Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04602, cc = 

12,000 

 Строк сівби Маса суцвіть з рослини, г - Среднее 1 2 3 

2 літній 3,550000 ****   

1 весняний 3,850000  ****  

3 осінній 4,416667   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 

,04602, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 4,0333 {2} - 4,3333 {3} - 3,4500 

1 4  0,032336 0,000650 

2 6 0,032336  0,000109 

3 8 0,000650 0,000109  

 

Крит. Дункана; перем. Маса суцвіть з рослини, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,04602, cc = 

12,000 

 Норма висіву насіння Маса суцвіть з рослини, г - Среднее 1 2 3 

3 8 3,450000 ****   

1 4 4,033333  ****  

2 6 4,333333   **** 
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Додаток Г2 

Результати регресійного аналізу залежності маси суцвіть від кількості 

суцвіть на рослині  

   Результаты множ. регрессии 

 

  Зав.перем.:Маса суцвіть з   Множест. R =  ,92620800     F = 96,56607 

                                       R2=  ,85786126    сс =   1,16 

  Число набл.: 18             Скоррект.R2=  ,84897758     p =  ,000000 

                Стандартная ошибка оценки:  ,225081329 

  Св.член:    1,644586256  Ст.ошибка: ,2394256  t(   16) = 6,8689  p =  ,0000 

                                                                                 

  Кількість суц бета=,926                                                      

                                                                               

Итоги регрессии для зависимой переменной: Маса суцвіть з рослини, г (матем) R= ,92620800 R2= ,85786126 Скоррект. R2= ,84897758 

F(1,16)=96,566 p 

 БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(16) p-знач. 

Св.член   1,644586 0,239426 6,868882 0,000004 

Кількість суцвіть на рослині, шт 0,926208 0,094253 0,240942 0,024519 9,826804 0,000000 

 

Мср = 1,644586 + 0,240942 Кср 

Предсказанные значения и остатки (матем) Зависимая перемен.: Маса суцвіть з рослини, г  

 Наблюд. - 

Значение 

Предсказанные - 

Значение 
Остатки 

Станд. - 

предск. 

Станд. - 

Остатки 

Ст.Ош. - 

предск. 

Махалан. - 

расст. 

Удален. - 

Остатки 
Кука - расст. 

1 4,000000 4,198571 -0,198571 0,48408 -0,88222 0,059269 0,234330 -0,213365 0,031155 

2 4,200000 4,511795 -0,311795 1,06796 -1,38526 0,078826 1,140546 -0,355382 0,152875 

3 3,600000 3,740781 -0,140781 -0,36930 -0,62547 0,056753 0,136379 -0,150339 0,014182 

4 3,800000 3,764875 0,035125 -0,32438 0,15605 0,055930 0,105223 0,037436 0,000854 

5 4,100000 3,933535 0,166465 -0,00998 0,73958 0,053055 0,000100 0,176259 0,017036 

6 3,100000 3,451651 -0,351651 -0,90827 -1,56233 0,072615 0,824951 -0,392504 0,158254 

7 5,000000 4,752737 0,247263 1,51711 1,09855 0,098354 2,301613 0,305619 0,176019 

8 5,200000 5,041868 0,158132 2,05608 0,70256 0,124148 4,227461 0,227276 0,155096 

9 3,800000 4,198571 -0,398571 0,48408 -1,77079 0,059269 0,234330 -0,428267 0,125517 

10 3,700000 3,716687 -0,016687 -0,41421 -0,07414 0,057670 0,171570 -0,017859 0,000207 

11 4,000000 3,981723 0,018277 0,07985 0,08120 0,053231 0,006376 0,019360 0,000207 

12 3,600000 3,331180 0,268820 -1,13284 1,19432 0,081480 1,283326 0,309360 0,123777 

13 3,500000 3,307086 0,192914 -1,17775 0,85709 0,083356 1,387105 0,223578 0,067662 

14 3,800000 3,499839 0,300161 -0,81844 1,33357 0,069359 0,669843 0,331654 0,103085 

15 3,000000 3,066144 -0,066144 -1,62690 -0,29387 0,103452 2,646796 -0,083859 0,014662 

16 4,200000 4,246759 -0,046759 0,57391 -0,20774 0,061612 0,329368 -0,050547 0,001889 

17 4,700000 4,487701 0,212299 1,02305 0,94321 0,077030 1,046629 0,240462 0,066838 

18 3,600000 3,668499 -0,068499 -0,50404 -0,30433 0,059763 0,254055 -0,073694 0,003779 

Мини

мум 
3,000000 3,066144 -0,398571 -1,62690 -1,77079 0,053055 0,000100 -0,428267 0,000207 

Макси

м. 
5,200000 5,041868 0,300161 2,05608 1,33357 0,124148 4,227461 0,331654 0,176019 

Средн

ее 
3,938889 3,938889 -0,000000 0,00000 -0,00000 0,072510 0,944444 0,005844 0,067394 

Медиа

на 
3,800000 3,849205 0,000795 -0,16718 0,00353 0,065486 0,499605 0,000750 0,048996 
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Додаток Г3 

Кореляційна матриця ознак 

Корреляции (матем) Отмеченные корреляции значимы на уровне p  

 Средние Ст.откл. 
Висота 

рослин, см 

Кількість 

пагонів на 

рослині, шт 

Кількість 

листків на 

рослині, шт 

Кількість 

суцвіть на 

рослині, шт 

Маса 

суцвіть з 

рослини, г 

Урожайність, 

т/га 

Висота рослин, см 56,75556 7,582738 1,000000 0,941792 0,711050 0,874262 0,788914 0,638754 

Кількість пагонів 

на рослині, шт 
11,31111 2,917874 0,941792 1,000000 0,882676 0,974326 0,898096 0,766831 

Кількість листків на 

рослині, шт 
76,70000 3,177865 0,711050 0,882676 1,000000 0,928155 0,924262 0,636373 

Кількість суцвіть на 

рослині, шт 
9,52222 2,226460 0,874262 0,974326 0,928155 1,000000 0,926208 0,703147 

Маса суцвіть з 

рослини, г 
3,93889 0,579187 0,788914 0,898096 0,924262 0,926208 1,000000 0,643171 

Урожайність, т/га 1,25167 0,259575 0,638754 0,766831 0,636373 0,703147 0,643171 1,000000 

 

Алгоритм кореляційного шляху побудови кореляційних плеяд  

Ознака Вр Кпр Клр Кср Мср У 

Вр - 

Кпр 

0,94 

Вр 

Клр 

0,71 

Вр 

Кср 

0,87 

Вр 

Мср 

0,78 

Вр 

У 

0,63 

Вр 

Кпр - - 

Клр 

0,88 

Кпр 

Кср 

0,97 

Кпр 

Мср 

0,89 

Кпр 

У 

0,76 

Кпр 

Кср - - 

Клр 

0,92 

Кср 

- 

Мср 

0,92 

Кср 

У 

0,76 

Кпр 

Клр - - - - 

Мср 

0,92 

Кср 

У 

0,76 

Кпр 

Мср - - - - - 

У 

0,76 

Кпр 
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Додаток Г4 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на висоту рослин 

ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляВисота рослин, см (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 57981,48 1 57981,48 686622,7 0,000000 

Сорт 71,20 1 71,20 843,2 0,000000 

Строк сівби 798,70 2 399,35 4729,2 0,000000 

Норма висіву насіння 106,55 2 53,27 630,9 0,000000 

Ошибка 1,01 12 0,08   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 71,20 7,3 

Строк сівби 798,70 81,7 

Норма висіву насіння  106,55 10,9 

Інші фактори 1,01 0,1 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на кількість пагонів 

на  рослині ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляКількість пагонів на рослині, шт (матем) Сигма -ограниченная параметризация Декомпозиция 

гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 2302,942 1 2302,942 53951,79 0,000000 

Сорт 19,220 1 19,220 450,27 0,000000 

Строк сівби 99,764 2 49,882 1168,61 0,000000 

Норма висіву насіння 25,241 2 12,621 295,67 0,000000 

Ошибка 0,512 12 0,043   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 19,220 13,3 

Строк сівби 99,764 68,9 

Норма висіву насіння  25,241 17,4 

Інші фактори 0,512 0,4 

 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на кількість листків 

на рослині ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляКількість листків на рослині, шт (матем) Сигма -ограниченная параметризация Декомпозиция 

гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 105892,0 1 105892,0 3017503 0,000000 

Сорт 18,8 1 18,8 536 0,000000 

Строк сівби 48,0 2 24,0 684 0,000000 
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Норма висіву насіння 104,4 2 52,2 1488 0,000000 

Ошибка 0,4 12 0,0   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 18,8 11,0 

Строк сівби 48,0 28,0 

Норма висіву насіння  104,4 60,8 

Інші фактори 0,4 0,2 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на кількість суцвіть 

на рослині ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляКількість суцвіть на рослині, шт (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция 

гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 1632,109 1 1632,109 12040,15 0,000000 

Сорт 17,602 1 17,602 129,85 0,000000 

Строк сівби 41,541 2 20,771 153,23 0,000000 

Норма висіву насіння 23,501 2 11,751 86,68 0,000000 

Ошибка 1,627 12 0,136   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 17,602 20,9 

Строк сівби 41,541 49,3 

Норма висіву насіння  23,501 27,9 

Інші фактори 1,627 1,9 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на масу суцвіть з 

рослини ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляМаса суцвіть з рослини, г (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция 

гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 279,2672 1 279,2672 6068,584 0,000000 

Сорт 0,4050 1 0,4050 8,801 0,011775 

Строк сівби 2,3244 2 1,1622 25,256 0,000050 

Норма висіву насіння 2,4211 2 1,2106 26,306 0,000041 

Ошибка 0,5522 12 0,0460   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 0,4050 7,1 

Строк сівби 2,3244 40,8 

Норма висіву насіння  2,4211 42,4 

Інші фактори 0,5522 9,7 
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Додаток Ґ 

Результати дисперсійного аналізу даних урожайності ромашки 

лікарської за методом головних ефектів 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Приближенные вероятности  для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00141, cc 

= 12,000 

 Сорт {1} - 1,2122 {2} - 1,2911 

1 Bodegold  0,000915 

2 Перлина Лісостепу 0,000915  

 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00141, cc = 12,000 

 Сорт Урожайність, т/га - Среднее 1 2 

1 Bodegold 1,212222 ****  

2 Перлина Лісостепу 1,291111  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00141, cc 

= 12,000 

 Строк сівби {1} - 1,2550 {2} - 1,0083 {3} - 1,4917 

1 весняний  0,000172 0,000172 

2 літній 0,000172  0,000095 

3 осінній 0,000172 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00141,  cc = 12,000 

 Строк сівби Урожайність, т/га - Среднее 1 2 3 

2 літній 1,008333 ****   

1 весняний 1,255000  ****  

3 осінній 1,491667   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00141, cc 

= 12,000 

 Норма висіву насіння {1} - 1,0567 {2} - 1,4183 {3} - 1,2800 

1 4  0,000095 0,000172 

2 6 0,000095  0,000196 

3 8 0,000172 0,000196  

 

Крит. Дункана; перем. Урожайність, т/га (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00141, cc = 12,000 

 Норма висіву насіння Урожайність, т/га - Среднее 1 2 3 

1 4 1,056667 ****   

3 8 1,280000  ****  

2 6 1,418333   **** 
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Додаток Ґ1 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на урожайність 

ромашки лікарської  

Одномерный критерий значимости дляУрожайність, т/га (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 28,20005 1 28,20005 20050,07 0,000000 

Сорт 0,02801 1 0,02801 19,91 0,000776 

Строк сівби 0,70093 2 0,35047 249,18 0,000000 

Норма висіву насіння 0,39963 2 0,19982 142,07 0,000000 

Ошибка 0,01688 12 0,00141   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 0,02801 2,4% 

Строк сівби 0,70093 61,2% 

Норма висіву насіння  0,39963 34,9% 

Інші фактори 0,01688 1,5% 
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Додаток Ґ2 

Результати регресійного аналізу залежності урожайності від виживання 

   Результаты множ. регрессии 

  Зав.перем.:Урожайність, т   Множест. R =  ,75481174     F = 21,18688 

                                       R2=  ,56974077    сс =   1,16 

  Число набл.: 18             Скоррект.R2=  ,54284957     p =  ,000294 

                Стандартная ошибка оценки:  ,175506488 

  Св.член:   -1,704907039  Ст.ошибка: ,6436562  t(   16) = -2,649  p =  ,0175                                                         

      Виживання бета=,755                                                                                                                      

Итоги регрессии для зависимой переменной: Урожайність, т/га (матем) R= ,75481174 R2= ,56974077 Скоррект. R2= ,54284957 

F(1,16)=21,187 p 

 БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(16) p-знач. 

Св.член   -1,70491 0,643656 -2,64879 0,017513 

Виживання 0,754812 0,163985 0,03606 0,007833 4,60292 0,000294 

 

У = -1,70491 + 0,03606 Виж 

Предсказанные значения и остатки (матем) Зависимая перемен.: Урожайність, т/га 

 Наблюд. - 

Значение 

Предсказанны

е - Значение 
Остатки 

Станд. - 

предск. 

Станд. - 

Остатки 

Ст.Ош. - 

предск. 

Махалан. - 

расст. 

Удален. - 

Остатки 
Кука - расст. 

1 1,080000 1,215611 -0,135611 -0,18402 -0,77268 0,042102 0,033865 -0,143891 0,019341 

2 1,440000 1,287722 0,152278 0,18402 0,86765 0,042102 0,033865 0,161576 0,024387 

3 1,360000 1,143499 0,216501 -0,55207 1,23358 0,047576 0,304781 0,233672 0,065131 

4 0,850000 1,143499 -0,293499 -0,55207 -1,67230 0,047576 0,304781 -0,316777 0,119697 

5 1,190000 1,179555 0,010445 -0,36805 0,05951 0,044234 0,135458 0,011154 0,000128 

6 1,080000 0,999276 0,080724 -1,28816 0,45995 0,068687 1,659363 0,095324 0,022592 

7 1,370000 1,540113 -0,170113 1,47219 -0,96927 0,075088 2,167331 -0,208228 0,128831 

8 1,750000 1,612224 0,137776 1,84023 0,78502 0,088584 3,386454 0,184874 0,141339 

9 1,500000 1,431946 0,068054 0,92012 0,38776 0,056967 0,846614 0,076069 0,009896 

10 1,000000 1,179555 -0,179555 -0,36805 -1,02307 0,044234 0,135458 -0,191735 0,037907 

11 1,360000 1,179555 0,180445 -0,36805 1,02814 0,044234 0,135458 0,192685 0,038284 

12 1,290000 1,071388 0,218612 -0,92012 1,24561 0,056967 0,846614 0,244357 0,102116 

13 0,780000 1,071388 -0,291388 -0,92012 -1,66027 0,056967 0,846614 -0,325703 0,181421 

14 1,130000 1,143499 -0,013499 -0,55207 -0,07692 0,047576 0,304781 -0,014570 0,000253 

15 1,020000 0,963221 0,056779 -1,47219 0,32352 0,075088 2,167331 0,069501 0,014353 

16 1,260000 1,468001 -0,208001 1,10414 -1,18515 0,062611 1,219123 -0,238334 0,117348 

17 1,640000 1,540113 0,099887 1,47219 0,56914 0,075088 2,167331 0,122268 0,044419 

18 1,430000 1,359834 0,070166 0,55207 0,39979 0,047576 0,304781 0,075731 0,006841 

Миниму

м 
0,780000 0,963221 -0,293499 -1,47219 -1,67230 0,042102 0,033865 -0,325703 0,000128 

Максим. 1,750000 1,612224 0,218612 1,84023 1,24561 0,088584 3,386454 0,244357 0,181421 

Среднее 1,251667 1,251667 0,000000 0,00000 0,00000 0,056848 0,944444 0,001554 0,059682 

Медиан

а 
1,275000 1,179555 0,062417 -0,36805 0,35564 0,052272 0,575697 0,072616 0,038095 
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Додаток Ґ3 

Результати регресійного аналізу залежності урожайності від кількості 

пагонів на рослині 

   Результаты множ. регрессии 

  Зав.перем.:Урожайність, т   Множест. R =  ,76683061     F = 22,83770 

                                       R2=  ,58802919    сс =   1,16 

  Число набл.: 18             Скоррект.R2=  ,56228102     p =  ,000205 

                Стандартная ошибка оценки:  ,171735983 

  Св.член:     ,480049592  Ст.ошибка: ,1664606  t(   16) = 2,8839  p =  ,0108                                                                           

  Кількість паг бета=,767                                                                                                                                

Итоги регрессии для зависимой переменной: Урожайність, т/га (матем) R= ,76683061 R2= ,58802919 Скоррект. R2= ,56228102 

F(1,16)=22,838 p 

 БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(16) p-знач. 

Св.член   0,480050 0,166461 2,883863 0,010796 

Кількість пагонів на рослині, шт 0,766831 0,160462 0,068218 0,014275 4,778881 0,000205 

 

У = 0,480050 + 0,068218 Кпр 

Предсказанные значения и остатки (матем) Зависимая перемен.: Урожайність, т/га 

 Наблюд. - 

Значение 

Предсказанн

ые - 

Значение 

Остатки 
Станд. - 

предск. 

Станд. - 

Остатки 

Ст.Ош. - 

предск. 

Махалан. - 

расст. 

Удален. - 

Остатки 
Кука - расст. 

1 1,080000 1,325948 -0,245948 0,37318 -1,43213 0,043360 0,139263 -0,262694 0,074578 

2 1,440000 1,400988 0,039013 0,75017 0,22717 0,051135 0,562749 0,042808 0,002754 

3 1,360000 1,209978 0,150022 -0,20944 0,87356 0,041408 0,043864 0,159282 0,025005 

4 0,850000 1,148582 -0,298582 -0,51788 -1,73861 0,045867 0,268201 -0,321517 0,125008 

5 1,190000 1,209978 -0,019978 -0,20944 -0,11633 0,041408 0,043864 -0,021211 0,000443 

6 1,080000 1,018969 0,061031 -1,16904 0,35538 0,063321 1,366655 0,070634 0,011498 

7 1,370000 1,544244 -0,174244 1,46987 -1,01461 0,073395 2,160512 -0,213181 0,140718 

8 1,750000 1,626106 0,123895 1,88113 0,72142 0,088191 3,538636 0,168269 0,126585 

9 1,500000 1,414631 0,085369 0,81871 0,49709 0,052928 0,670284 0,094329 0,014328 

10 1,000000 1,196335 -0,196335 -0,27798 -1,14324 0,042102 0,077273 -0,208889 0,044459 

11 1,360000 1,291839 0,068161 0,20182 0,39689 0,041342 0,040732 0,072354 0,005143 

12 1,290000 1,080365 0,209635 -0,86060 1,22068 0,054069 0,740626 0,232701 0,090994 

13 0,780000 0,998503 -0,218503 -1,27186 -1,27232 0,066670 1,617614 -0,257278 0,169119 

14 1,130000 1,059899 0,070101 -0,96341 0,40819 0,056998 0,928160 0,078778 0,011589 

15 1,020000 0,896177 0,123823 -1,78593 0,72101 0,084688 3,189537 0,163608 0,110352 

16 1,260000 1,400988 -0,140987 0,75017 -0,82095 0,051135 0,562749 -0,154703 0,035972 

17 1,640000 1,455562 0,184439 1,02434 1,07397 0,058812 1,049268 0,208943 0,086799 

18 1,430000 1,250909 0,179091 -0,00381 1,04283 0,040479 0,000015 0,189626 0,033867 

Минимум 0,780000 0,896177 -0,298582 -1,78593 -1,73861 0,040479 0,000015 -0,321517 0,000443 

Максим. 1,750000 1,626106 0,209635 1,88113 1,22068 0,088191 3,538636 0,232701 0,169119 

Среднее 1,251667 1,251667 0,000000 0,00000 0,00000 0,055406 0,944444 0,002325 0,061623 

Медиана 1,275000 1,230443 0,064596 -0,10662 0,37614 0,052032 0,616516 0,071494 0,040216 
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Додаток Ґ4 

Результати регресійного аналізу залежності урожайності від кількості 

суцвіть на рослині  

 

   Результаты множ. регрессии 

 

  Зав.перем.:Урожайність, т   Множест. R =  ,70314656     F = 15,64651 

                                       R2=  ,49441508    сс =   1,16 

  Число набл.: 18             Скоррект.R2=  ,46281603     p =  ,001133 

                Стандартная ошибка оценки:  ,190250204 

  Св.член:     ,471058884  Ст.ошибка: ,2023747  t(   16) = 2,3277  p =  ,0334  

                                                                                 

  Кількість суц бета=,703                                                      

 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Урожайність, т/га (матем) R= ,70314656 R2= ,49441508 Скоррект. R2= ,46281603 

F(1,16)=15,647 p 

 БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(16) p-знач. 

Св.член   0,471059 0,202375 2,327657 0,033377 

Кількість суцвіть на рослині, шт 0,703147 0,177761 0,081977 0,020725 3,955567 0,001133 

    

У = 0,471059 + 0,081977 Кср 

Предсказанные значения и остатки (матем) Зависимая перемен.: Урожайність, т/га 

 Наблюд. - 

Значение 

Предсказанн

ые - 

Значение 

Остатки 
Станд. - 

предск. 

Станд. - 

Остатки 

Ст.Ош. - 

предск. 

Махалан. - 

расст. 

Удален. - 

Остатки 

Кука - 

расст. 

1 1,080000 1,340020 -0,260020 0,48408 -1,36673 0,050098 0,234330 -0,279393 0,074771 

2 1,440000 1,446591 -0,006591 1,06796 -0,03464 0,066627 1,140546 -0,007512 0,000096 

3 1,360000 1,184263 0,175737 -0,36930 0,92372 0,047971 0,136379 0,187669 0,030932 

4 0,850000 1,192461 -0,342461 -0,32438 -1,80005 0,047274 0,105223 -0,364997 0,113632 

5 1,190000 1,249845 -0,059845 -0,00998 -0,31456 0,044845 0,000100 -0,063366 0,003082 

6 1,080000 1,085890 -0,005890 -0,90827 -0,03096 0,061378 0,824951 -0,006574 0,000062 

7 1,370000 1,528568 -0,158568 1,51711 -0,83347 0,083134 2,301613 -0,195992 0,101322 

8 1,750000 1,626941 0,123059 2,05608 0,64683 0,104936 4,227461 0,176867 0,131466 

9 1,500000 1,340020 0,159980 0,48408 0,84089 0,050098 0,234330 0,171899 0,028304 

10 1,000000 1,176065 -0,176065 -0,41421 -0,92544 0,048746 0,171570 -0,188436 0,032201 

11 1,360000 1,266240 0,093760 0,07985 0,49282 0,044994 0,006376 0,099314 0,007621 

12 1,290000 1,044901 0,245099 -1,13284 1,28830 0,068871 1,283326 0,282062 0,144022 

13 0,780000 1,036703 -0,256703 -1,17775 -1,34929 0,070457 1,387105 -0,297507 0,167690 

14 1,130000 1,102286 0,027714 -0,81844 0,14567 0,058626 0,669843 0,030622 0,001230 

15 1,020000 0,954726 0,065274 -1,62690 0,34310 0,087443 2,646796 0,082756 0,019986 

16 1,260000 1,356416 -0,096416 0,57391 -0,50678 0,052078 0,329368 -0,104225 0,011244 

17 1,640000 1,438393 0,201607 1,02305 1,05969 0,065110 1,046629 0,228352 0,084366 

18 1,430000 1,159670 0,270330 -0,50404 1,42092 0,050515 0,254055 0,290834 0,082376 

Минимум 0,780000 0,954726 -0,342461 -1,62690 -1,80005 0,044845 0,000100 -0,364997 0,000062 

Максим. 1,750000 1,626941 0,270330 2,05608 1,42092 0,104936 4,227461 0,290834 0,167690 

Среднее 1,251667 1,251667 0,000000 0,00000 0,00000 0,061289 0,944444 0,002354 0,057467 

Медиана 1,275000 1,221153 0,010912 -0,16718 0,05736 0,055352 0,499605 0,012024 0,031566 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

Результати дисперсійного аналізу даних маси 1000 насінин ромашки 

лікарської за методом головних ефектів 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 

12,000 

 Сорт {1} - ,05444 {2} - ,05900 

1 Bodegold  0,000172 

2 Перлина Лісостепу 0,000172  

 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 12,000  

 Сорт Маса 1000, г - Среднее 1 2 

1 Bodegold 0,054444 ****  

2 Перлина Лісостепу 0,059000  **** 

 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 

12,000 

 Строк сівби {1} - ,05650 {2} - ,05317 {3} - ,06050 

1 весняний  0,000315 0,000192 

2 літній 0,000315  0,000095 

3 осінній 0,000192 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 12,000  

 Строк сівби Маса 1000, г - Среднее 1 2 3 

2 літній 0,053167 ****   

1 весняний 0,056500  ****  

3 осінній 0,060500   **** 

 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 

12,000 

 Норма висіву насіння {1} - ,05650 {2} - ,05967 {3} - ,05400 

1 4  0,000398 0,001734 

2 6 0,000398  0,000095 

3 8 0,001734 0,000095  

 

Крит. Дункана; перем. Маса 1000, г (матем) Однородные группы, alpha = ,05000 Ошибка: Межгр. MS = ,00000, cc = 12,000  

 Норма висіву насіння Маса 1000, г - Среднее 1 2 3 

3 8 0,054000 ****   

1 4 0,056500  ****  

2 6 0,059667   **** 
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Додаток Е1 

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на масу 1000 насінин 

ромашки лікарської 

Одномерный критерий значимости дляМаса 1000, г (матем) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы 

 SS Степени - свободы MS F p 

Св. член 0,057913 1 0,057913 50850,78 0,000000 

Сорт 0,000093 1 0,000093 82,00 0,000001 

Строк сівби 0,000162 2 0,000081 71,02 0,000000 

Норма висіву насіння 0,000097 2 0,000048 42,49 0,000004 

Ошибка 0,000014 12 0,000001   

 

Джерело варіації Сума квадратів Частка впливу фактору 

Сорт 0,000093 25,4% 

Строк сівби 0,000162 44,3% 

Норма висіву насіння  0,000097 26,5% 

Інші фактори 0,000014 3,8% 
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Додаток Є 
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