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Постановка проблеми. У наш час поряд з 
потужним виробництвом синтетичних лікарських 
засобів вагоме місце займає використання природ-
них інгредієнтів, серед яких значного поширення 
набули ефірні олії та їх компоненти. З кожним роком 
зростає попит на ефіроолійні культури, у зв’язку з 
чим постає завдання цілеспрямованого вирощу-
вання визначеного виду рослин з метою збільшення 
продукції. Чабер садовий (Satureja hortensis L.) є 
малопоширеною культурою, але незамінною в кулі-
нарії, медицині та парфумерії [3]. 

Формування ринку ефіроолійного виробництва 
має нечіткий характер, що пов’язано з невизначе-
ними обсягами продукції, необхідними для задо-
волення потреб населення. Більшу частину ефі-
роолійної сировини імпортують з інших країн, хоча 
українські вчені невпинно працюють над створен-
ням високопродуктивних сортів ефіроносів, сиро-
вина яких відповідає міжнародним стандартам. Так, 
висушену листково-квіткову масу чаберу садового 
в основному привозять з Єгипту, Узбекистану, Тур-
ції. Важливо удосконалити технологію вирощування 
ефіроолійних рослин таким чином, щоб вони мали 
високу рентабельність та давали великий прибуток 
фермерам, які залучені до виробництва [1, 2, 7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зв'язку з розвитком малих підприємств по пере-
робці сільськогосподарської продукції потреба в міс-
цевій нетрадиційній сировині, в такій як пряно-аро-
матичні культури, зростає [6]. У зв'язку з цим велике 
значення має інтродукція нових пряно-ароматичних 
та лікарських рослин з високою потенційною продук-
тивністю (величини і якості урожаю), зі стійкістю до 
абіотичних і біотичних стресів. В умовах Південного 
Степу України через несприятливі ґрунтово-кліма-
тичні умови особливої актуальності представляють 
наукові дослідження, спрямовані на вивчення цих 
овочевих рослин. Вивченням впливу способів сівби 
культури чаберу садового на показники урожайності 
займалися Земськова Ю. К., Ляліна Є. В. та Сумі-
нова Н. Б. [4]. По їх даним багаторічна врожайність 
культури по рокам варіювала від 7,8 до 10,8 т/га 
зеленої маси. Економічна ефективність вирощу-
вання чаберу садового на території України є мало-
вивченим питанням. Досвід закордонних вчених 
(Солопов С. Г., 2017) вказує на рівень рентабель-

ності в межах 79,1–120,5% при урожайності зеленої 
маси чаберу садового 11,1–18,1 т/га [8]. 

Мета. Удосконалити технологію вирощування 
чаберу садового з метою отримання високих еко-
номічних показників – прибутку та рівня рентабель-
ності. Опрацювати сутність економічної ефектив-
ності виробництва сировини Satureja hortensis L. та 
виявити фактори, які стримують її підвищення.

Матеріали та методика. Дослідження про-
водилися протягом 2012–2014 рр. на дослідному 
полі Жовтневої сортодослідної станції Миколаїв-
ської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи 
насіння і садивного матеріалу», яка розташована 
в селищі Галіциново Жовтневого району Микола-
ївської області (нині Вітовського району) [5]. За 
агрокліматичним районуванням України, територія 
станції належить до IV зони, природної зони – Степ, 
підзони – Південний Степ. Ґрунтовий покрив на 
полях станції представлений темно-каштановими 
залишковослабосолонцюватими слабодефльова-
ними легкоосуглинковими ґрунтами на лесовидних 
суглинках.

З метою визначення продуктивності та еконо-
мічної ефективності виробництва чаберу садового 
в умовах Південного Степу України було закладено 
трифакторний польовий дослід за схемою:

Фактор А (умови зволоження): природні умови 
зволоження (контроль);  краплинне зрошення за 
80% НВ.

Фактор В (строки сівби): І строк – друга декада 
квітня; ІІ строк – третя декада квітня (контроль); 
ІІІ строк – перша декада травня; IV строк – друга 
декада травня.

Фактор С (способи сівби): широкорядний з шири-
ною міжряддя 30 см; широкорядний з шириною між-
ряддя 45 см; широкорядний з шириною міжряддя 
60 см (контроль).

Економічну ефективність аналізували розрахун-
ково-нормативним методом. Розрахунки по прямим 
витратам праці та засобів на гектар посіву визна-
чали на основі технологічних карт вирощування й 
збору урожаю досліджуваної культури. 

Результати досліджень. Найпоширенішим спо-
собом реалізації рослинної сировини чаберу садо-
вого є висушена маса, урожайність якої у наших 
дослідженнях варіювала в межах 0,67–2,34 т/га. 
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За природного зволоження цей показник був 
дещо нижчим і дорівнював 0,67–1,74 т/га. Суттє-
вий вплив на формування урожайності сухої маси 
рослин чаберу садового мали строки сівби, які 
обумовили коливання цього показника в межах 
19,6–37,9%. Особливо це помітно порівнюючи 
результати другого та третього строків сівби, різниця 
в урожайності при яких становила 0,52–0,66 т/га 
або 37,0–37,9%. Максимальна урожайність сухої 
маси (1,59–1,74 т/га) була зафіксована за сівби 
у третю декаду квітня, мінімальна урожайність 

(0,67–0,76 т/га) сформувалася за сівби у другу 
декаду травня.

Спосіб сівби (ширина міжряддя 30, 45, 60 см) 
мав менший вплив на формування урожайності 
сухої маси Satureja hortensis L. і у середньому 
спричинив коливання цього показника у діапазоні 
1,0–9,4%. Найвищою урожайність чаберу садового 
сформувалася за широкорядного способу сівби з 
шириною міжряддя 45 см – 0,73–1,74 т/га, а наймен-
шою (0,67–1,24 т/га) за сівби широкорядним спосо-
бом з шириною міжряддя 30 см (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність сухої маси рослин чаберу садового за 
природного зволоження (середнє за 2012-2014 рр.), т/га
Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ 
строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада травня
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Отже, за природного зволоження максимальну 
урожайність сухої маси (1,74 т/га) рослин чаберу 
садового отримано за сівби у третю декаду квітня 
широкорядним способом з шириною міжряддя 
45 см. За умов краплинного зрошення урожайність 
сухої маси рослин коливалася від 1,13 до 2,34 т/га. 
Найвищою урожайність чаберу садового сформува-
лася за сівби у третю декаду квітня –1,92–2,34 т/га, 
найнижчою (1,13–1,18 т/га)  – за сівби у другу декаду 
травня. Залежно від способу сівби урожайність 

сухої маси за краплинного зрошення коливалася в 
межах 2,6–21,9%. Максимальною урожайність сухої 
маси рослин чаберу садового була сформована за 
ширини міжрядь 45 см – 1,18–2,34 т/га, мінімаль-
ною  вона була (1,15–1,92 т/га) у варіантах з шири-
ною міжряддя 30 см.

Умови краплинного зрошення сприяли під-
вищенню урожайності Satureja hortensis L. на 
11,8-41,8 %, у порівнянні з варіантами за природ-
ного зволоження (рис. 2). Порівнюючи дані двох 

Рис. 2. Урожайність сухої маси рослин чаберу садового за 
краплинного зрошення (середнє за 2012-2014 рр.), т/га 
Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, 
ІІІ строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада травня
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рисунків, можна зробити висновок, що формуванню 
найвищої урожайності сухої маси рослин чаберу 
садового (2,34 т/га) сприяли умови краплинного 
зрошення та сівба у третю декаду квітня широко-
рядним способом з шириною міжряддя 45 см.

За природного зволоження виробничі витрати 

на вирощування чаберу садового варіювали в 
межах 7288,8–8111,6 грн/га. Найвищий результат 
відмічено за сівби у третю декаду квітня широкоряд-
ним способом з шириною міжряддя 45 см, на якому 
отримано найвищу урожайність сухої маси рослин 
чаберу садового – 1,74 т/га (табл. 1). 

Таблиця 1 – Виробничі витрати на вирощування рослин чаберу садового за умов природного 
зволоження (середнє за 2012-2014 рр.), грн/га

Умови 
зволоження 

(фактор
А)

Спосіб 
сівби 

(фактор С)

Строк сівби* (фактор В) Середнє
за фактором 

С
Середнє за 
фактором ВІ 

строк
ІІ 

строк ІІІ строк IV строк

За
природного 
зволоження

30 см 7414,2 7541,7 7311,0 7288,8 7388,9
7736,145 см 7953,8 8111,6 7808,1 7810,1 7920,9

60 см 7957,2 8066,4 7768,4 7801,4 7898,4
За 

краплинного 
зрошення

30 см 23984,6 24035,8 23486,3 23500,4 23751,8
23926,845 см 23935,5 24103,2 23432,3 23650,4 23780,4

60 см 24527,6 24472,0 24017,1 23976,6 24248,3
Середнє за фактором А 15962,2 16055,1 15637,2 15671,3

Примітки: *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ строк – І декада травня, IV строк – ІІ декада 
травня

Цей показник за краплинного зрошення були значно 
вищими (23500,4-24472,0 грн/га), що пов’язано з обла-
штуванням системи краплинного зрошення та викорис-
танням поливної води протягом вегетаційного періоду 
чаберу садового Найвищий результат відмічено за 
сівби у третю декаду квітня (24035,8–24472,0 грн/га), 
на якому отримано найвищу урожайність сухої маси 
рослин культури – 1,92–2,34 т/га.  

Одним із показників економічний ефектив-
ності від вирощування сільськогосподарської куль-
тури є чистий дохід. Чистий дохід від вирощування 

рослин чаберу садового коливався від 12,81 до 
44,14 тис. грн./га за природного зволоження та в межах 
9,78–46,12 тис. грн./га за краплинного зрошення.

Максимальний чистий дохід (46,12 тис. грн./га) 
отримано за краплинного зрошення, сівби у третю 
декаду квітня широкорядним способом з шири-
ною міжряддя 45 см. У цьому варіанті сформовано 
найвищу урожайність сухої маси – 2,34 т/га. За 
природного зволоження максимальний результат 
(44,14 тис. грн/га) був зафіксований за аналогічних 
умов (табл. 2). 

Таблиця 2 – Чистий дохід від вирощування рослин чаберу садового (середнє 2012-2014 рр.),  
тис. грн./га

Умови 
зволоження 

(фактор
А)

Спосіб 
сівби 

(фактор С)

Строк сівби* (фактор В) Середнє 
за 

фактором С
Середнє за 
фактором ВІ

строк
ІІ

строк ІІІ строк IV строк

За
природного 
зволоження

30 см 29,90 40,09 24,83 12,81 26,91
28,0345 см 32,43 44,14 24,59 14,20 28,84

60 см 33,40 41,57 23,37 14,97 28,33

За краплинного 
зрошення

30 см 19,59 33,42 20,56 11,02 21,15
24,4845 см 26,45 46,12 27,40 11,64 27,90

60 см 22,38 44,38 20,98 9,78 24,38
Середнє за фактором А 27,36 41,62 23,62 12,40
Примітки:  *І строк сівби – ІІ декада квітня, ІІ строк – ІІІ декада квітня, ІІІ строк – І декада травня,  IV строк – ІІ декада 
травня

Мінімальні величини чистого доходу 
(9,78–11,64 тис. грн/га) відмічені за краплинного 
зрошення, сівби у другу декаду травня. Це пояс-
нюється значними затратами на влаштування 
зрошувальної системи та використання поливної 
води. Економічним показником, який характеризує 
доцільність вирощування сільськогосподарських 
культур є рівень рентабельності (рис. 4, 5). Вихо-
дячи з одержаних даних проявляється закономір-

ність зростання рівня рентабельності у варіантах 
за природного зволоження до 544,1% та зниження 
даного показника на дослідах за краплинного зро-
шення до 40,8%. 

Найвища рентабельність (544,1%) вирощування 
чаберу садового зафіксована за природного зволо-
ження, сівби у третю декаду квітня широкорядним 
способом з шириною міжряддя 45 см. Найвища 
рентабельність за краплинного зрошення (191,3%) 
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відмічена за аналогічних умов. Така суттєва роз-
біжність обумовлена використанням поливної води 
та облаштуванням системи краплинного зрошення, 
яка підвищує собівартість продукції та призводить 
до зниження рівня рентабельності.

Висновки. Отже, максимальний результат по 
врожайності сухої маси чаберу садового (2,34 т/га) у 
проведених нами дослідженнях, забезпечила сівба 
культури у третій декаді квітня широкорядним спо-
собом з шириною міжряддя 45 см за умов краплин-
ного зрошення. Встановлено, що найбільш високий 
прибуток (46,12 тис. грн/га) забезпечив саме цей 
варіант досліду з виробничими витрати на вирощу-
вання рослин чаберу в межах 24103,2 грн/га. Рен-
табельність варіанту, в якому отримано максималь-
ний чистий дохід, склала 191,3%. Вирощування 
культури чаберу садового без використання додат-
кового зрошення дає можливість виробникам усіх 
форм власності отримувати високі статки від впро-
вадження цієї нішової культури у своє виробництво 
навіть при отримані відносно невисоких урожайнос-

тей, про що говорить прибутковість та рентабель-
ність її впровадження. 
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Рис. 5. Рівень рентабельності вирощування рослин чаберу 
садового за краплинного зрошення (середнє за 2012-2014 рр.), %
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Анотація

Анотація

Алієв Джавідан. Екстремально холодні зими 
на Апшеронському півострові

Мета. Робота присвячена аналізу синоптич-
них умов екстремально-холодних зим на прикладі 
2011-2012 років. У статті розглянуто режими темпе-
ратури повітря та атмосферних опадів на території 
за останні десятиліття, внаслідок чого встановлена 
важлива тенденція потепління клімату, особливо в 
окремі етапи у холодний період року. 

Методи. На підставі комплексного обліку метео-
рологічних величин дана оцінка біокліматичних 
характеристик з метою виявлення комфортних і 
дискомфортних умов проживання людини. Розгля-
нуті причини настільки тривалих і рясних опадів у 
Баку, що супроводжуються рекордно низькими тем-
пературами. 

Результати. Слід зазначити, що аномалії, які 
тривають більше 10 днів, є небезпечним метеоро-
логічним явищем і якщо враховувати, що одна з них 
тривала з 22 січня по 12 лютого, то стає очевидним, 
наскільки унікальним був цей процес. Причиною 
таких аномалій є гігантський Сибірський антициклон 
і спровоковані ним контрастні атмосферні фронти, 
які проходили через Апшеронський півострів. 

У результаті опади випадали щодня з перервами 
і в основному у вигляді снігу. Зіставлені синоптичні 
карти з даними метеорологічними явищами і вели-
чинами, побудовані метеограми, а також зроблений 
вертикальний розріз атмосфери на лінії Аквазі-Баку. 
Показано, що протягом вказанного часу в усі пері-
оди року переважно спостерігається перевищення 
температур, порівнюючи із нормою. Це свідчить 
про наявність тенденцій зміни клімату в бік поте-
пління та збільшення коливань. Спостерігається 
також збільшення середньорічної кількості опадів. 
При цьому основна кількість опадів припадає на 
осінньо-зимовий період, тоді як літні місяці стають 
більш посушливими. 

Висновки. Зимою в районі утворення Батум-
ського антициклону виникає потужний синоптичний 
циклонний вихор. Його поява вірогідно пов’язана з 
виникненням у зимовий період у цій зоні інтенсив-
них локальних циклонічних атмосферних вихорів. 

Ключові слова: екстремально холодна зима, 
атмосферні фронти, циклон, антициклон, опади.

Білявська Л.Г., Рибальченко А.М. Структура 
кореляційних зв’язків кількісних ознак у колек-
ційних зразків сої в Лівобережному Лісостепу 
України

Мета. Мета статті – встановити кореляційні 
зв’язки між кількісними ознаками у колекційних 
зразків сої в Лівобережному Лісостепу України. 
Вивчення кореляційних залежностей є теоретичною 
основою селекції рослин.

Методи. Методи для узагальнення резуль-
татів дослідження та наукового обґрунтування 
мети застосовували такі: загальнонаукові (для 
визначення напряму дослідження, планування і 
закладки досліду); спеціальні (польовий – для спо-
стереження за фенологічними фазами розвитку та 
станом рослин; лабораторний – для визначення 

структурних показників ы продуктивності рослин); 
математично-статистичний (для обробки експери-
ментальних даних, визначення параметрів кореля-
ційних зв’язків ы встановлення достовірності отри-
маних результатів).

Результати. За результатами трирічних дослі-
джень найбільш сильний зв’язок виявлено між 
такими ознаками: «урожайність» – «маса насіння з 
рослини» (r = 0,98), «урожайність» – «маса 1000 насі-
нин» (r = 0,94), «урожайність» – «кількість бобів на 
рослині» (r = 0,91), «урожайність» – «кількість про-
дуктивних вузлів» (r = 0,90), «урожайність» – «кіль-
кість насіння з рослини» (r = 0,77). 

Урожайність мала середній кореляційний пози-
тивний зв’язок із тривалістю вегетаційного періоду 
(r = 0,61), товщиною стебла в нижній частині (r = 0,47), 
кількістю гілок на рослині (r = 0,39) та негативний 
середній зв’язок із кількістю насінин у бобі (r = -0,49). 

Визначено, що найбільш сильний зв’язок урожай-
ності (г/м²) у колекційних зразків сої з такими озна-
ками як маса насіння з рослини, маса 1000 насінин, 
кількість бобів на рослині, кількість продуктивних 
вузлів. Встановлено, що рівень урожайності (г/м²) у 
колекційних зразків сої зростатиме при збільшенні 
маси насіння з рослини, маси 1000 насінин, кількості 
бобів на рослині, кількості продуктивних вузлів.

Висновки. Кореляційний аналіз дозволяє вия-
вити наявність зв’язку та його міру між ознаками та 
визначити блоки ознак, які пов’язано змінюються в 
онтогенезі. Встановлені кореляційні зв’язки між кіль-
кісними ознаками у колекційних зразків сої забез-
печують раціональний підбір вихідних форм для 
створення високопродуктивних сортів з комплексом 
цінних господарських ознак.

Ключові слова: селекція, сорт, генотип, еле-
менти продуктивності, урожайність.

Бурикіна С.І., Таранюк Г.Б., Капустіна Г.А., 
Фірсова В.І. Динаміка вмісту важких металів у 
системі «ґрунт – рослина» під час вирощування 
соняшника в богарних умовах Південного Степу

Мета. Дослідити розподіл та накопичення важ-
ких металів різних класів небезпеки в ґрунті та куль-
турних рослинах, посіви яких розміщені на території 
виходу стічних вод населеного пункту. 

Методика. Комплексне використання польо-
вого, лабораторного, математично-статистичного, 
розрахунково-порівняльного методів.

Результати. Викладені результати польових 
досліджень і спостережень, що проводились на 
землях ДП ДГ «Южний» Одеської ДСДС, яке роз-
ташоване в Біляївському районі в межах примісь-
кої зони м. Одеси, пов’язані з виконанням договору 
№ 5/03/19 по впровадженню наукових розробок 
(ПНД «Родючість, охорона і раціональне викорис-
тання ґрунтів»).

Представлені експериментальні дані впливу 
локального слабого ступеня поліелементного 
забруднення на вміст, розподіл і коефіцієнти біо-
логічного накопичення важких металів у рослинах 
і структурних елементах соняшника за основними 
фазами його розвитку.
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