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Постановка проблеми. Однією з найбільш 
актуальних проблем сучасного овочівництва є роз-
ширення асортименту вирощуваних культур. При 
цьому акцент робиться на можливості їх викорис-
тання у дієтичному й оздоровчому харчуванні, 
оскільки вони є основним джерелом вуглеводів, 
вітамінів, ефірних олій, мінеральних солей, фітон-
цидів і харчових волокон, необхідних для нормаль-
ного функціонування живого організму.

В останні роки йде активна інтродукція нових 
для нашої країни, але досить популярних за кордо-
ном зеленних культур, які привертають увагу своєю 
пластичністю, високою врожайністю і значним кое-
фіцієнтом рентабельності. Економічний інтерес до 
виробництва зелені зріс через високу популярність 
готових до вживання салатів-міксів, так званих 
«овочів четвертого покоління» – комерційного про-
дукту, що забезпечує збереження свіжості і товар-
них характеристик листків, подовжує термін їх збе-
рігання і доступність на ринку [1].

Однією з перспективних малопоширених зелен-
них культур, що можна використовувати у сала-
тах-міксах, є дворядник тонколистий (Diplotaxis 
tenuifolia L.). В овочівництві дворядник тонколистий 
часто називають рукола, аругула, дикий рокет [2].

У промислових масштабах цю культуру вирощу-
ють по всьому світу: у США, Великобританії, Італії, 
Іспанії, Марокко, Ізраїлі, Індії, Австралії [3]. Проте 
в Україні вирощування дворядника тонколистого 
обмежене через відсутність достатнього вибору 
сортів і науково обґрунтованих технологій вирощу-
вання у  закритому ґрунті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дворядник тонколистий – культура багата макро- і 
мікроелементами, є важливим джерелом біогенного 
йоду та відповідає за нормальне функціонування 
щитовидної залози, що підтримує гормональний 
баланс, необхідний для роботи мозку і підтримання 
імунітету людини [4]. За норми споживання йоду 
(згідно з рекомендаціями ВООЗ) для дітей від 50 до 
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120 мкг; підлітків старше 12 років – 150 мкг; вагіт-
них і годуючих жінок – 200 мкг у листках дворядника 
тонколистого 131–282 мкг/кг біогенного йоду [5]. 
Унаслідок цього дворядник тонколистий є цінною 
культурою для дієтичного та функціонального хар-
чування людини.

Батьківщиною дворядника тонколистого є 
Східне Середземномор'я [6]. Комерційні сорти 
Diplotaxis sр. походять від форм, що зростають у 
прибережних районах Італії, де дворядник займає 
площу близько 4 тис га [7; 8]. 

Великий внесок у вивчення і популяризацію 
дворядника тонколистого зробили дослідники 
О.І. Улянич, Т.К. Горова, С.І. Корнієнко, В.В. Хареба,  
О.В. Хареба, О.В. Позняк та ін. [4; 9–12]. Проте чіткі 
рекомендації щодо елементів технології вирощу-
вання в умовах закритого ґрунту відсутні, що зумов-
лює актуальність таких досліджень. 

Мета статті. Визначення показників росту, роз-
витку і врожайності зелені різних сортів дворядника 
тонколистого в умовах закритого ґрунту. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводилися у 2020–2021 рр. в умовах 
неопалюваних плівкових теплиць відповідно до 
«Методики дослідної справи в овочівництві та 
баштанництві» [13]. У дослідженнях використову-
вали сорти дворядника тонколистого голландської 
селекції (Enza Zaden та Rijk Zwaan), внесені до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, а саме: Пруденція, Грація, 
Летіція, Тріція та Темісто. 

Перед посівом проводиться оранка на глибину 
25 см, за якою слідує боронування. Гряда шириною 
130 см, 24 рядки. Відстань між рядками – 5 см, між 
рослинами в рядку – 5–7 см. Глибина загортання 
насіння – 0,2–0,3 см. Норма висіву – 2,5 млн шт./га 
рослин. 

Дворядник тонколистий вирощують у закритому 
ґрунті як baby leaf-сіянці. Зрізують листки висотою 
не більше 10 см. Площа облікової ділянки – 2 м2, 
повторення п’ятиразове. 

Фенологічні спостереження за рослинами про-
водили за методикою В.Ф. Мойсейченка [14]. Від-
значали дату висіву насіння, настання фенофаз 
росту і розвитку рослин: масових сходів (75–80%); 
наявність першого справжнього листка; утворення 
розеток листків, настання технічної стиглості зелені.

Біометричні вимірювання проводили у п’яти 
повтореннях кожного варіанту досліду. Вимірювали 
висоту рослин, кількість листків на рослині, масу 
рослин, довжину головного кореня та масу корене-

вої системи. Облік урожаю проводили з кожної облі-
кової ділянки окремо. 

Методи дослідження: для ведення феноло-
гічних спостережень – візуальний; для визначення 
біометричних показників та урожайності – вимірю-
вально-ваговий; для об’єктивної оцінки експеримен-
тальних даних – статистичний; для узагальнення 
даних, формування об’єктивних висновків – аналізу 
і синтезу.

Результати досліджень. Біологічні особливості 
сортів дворядника тонколистого по-різному впли-
вали на проходження фенологічних фаз росту та 
розвитку рослин. У сортів Пруденція, Грація, Тріція 
та Темісто масові сходи спостерігалися на 6-ту добу, 
сорту Летіція – на 8-му добу. Найшвидшим утворен-
ням першого справжнього листка характеризува-
лися сорти Пруденція та Темісто – на 10-ту добу, 
у сортів Грація та Тріція перший справжній лис-
ток з’являвся на 11-ту добу, а у сорту Летіція – на 
13-ту добу (табл. 1). 

Усі сорти дворядника тонколистого характеризу-
валися швидким наростанням зеленої маси, про що 
свідчать міжфазні періоди. Настання фенологічної 
фази «утворення розетки листків» відбувалось на 
15–20-ту добу і було найшвидшим у сортів Пруден-
ція та Темісто. Утворення розеток листків у сортів 
Грація та Тріція  відбувалося на 17-ту добу, а у сорту 
Летіція – на 20-ту добу.

Зрізування зеленої маси дворядника тонко-
листого відбувається у фазу технічної стиглості 
зелені. Для механічного зрізування зелені сорти  
дворядника тонколистого мають володіти пев-
ними ознаками. Сорти з розеткою, притиснутою 
до землі, або з розлогою пухкою розеткою пови-
нні поступатися місцем сортам із компактною роз-
еткою і піднятими листками. Велике значення для 
механічного зрізування має однорідність рослин  
за висотою и габітусом. 

Дослідження показали, що сорти Пруденція, 
Темісто та Тріція  найшвидще вступали у фазу тех-
нічної стиглості – на 36–37-му добу, сорт Грація – на 
39-ту добу, а сорт Летіція – на 43-тю добу. Найбільш 
компактні розетки з піднятими однорідними лист-
ками формували сорти Тріція, Летиція та Грація.

Біометричні характеристики досліджуваних сор-
тів дворядника тонколистого є важливим індикато-
ром відповідності комплексу чинників зовнішнього 
середовища, у тому числі й агротехнічних прийомів, 
агробіологічним потребам культури. Першим важ-
ливим показником є висота рослин, що значною 
мірою характеризує силу росту.

Таблиця 1 – Фенологічні фази   росту і розвитку рослин дворядника тонколистого  
залежно від сорту (середнє за 2020–2021 рр.)

Сорт
Фенологічна фаза, дні

Масові 
сходи

Наявність першого 
справжнього листка

Утворення 
розетки

Технічна стиглість
(1 зрізування зелені)

Пруденція 6 10 15 36
Грація 6 11 17 39
Летіція 8 13 20 43
Тріція 6 11 17 37
Темісто 6 10 15 36
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За роки досліджень найбільш високі рослини 
формували сорти дворядника тонколистого  Пру-
денція та Тріція – 21,8 см та 22,0 см відповідно, що 
істотно переважало висоту сортів Грація, Темісто 
та  Летіція, яка була на рівні 18,0–18,9 см (табл. 2).

Важливим показником росту рослин дворядника 
тонколистого, який певною мірою визначає продук-
тивність сортів, є загальна кількість листків на рос-
лині на момент першого зрізування зеленої маси. 
Установлено, що більшу кількість листків у фазі 
технічної стиглості формували сорти Пруденція та 
Темісто – 15,2–15,8 шт./росл. Кількість листків у роз-
етках сортів Грація, Летіція та Тріція була меншою і 
коливалася у межах 13,2–14,1 шт./росл.

Формування наземної частини рослин, головним 
чином, залежить від розвитку кореневої системи. Із 
табл. 2 видно, що найбільш розвинену кореневу сис-
тему формували рослини сорту Пруденція, у якого 
довжина головного кореня дорівнювала 17,8 см, а 
маса кореневої системи – 13,4 г. Найменш розви-
нену кореневу систему формували рослини сортів 
Грація та Летіція, у яких довжина головного кореня 
коливалася у межах 13,5–14,7 см, а маса кореневої 
системи – 9,1–9,6 г.

Результуючими показниками ефективності виро-
щування зеленних овочевих культур є маса однієї 
рослини і врожайність. У табл. 3 наведено дані 
щодо маси однієї рослини досліджуваних сортів 
дворядніка тонколистого та врожайності зелені за 
першого зрізування. За показниками продуктивності 
виділилися сорти Пруденція та Темісто, маса однієї 
рослини яких була 30,8 г та 29,3 г відповідно, а вро-
жайність зелені за першого зрізування 1,24 кг/м2 та 
1,21 кг/м2 відповідно. Найменшу врожайність зелені 
отримано у сорту Грація – 1,01 кг/м2 за маси однієї 
рослини 21,4 г.

Висновки. Визначено показники росту, розви-
тку і врожайності зелені різних сортів дворядника 
тонколистого в умовах закритого ґрунту. Установ-
лено, що за вирощування дворядника тонколис-
того в умовах плівкових неопалюваних теплиць 
інтенсивнішою силою росту як наземної частини, 

так і кореневої системи характеризувалися сорти 
Пруденція та Темісто, які сформували найбільшу 
врожайність за першого зрізування – 1,24 кг/
м2 та 1,21 кг/м2 відповідно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Caruso G., Parrella G., Giorgini M., Nicoletti R. Crop 

Systems, Quality and Protection of Diplotaxis tenuifolia. 
Agriculture. 2018. Vol. 8. P. 55.

2. Лудилов В.А., Куршева Ж.В., Иванова М.И. Эрука 
посевная (индау) и двурядник тонколистный – новые 
листовые овощные культуры. Гавриш. 2009. № 1. С. 4–7.

3. Bonasia A., Lazzizera C., Elia A., Conversa G. 
Nutritional, biophysical and physiological characteristics 
of wild rocket genotypes as aff ected by soilless cultiva-
tion system, salinity level of nutrient solution and growing 
period. Front. Plant Sci. 2017. Vol. 8. P. 35.

4. Папонов А.Н. Двурядник тонколистный – пер-
спективное растение для введения в культуру. Новые 
и нетрадиционные растения и перспективы их 
использования. 2003. № 2. С. 111–113.

5. Куршева Ж.В. Биологические особенности и 
основные приемы возделывания индау, двурядника 
и кресс-салата в условиях Московской области : 
автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.01. Москва, 
2009. 28 с.

6. Литнецкий А.В., Литнецкая О.И., Иванова М.И. 
Производство органических сеянцев (baby leaf) дву-
рядника тонколистного. Картофель и овощи. 2016. 
№ 5. С. 25–27.

7. Schiattone M.I., Viggiani R., Di Venere D. Impact 
of irrigation regime and nitrogen rate on yield, quality 
and water use efficiency of wild rocket under greenhouse 
conditions. Sci. Hortic. 2018. Vol. 229. P. 182–192.

8. Пищевая ценность зеленных овощных культур 
семейства Капустные / В.А. Лудилов и др. Сборник 
научных трудов по овощеводству и бахчеводству 
(к 80-летию со дня основания ГНУ ВНИИО РАСХН). 
РАСХН, ВНИИО. 2011. С. 401–405.

9. Урожайність зелені руколи посівної і шпинату 
городнього залежно від сорту в Правобережному Лісо-
степу України / О.І. Улянич та ін. Збірник наукових 

Таблиця 2 – Біометричні показники різних сортів дворядника тонколистого на момент  
першого зрізування зелені, M± m, n=5 (середнє за 2020–2021 рр.)

Сорт Висота рослин,  
см

Кількість листків  
на рослині, шт./росл.

Довжина головного 
кореня, см

Маса кореневої 
системи, г

Пруденція 21,8±1,1 15,2±0,3 17,8±0,6 13,4±0,8
Грація 18,9±0,4 13,9±0,4 13,5±0,4 9,1±0,5
Летіція 18,0±0,7 14,1±0,7 14,7±0,4 9,6±0,7
Тріція 22,0±1,2 13,2±0,2 16,2±0,9 12,2±0,1
Темісто 18,3±0,5 15,8±0,3 16,3±0,2 12,3±0,3

Таблиця 3 – Показники продуктивності різних сортів дворядника тонколистого  
(середнє за 2020–2021 рр.)

Сорт Маса однієї рослини, г Урожайність зелені за першого зрізування, кг/м2 
Пруденція 30,8±2,7 1,24±0,3
Грація 21,4±1,4 1,01±0,4
Летіція 26,4±2,3 1,16±0,7
Тріція 25,9±2,2 1,12±0,2
Темісто 29,3±1,5 1,21±0,3
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