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ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МОНАРДИ ДВІЙЧАСТОЇ НА ФОРМУВАННЯ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ
В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
І. А. Янченко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
При вирощуванні в умовах Південного Степу України в перший
та другий роки вегетації дослідні сорти монарди двійчатої (Monarda
didyma L.) показали високі адаптивні можливості. За рахунок активного кущення в перший рік сформовано 10-15, у другий – 10-19
повноцінних пагонів з добре розвиненою листовою поверхнею. Така
асиміляційна поверхня забезпечує формування в перший рік вирощування 40-100 г/м2, в другий рік 320-670 г/м2 надземної сухої вегетативної маси.
Ключові слова: інтродукція, продуктивність, монарда двійчаста,
сорт, асиміляційна поверхня, поліморфізм.

Вступ. Інтродукцію нових рослин використовують для збагачення біологічного різноманіття флори регіону. Інтродуковані рослини мають різне призначення: декоративне, лікарське,
фармацевтичне, хімічне, харчове, косметологічне. Монарда
двійчаста ― багаторічна трав’яниста рослина, що належить
до родини Lamiaceae, містить цінну за компонентним складом
ефірну олію, має високу екологічну пластичність та адаптаційні
можливості для вирощування в різних регіонах [1, 2].
Аналіз наукових робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. Особливості вирощування монарди двійчатої у різних
умовах вивчено Корчашкіною Н. В. та Песцовим Г. В. [3, 4].
Свіденко Л. В. досліджено склад ефірних олій, що накопичується рослинами різних видів роду монарда під час онтогенезу, визначено, що найбільша масова частка ефірної олії
складається з тимолу. В своїх роботах вона відмічає, що вміст
тимолу в ефірній олії залежить як від виду рослин, кліматичних умов, так і від фази розвитку [5].
В Україні монарда двійчаста не набула значного поширення, залишається ще мало дослідженою культурою. Краще
вивчено її властивості та визначено галузі використання на
© Янченко І.А., 2015
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батьківщині – Північній Америці [6, 7]. Вид досить успішно
інтродукований в Україні як перспективна харчова, пряносмакова та декоративна культура для вирощування в Лісостепу та Поліссі України. Для Південного Степу України монарда
двійчаста є новою і малодослідженою рослиною.
Метою роботи було дослідження сортових особливостей
та строків посадки на показники, що обумовлюють продуктивність Monarda didyma L. у перший та другий роки вирощування
багаторічної культури в умовах Південного Степу України.
Матеріали і методика досліджень. Для закладання досліду використовували розсаду, вирощену в касетах у лабораторних умовах протягом двох місяців. Дослід закладено на
дослідному полі ТОВ «Николаевзеленхоз» в другій декаді квітня
у весняний строк посадки та третій декаді травня ― у літній
строк. Схема посадки 70×30, відповідно на одному квадратному метрі висаджено 4,75 рослин. Біометричні показники
визначено згідно із загально прийнятими методиками [8].
Результати досліджень та їх обговорення. Висота надземного пагона є одним із показників, що характеризує сортові
особливості культури і має суттєвий вплив на продуктивність
культури. Як видно з таблиці 1, в перший рік вегетації за період з середини квітня до другої половини вересня рослинами
сформовано надземні пагони висотою 40-50 см. Найбільшою
висотою пагонів відрізнялися рослини сорту Сніжана, а найменшою ― сорту Слава. Рослини, що були висаджені в грунт
наприкінці травня і мали в перший рік вирощування на 40
днів менший вегетаційний період, за висотою надземних пагонів практично не відрізнялися (табл.2).
У 2015 році активне відростання надземних вегетативних
органів монарди двійчастої почалося у третій декаді березня,
коли середньодобова температура повітря склала 1,3-1,6°С. У
варіантах досліду не визначено різниці у темпах росту та розвитку і тривалості фенологічних фаз. Незалежно від сортових
особливостей та строків посадки, фаза квітування монарди
двійчастої (період, що характеризується максимальним накопиченням ефірної олії у сировині) в умовах Південного Степу
України у 2015 році припала на останню декаду червня. В цей
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період онтогенезу надземні пагони, більшість з яких мали суцвіття, були довжиною 60-70 см. Рослини другого року вирощування за довжиною стебла практично не відрізнялися один
від одного як за сортовими особливостями, так і за строками
посадки (табл. 3,4).
Сорти виду монарда двійчаста в умовах досліду показали
здатність до активного кущіння. У перший рік вирощування
за вегетаційний період рослини сформували 10-15 пагонів з
діаметром куща 9-12 см. У другий рік у складі куща було сформовано від 10 до 19 пагонів. У більшості випадків найбільша
здатність до кущіння в перший та другий роки вегетації визначена у сорту Серпанок. У дослідженнях не спостерігалася
пряма залежність між кількістю пагонів і діаметром куща.
Ймовірно, на розмір куща впливає товщина пагонів та їх щільність розташування на рослині.
Одним з найважливіших показників, що зумовлює продуктивність рослин, є загальна площа листків, що розвивається під час онтогенезу.
Відомо, що листки забезпечують процес фотосинтезу і накопичення органічних сполук у всіх органах рослини. У перший
рік вегетації протягом семи місяців, від початку проростання
до створення повноцінних вегетативних органів, на рослинах
монарди двійчастої функціонували 200-350 листків площею
10-30 см2. На початку генеративної фази у другий рік вирощування загальна листкова поверхня куща значно залежала
від строків закладання дослідів. Розрахунки показують, що, у
середньому, рослини весняного строку посадки мали в 1,7 разів більше листків та в 1,4 разів більш розвинену листкову поверхню в порівнянні з рослинами літнього строку посадки. Слід
зазначити, що облиствленість та листкова поверхня кожного
пагону у складі куща незначно залежала від строків посадки.
Основними факторами, що вплинули на розвиток асиміляційної поверхні рослини, були кількість пагонів у складі куща та
середня площа листків на пагоні. Менш суттєво вплинули строки закладання насаджень на листковий апарат сорту Сніжана.
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Таблиця 1
Біометричні показники надземних вегетативних органів
сортів монарди двійчастої під час збору сировини (перший
рік вирощування, весняний строк посадки), 2014 р.
Сорти
Показники

Слава

Серпанок

Сніжана

39,9

42,9

49,9

Діаметр куща, см/росл.

9,5

11,1

11,1

Кількість пагонів, шт./росл.

13

15

10

Кількість листків, шт./росл.

320

298

202

Площа одного листка, см2

11,9

12,6

27,5

3808,0

3754,8

5555,0

Волога

38,2

53,3

41,6

Суха

16,1

20,0

15,0

Волога

13,9

13,5

17,2

Суха

4,8

6,3

6,0

Волога

24,2

39,8

24,4

Суха

11,3

13,7

8,9

76,6

95,2

71,4

Висота, см/росл.

Площа листкової поверхні см2/росл.
Надземна вегетативна
маса, г/росл.
Маса стебла, г/росл.

Маса листків, г/росл.

Суха надземна вегетативна маса г/м2*
* НІР 05 г/м2 7,85

Дослідники, які працюють з культурою монарди двійчастої, підкреслюють її велику поліморфність, особливо при розмноженні насінням. Аналіз результатів дослідів, отриманих
протягом двох років, підтверджують таку особливість культури. В той же час спостереження за процесом росту та розвитку
різних сортів монарди двійчастої протягом двох років показують, що в умовах Південного Степу України сорт Сніжана за
більшістю показників, що визначають продуктивність культури, відрізняється від сортів Серпанок та Слава. Незалежно від
строків закладання насаджень у другий рік вегетації рослини
даного сорту мають меншу кущистість, значно меншу облиствленість та загальну асиміляційну поверхню куща. У період
збору рослинної сировини для виділення і отримання ефірної
олії загальна маса надземних пагонів рослин сорту Сніжана в
1,2-2 разів поступалася сортам Слава і Серпанок.
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Таблиця 2
Біометричні показники вегетативних надземних органів
сортів монарди двійчастої під час збору сировини (перший
рік вирощування, літній строк посадки), 2014 р.
Сорти
Показники

Слава

Серпанок

Сніжана

22,9

21,0

23,2

4,9

9,4

6,5

Кількість пагонів, шт./росл.

5

5

5

Кількість листків, шт./росл.

91

128

101

Площа одного листа, см2

7,5

15,5

12,06

682,5

1984,0

1218,1

волога

21,6

20,6

23,9

суха

9,18

9,25

10,52

волога

8,08

5,70

5,12

суха

2,89

3,14

3,04

волога

13,50

14,88

18,79

суха

6,28

6,11

7,48

43,69

44,03

48,79

Висота, см/росл.
Діаметр куща, см/росл.

Площа листкової поверхні см2/росл.
Надземна вегетативна
маса, г/росл.
Маса стебла, г/росл.

Маса листків, г/росл.

Суха надземна вегетативна маса г/м2*
* НІР г/м2 5,25

При вирощуванні лікарських та пряносмакових культур
особливе значення має структура вегетативних органів рослини, оскільки відомо, що корисні для використання смоли,
ефірні олії, дубильні речовини в окремих органах накопичуються в різних концентраціях [9]. Аналіз структури надземної
вегетативної маси сортів монарди двійчастої показує, що в
перший рік вегетації внесок стебел в загальну надземну масу
був від 29 до 35%, основна частина сухої надземної маси складалася з листків. У другий рік вегетації в генеративну фазу
розвитку рослин маса стебел у 2-2,9 разів перевищувала масу
листків. У зв’язку з чим значно виріс внесок стебел в загальну
вегетативну надземну масу, він складав по варіантам досліду від 66 до 74%. Слід підкреслити, що показники структури
отриманої сировини незначно коливалися залежно від сортових особливостей та строків закладання насаджень культури.
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Таблиця 3
Біометричні показники надземних вегетативних органів
сортів монарди двійчастої під час збору сировини (другий
рік вирощування, весняний строк посадки), 2015 р.
Сорти
Показники

Слава

Серпанок

Сніжана

Висота рослини, см/росл.

72,9

66,6

68,4

Діаметр куща, см/росл.

17,1

20,6

7,0

Кількість пагонів, шт./росл.

19,0

17

13

Кількість листків, шт./росл.

520,0

428

137

1,5

2,0

2,3

780,0

856,0

315,1

Волога

217,5

131,2

118,4

Суха

140,2

82,2

70,7

Волога

147,6

82,4

74,9

Суха

104,3

57,6

50,1

Волога

69,9

48,8

43,5

Суха

35,9

24,6

20,6

667,35

391,27

336,53

Площа одного листа, см2
Площа листової поверхні, см2/росл.
Надземна вегетативна
маса, г/росл.
Маса стебла, г/росл.

Маса листків, г/росл

Суха надземна вегетативна маса г/м2 *
* НІР г/м2 43,58

Виходячи зі схеми посадки рослин під час закладання
дослідів, розрахунки продуктивності рослин показують, що
в умовах Південного Степу в перший рік вегетації з 1 кв.м
можливо отримати від 44 до 95 г сухої вегетативної надземної
маси. Продуктивність насаджень весняного строку посадки у
1,5-2 рази перевищувала відповідні варіанти літнього строку
посадки. Необхідно зазначити, що надземну сировину рослин
Monarda didyma L у перший рік вегетації не використовують
для отримання ефірної олії. Незалежно від способу розмноження і терміну посадки, повноцінні генеративні органи у
монарди двійчастої в силу біологічних особливостей виду формуються в другий рік вегетації [10]. Безсумнівно, що перший
рік в онтогенезі багаторічників є важливим для їхньої продуктивності. У цей період відбувається формування і розвиток
кореневої системи і кореневища із запасом поживних речоВісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 4
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вин, необхідних для перезимівлі та створення надземної маси
в наступні роки вегетації.
Таблиця 4
Біометричні показники надземних вегетативних органів
сортів монарди двійчастої під час збору сировини (другий
рік вирощування, літній строк посадки), 2015р.
Сорти

Показники

Слава

Серпанок

Сніжана

Висота рослини, см/росл.

67,5

67,5

64,3

Діаметр куща, см/росл.

17,5

16,7

11,6

Кількість пагонів, шт./росл.

12

13

10

Кількість листків, шт./росл.

186

322

140

Площа одного листа, см2

2,4

1,9

2,6

446,4

611,8

364,0

волога

99,5

120,0

59,2

суха

54,4

66,6

26,2

волога

59,4

67,9

37,0

суха

38,5

49,1

17,2

волога

40,1

52,1

22,2

суха

15,9

17,5

9,0

258,94

317,01

124,71

Площа листової поверхні, см2/росл.
Надземна маса, г/росл.

Маса стебла, г/росл.

Маса листків, г/росл

Суха надземна вегетативна маса г/м2*
* НІР г/м2 25,34

У другий рік вегетації в генеративну фазу розвитку рослин було отримано з різних варіантів досліду від 125 до 670 г
сухої вегетативної надземної маси. Рослини, що були висаджені
в грунт у другій декаді квітня 2014 року, мали у 1,2-2,6 разів
більшу продуктивність у порівнянні з рослинами літнього строку посадки. У другий рік вегетації найменшу кількість надземної вегетативної маси було отримано з кущів сорту Сніжана.
Висновки. Зіставляючи показники, що характеризують
надземну масу сортів монарди при різних строках посадки,
очевидно, що весняний строк посадки сприяє формуванню
значно більших за розміром рослин, що дає можливість отримати з одиниці площі більше сухої маси, яка може бути використана для отримання сировини. Рослини другого року
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формують більшу кількість листків та пагонів, що впливає на
продуктивність культури.
Спостерігається зміна в структурі надземної вегетативної
маси. Так, рослини першого року всіх сортів та строків посадки формують більшу масу рослини за рахунок листків, а
рослини другого року вегетації – за рахунок стебла. Найменшу
кількість рослинної сировини в другий рік вегетації отримано
з насаджень сорту Сніжана, який формує в 1,5-2,0 рази меншу надземну вегетативну масу в порівнянні з сортами Слава
і Серпанок.
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И. А. Янченко. Влияние сортовых особенностей монарди двойчатой (Monarda didyma L.) на формирование растительного сырья при
выращивании в условиях Южной Степи Украины.
В условиях выращивания в Южной Степи Украины в первый год вегетации
сорта монарды двойчатой (Monarda didyma L.) показали высокие адаптивные
способности. За счет активного кущения в первый год сформировано 10-15,
во второй 10-19 полноценных стеблей с хорошо развитой лиственной поверхностью. Такая ассимиляционная поверхность обеспечивает формирование в
первый год выращивания 40-100 г/м2, во второй год 320 – 670 г/м2 надземной
сухой вегетативной массы.
Ключевые слова: интродукция, продуктивность, монарда двойчатая,
сорт, ассимиляционная поверхность, полиморфизм.

I. Yanchenko. Inﬂuence of varietal characteristics of crimson bee baim
on the formation of raw materials in conditions of the South Steppe of
Ukraine.
The experimental varieties of Crimson beeballm (Monarda didyma) have
shown a high adaptive capacity during the ﬁrst and the second year of vegetation
by the cultivation under the conditions of the South Steppe in Ukraine. Due to the
active tillering 10-15 and 10-19 good shoots with a well- developed leaf area have
grown during the ﬁrst and the second year, respectively. Such assimilating area
ensures formation of 40-100 ha/m2 and 320-670 ha/m2 of vegetative above- ground
dry mass during the ﬁrst and second year of the cultivation, respectively.
Keywords: introduction, productivity, crimson bee balm, variety, assimilation
surface.
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