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Постановка проблеми. Ромашка лікарська має голарктичний тип ареалу, 

в Європі зростає по всій території, крім Крайньої Півночі [2].  

Для України, як для країни з різкоконтинентальним кліматом і жарким 

літом, культура ромашка лікарська може представляти неабиякий інтерес 

серед дослідників і виробничників. 

Багаторічними даними кліматологів підтверджено, що відбуваються 

певні зміни гідротермічних умов убік глобального потепління в усіх зонах 

України. Пріоритетним завданням для багатьох країн світу й України постає 

підвищення й стабілізація врожайності та якості, причому потрібно розробити 

заходи, які б забезпечували сталу продуктивність фармацефтичної галузі 

незалежно від впливу глобальних змін клімату, або за мінімальних ризиків для 

виробництва сировини ромашки лікарської [1]. 

Зважаючи на погодно-кліматичні зміни, необхідно добирати найбільш 

продуктивні, але стійкі й адаптовані до зони вирощування сорти і гібриди, 

доцільно корегувати строки та способи сівби, зокрема розпочинати сівбу ярих 

ранніх культур без запізнення, щоб максимально використати опади осінньо-

зимового періоду, регулювати сівозміну та норми висіву насіння.  

Основні матеріали дослідження. M. recutita ‒ однорічна трав'яниста 

рослина, яка має дуже короткий вегетаційний період: від проростання насіння 

до цвітіння проходить 65‒70 днів. Кожен кошик квітне протягом 8‒10 днів. 

Повний цикл розвитку триває протягом 3‒4 місяців. Ромашка лікарська може 

розвиватися як озима, так і яра культура [2, 3].  

В якості об’єкту досліджень ми використовували насіння ДСЛР ‘Лубни’ 

зареєстрованого високопродуктивного тетраплоїдного сорту ‘Перлина 

Лісостепу’ та тетраплоїдний сорт закордонної селекції ‘Bodegold’. Сорт 

‘Перлина Лісостепу’ – середньостиглий, урожайність суцвіть близько 0,7‒ 

т/га, насіння – 120, кг/га. Вміст ефірної олії у сировині – 0,7 %, хамазулену в 

ефірній олії майже 12,3 %. Matricaria recutita ‘Bodegold’ (1962) – це 

тетраплоїдний сорт із Східної Німеччини, урожайність суцвіть близько 1,1 

т/га, значний вміст ефірної олії становить від 0,7 до 1 %, 15% ‒ хамазулену [2]. 

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. 

Моніторингове обстеження посівів і оцінка морфобіологічного стану 

ромашки лікарської показали значний вплив агротехнологічних заходів і 

гідротермічних умов на динаміку ростових процесів. Ріст і розвиток рослин 



від сходів до пагоноутворення був однаковим. Період бутонізації для рослин 

ромашки лікарської в умовах Правобережного Лісостепу України 

характеризувався підвищеною температурою ґрунту (ІІ ‒ ІІІ декади червня) від 

+ 21° до + 31°С. 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. 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. 

Ефективному використанню вологи рослинами сприяє оптимізація їх 

живлення. Ростові процеси надземної і підземної частин у рослин ромашки 

лікарської активно тривали до моменту утворення кошиків, тобто, до початку 

генеративного періоду. При цьому посилюються ростові процеси рослин, вони 

формуються більш розвиненими (як надземна маса, так і коренева система), 

краще затінюють поле, створюють мікроклімат, значно продуктивніше 

використовують вологу на одиницю врожаю.  

Так, максимальних розмірів за 2017–2021 рр. 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, які загалом залежали від 

стійкості та умов зростання на території Правобережного Лісостепу. 

Максимальний показник урожайності суцвіть забезпечив сорт Перлина 

Лісостепу 2,10 т/га за осіннього строку сівби з нормою висіву насіння 6 кг/га. 

Висновки. Таким чином, дослідження показують, що адаптація сортів 

ромашки лікарської посилює стійкість селекційних рослин з групи 

тетраплоїдних до несприятливих умов середовища – посушливості, перепадів 

температур тощо, позитивно впливають на підвищення врожайності та 

поліпшують його якість. 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. 
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