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АНОТАЦІЯ 

 

Кременчук Р.І. Формування агроценозу лаванди вузьколистої за різних 

способів розмноження та технології вирощування в Лісостепу – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». – 

Інститут садівництва НААН, Національний науковий центр «Інститут 

землеробства НААН» Київ, 2020. 

За результатами проведених досліджень здійснено комплексний 

аналіз способів вирощування лаванди вузьколистої в зоні Лісостепу 

України, встановлено біологічні особливості і властивості сортів лаванди 

вузьколистої, що визначають можливість їх інтродукції. У дисертації 

запропоновано вирішення ряду науково-практичних завдань – досліджено 

особливості онтогенезу, біології проростання насіння, формування 

насіннєвої продуктивності лавандою вузьколистою, якісний і кількісний 

вміст ефірної олії в тканинах рослини та сировині в умовах Лісостепу 

України з метою успішної інтродукції і розширення площ під цією 

культурою для забезпечення переробної галузі якісною сировиною. 

Розроблені оптимальні способи вегетативного і насіннєвого розмноження, 

та обґрунтовано економічну доцільність вирощування лаванди 

вузьколистої в цій зоні. 

У першому розділі роботи висвітлено сучасний стан таксономії 

культури лаванди, наведено основні морфологічні та біологічні їх 

особливості, розглянуто практичне застосування лаванди в минулому та 

перспективи її поширення в майбутньому.  

Другий розділ має за мету охарактеризувати умови, об’єкти та 

методику досліджень та їх відповідність до належних ґрунтово-

кліматичних умов, та культури лаванди вузьколистої. 
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Вирощування лаванди в умовах Лісостепу передбачає розмноження 

посадкового матеріалу. Питання з особливостей розвитку рослин при 

розмноженні одним із досліджуваних способів а саме насіннєвим 

висвітлені в третьому розділі наукової роботи. Дослідження різних строків 

та способів при розмноженні насінням, їх доцільність, та оптимальний 

спосіб розмноження відображені в даному розділі. Узагальнені результати 

досліджень з вивчення специфіки залежності продуктивності рослин від 

форми куща.  

Роль способу розмноження при поширенні культури лаванди в 

промислових масштабах, вплив стимуляторів на ризогенез живців лаванди, 

та подальший розвиток рослин та їх відмінності в залежності від способів 

розмноження описані в четвертому розділі даної роботи. Удосконалені 

елементи технології вирощування лаванди вузьколистої за рахунок 

визначення оптимального способу розмноження, застосування біологічно 

активних препаратів для укорінення живців, сприяє підвищенню 

продуктивності та урожайності суцвіть і виходу ефірної олії. Встановлено 

ефективність використання двох та трьохрічних пагонів для вегетативного 

розмноження. 

Поширення культури лаванди в зоні Лісостепу стримується рядом 

суб’єктивних та об’єктивних причин. Однією з таких можна вважати 

відсутність достатньої кількості досліджень що відображають адаптивний 

потенціал культури до умов вирощування. Дослідження фотосинтетичного 

потенціалу, стійкості сортів до впливу низьких температур, особливості 

переміщення неорганічних сполук в системі грунт-рослина та накопичення 

їх в кінцевій продукції – ефірній олії є актуальними напрямками 

проведення дослідів з якими можна ознайомитись в п’ятому розділі даної 

роботи.  

Питання доцільності вирощування та економічної його складової  

розглянуто в шостому розділі роботи. Проведено порівняльний аналіз 

ефективності способів розмноження та їх вплив на рівень рентабельності 
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виробництва ефірної олії. Обґрунтована можливість вирощування, та 

економічна доцільність вирощування сортів лаванди вузьколистої за 

вегетативного способу розмноження. Визначені найбільш затратні статті 

створення промислових насаджень культури лаванди вузьколистої в 

Лісостепу України. 

Ключові слова: лаванда вузьколиста, сорт, ефірна олія, 

біопрепарат, технології вирощування, спосіб розмноження, 

морозостійкість, продуктивність, економічна ефективність. 

ANNOTATION 

Kremenchuk R.I. Formation of agrocenosis of narrow-leaved lavender by 

different methods of reproduction and cultivation technology in the Forest-

Steppe - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

agricultural sciences on a specialty 06.01.09 "Crop growing ". - Institute of 

Horticulture NAAS, National Sentific Center "Institute of Agriculture NAAS" 

Kyiv, 2020. 

According to the results of the research, a comprehensive analysis of 

methods of growing lavender in the Forest-Steppe zone of Ukraine was carried 

out, biological features and properties of varieties of lavender were determined, 

which determine the possibility of their introduction. The dissertation offers a 

solution of a number of scientific and practical problems - features of 

ontogenesis, seed germination biology, formation of seed productivity by 

lavender, qualitative and quantitative content of essential oil in plant tissues and 

raw materials in the Forest-Steppe of Ukraine for the purpose of successful 

cultivation for providing the processing industry with quality raw materials. 

Optimal methods of vegetative and seed propagation have been developed, and 

the economic expediency of growing narrow - leaved lavender in this zone has 

been substantiated. 

The first section of the work highlights the current state of taxonomy of 

lavender culture, presents their main morphological and biological features, 
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considers the practical application of lavender in the past and prospects for its 

spread in the future. 

The second section aims to describe the conditions, objects and methods 

of research and their compliance with the appropriate soil and climatic 

conditions, and the culture of lavender. 

Growing lavender in the Forest-Steppe involves the propagation of 

planting material. Questions on the peculiarities of plant development during 

reproduction by one of the studied methods, namely seed, are covered in the 

third section of the scientific work. Studies of different terms and methods of 

seed propagation, their feasibility, and the optimal method of propagation are 

reflected in this section. The results of researches on studying of specificity of 

dependence of productivity of plants on a form of a bush are generalized. 

The role of the method of reproduction in the spread of lavender on an 

industrial scale, the influence of stimulants on the rhizogenesis of lavender 

cuttings, and further development of plants and their differences depending on 

the methods of reproduction are described in the fourth section of this paper. 

Improved elements of the technology of growing lavender narrow-leaved by 

determining the optimal method of reproduction, the use of biologically active 

drugs for rooting cuttings, increases the productivity and yield of inflorescences 

and the yield of essential oil. The efficiency of using two- and three-year-old 

shoots for vegetative propagation has been established. 

The spread of lavender in the Forest-Steppe zone is constrained by a 

number of subjective and objective reasons. One of these is the lack of sufficient 

research that reflects the adaptive potential of the culture to growing conditions. 

The study of photosynthetic potential, resistance of varieties to low 

temperatures, the peculiarities of the movement of inorganic compounds in the 

soil-plant system and their accumulation in the final product - essential oil are 

relevant areas of research which can be found in the fifth section. 

The question of expediency of cultivation and its economic component is 

considered in the sixth section of the work. A comparative analysis of the 
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effectiveness of reproduction methods and their impact on the level of 

profitability of essential oil production. The possibility of growing and the 

economic feasibility of growing varieties of narrow-leaved lavender by 

vegetative method of propagation are substantiated. The most expensive articles 

of creation of industrial plantations of culture of lavender narrow-leaved in the 

Forest-steppe of Ukraine are defined. 

Key words: narrow-leaved lavender, variety, essential oil, biological 

product, growing technologies, method of reproduction, frost resistance, 

productivity, economic efficiency. 
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірів, 

скорочень і термінів 

 

БАР –  

ІМК – 

біологічно активні речовини 

3-індолілмасляна кислота (C12H13NO2) 

F1; F2; F3 – гібриди першого, другого та третього поколінь 

M+mM– середнє арифметичне та її похибка 

V+mv– коефіцієнт варіації та її похибка 

δ – середнє квадратичне відхилення 

r – 

ВМ – 

коефіцієнт кореляції 

важкі метали 

ГДК – гранично допустима концентрація 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Лаванда є провідною ефіроолійною культурою 

в Україні та світі. Натуральні ефірну олію та ефіроолійну сировину 

використовують в багатьох галузях вітчизняної промисловості та 

медицині. Крім того, лаванда – цінний медонос і популярна декоративна 

рослина.  

Значну кількість питань, пов’язаних з вирощуванням і вивченням 

біологічних особливостей рослин роду Lavandula досліджено вітчизняними 

та зарубіжними ученими (А. П. Меркурьев, 2011; Т. М. Латушкіна, 2006; 

И. В. Белова, 2018; О. П. Юношева, 2017; Л. А. Котюк, 2019; 

В. Д. Работягов, 2011; Д. Б. Рахметов, 2012; Л. В. Свиденко, 2016; 

Л. Д. Юрчак, 1989; О. И. Попова, 2011 та ін.). 

Оскільки основні площі під лавандою були зосереджені переважно 

в Криму та на півдні України, дослідження цієї культури проводили у 

відповідності до умов вирощування в регіонах її культивування. Разом з 

тим, глобальні кліматичні зміни, зокрема, підвищення температурного 

режиму та зменшення опадів зумовлюють можливість культивування 

лаванди вузьколистої і в лісостеповій зоні, проте наукових даних про 

особливості культури, можливості її розмноження та вирощування в 

агрокліматичних умовах цієї зони вкрай недостатньо.  

Подальше розширення ареалу промислового вирощування лаванди 

в Україні потребує відповідних для зони наукових знань, що дозволить 

розробити ефективні технології її культивування з отриманням 

високоякісної ефіроолійної продукції. Тому виникає потреба в проведенні 

досліджень в минулому нехарактерній для її вирощування зоні, до якого 

відноситься Лісостеп України. До останнього часу багато питань 

зазначеної проблеми вивчені недостатньо, які стали предметом наших 

досліджень.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Науково- дослідна робота за темою дисертації була складовою частиною 

тематичних планів наукових досліджень Інституту садівництва НААН і 

виконана впродовж 2014–2018 рр. згідно ПНД 24 «Генофонд рослин», 

завдання «Дослідити генетичні ресурси декоративних культур для їх 

використання в селекції» (номер державної реєстрації 0116U000648); ПНД 

19 «Плодове та декоративне садівництво» за завданням «Інтродукувати та 

провести біоекологічне вивчення внутрішньовидових форм декоративних 

рослин для їх прискореного розмноження і вирощування садивного 

матеріалу» (номер державної реєстрації 0116U000644); ПНД 12 «Захист 

рослин» за завданням «Біологічна та господарська ефективність 

біопрепаратів до хвороб на лікарських та ефіроолійних культурах» (номер 

державної реєстрації 0118U003367).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження було визначення 

особливостей формування агроценозу лаванди вузьколистої за різних 

способів розмноження та технології вирощування в Лісостепу. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:  

• розглянути історичний аспект інтродукції виду Lavandula angustifolia в 

Україні; 

• встановити особливості росту та розвитку рослин культури впродовж 

періоду вегетації в умовах Лісостепу України; 

• визначити продуктивність рослин, якісний вміст складу ефірної олії; 

• удосконалити елементи технології вирощування лаванди вузьколистої; 

• визначити ефективний спосіб розмноження рослин лаванди в умовах 

Лісостепу України; 

• розробити рекомендації для вирощування лаванди вузьколистої в 

умовах Лісостепу України. 

Об'єкт досліджень. Біоекологічні, морфологічні, фізіологічні 

особливості рослин лаванди вузьколистої, процес формування агроценозу 

за різних способів розмноження та технології вирощування в Лісостепу.  
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Предмет досліджень. Сорти Lavandula, технологія вирощування, 

способи та строки розмноження, умови вирощування. 

Методи дослідження. У роботі використовували загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження. Із загальнонаукових: гіпотезу, 

експеримент, спостереження та аналіз; серед спеціальних – 

загальноприйняті методи наукових досліджень в агрономії: лабораторний 

– для визначення агрохімічних показників ґрунту, урожайності – 

розрахунково-ваговий, показників якості ефірної олії, вмісту неорганічних 

елементів у біосировині та олії; польовий – для визначення впливу 

біотичних і абіотичних факторів середовища на укорінення, ріст, розвиток 

і біометричні параметри рослин; статистичний – для проведення 

дисперсійного, кореляційного аналізу; розрахунково-порівняльний – для 

встановлення економічної ефективності технологічних заходів 

культивування лаванди.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливого наукового завдання з визначення найефективніших способів 

розмноження для розробки та впровадження у виробництво технології 

вирощування з метою подальшого створення в Україні сировинної бази 

ефіроолійної культури – лаванди вузьколистої. В умовах Лісостепу 

України встановлені особливості формування продуктивності рослин 

сортів лаванди вузьколистої за різних способів розмноження, а також 

обґрунтовані способи отримання високої врожайності сировини для 

одержання ефірної олії. 

Уперше: виявлено закономірності проходження фенологічних фаз 

рослин, що дозволило виявити механізми морфологічної та фізіологічної їх 

адаптації до умов вирощування; визначено рівень адаптивності сортів 

лаванди вузьколистої до впливу низьких температур; встановлено 

компонентний склад ефірної олії, отриманої із суцвіть та листків рослин 

лаванди; удосконалені елементи технології вегетативного та насіннєвого 
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розмноження культури в умовах Лісостепу України; встановлено кількісні 

показники неорганічних елементів та рівень їх транслокації у процесі 

вегетації рослин, їх вплив на якість кінцевого продукту – ефірної олії. 

Вдосконалено: методологічні принципи одержання високих і сталих 

урожаїв лаванди вузьколистої, що полягає у встановленні рівня 

ефективності способів розмноження, які досліджували; основні елементи 

технології вирощування лаванди вузьколистої. 

Набули подальшого розвитку: підходи до обґрунтування економічної 

доцільності вирощування лаванди вузьколистої; рекомендації щодо 

підбору ефективних способів розмноження та вирощування лаванди 

вузьколистої в умовах Лісостепу України.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові та 

удосконалено існуючі елементи технології вирощування та розмноження 

лаванди вузьколистої для умов Лісостепу України. Відібрані 

високопродуктивні сорти – новостворений Мрія та інтродукований 

Маестро, культивування яких є рентабельним на рівні 271–287 %, 

забезпечує отримання олії високої якості на рівні 100–108 кг/га із вмістом 

ліналілацетату 31,8 % та сировини для переробної галузі на рівні 8,0 т/га. 

Розроблені оптимальні способи вегетативного і насіннєвого розмноження 

лаванди вузьколистої. 

Удосконалені елементи технології розмноження та вирощування 

лаванди впроваджено у 2017–2019 р.  в ПП Андращук О. Ф. Києво-

Святошинського р-ну, Київської обл. на базі садово-дизайнерського центру 

«SHONI», а також в ПП «Лавандовий гай» Васильківського р-ну, Київської 

обл. Результати впровадження засвідчили високу ефективність 

розроблених елементів технології вирощування та розмноження лаванди. 

Особистий внесок здобувача. Автором підібрано та опрацьовано 

літературу за темою дисертаційної роботи, розроблено програму та 

обґрунтовано методологію досліджень, виконано експериментальну 
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частину досліджень, узагальнено одержані результати та здійснено їх 

інтерпретацію, статистично опрацьовано результати досліджень, 

підготовлено друковані праці, наукові звіти і рекомендації для 

виробництва, здійснено пропаганду та науковий супровід результатів 

досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи оприлюднено та обговорено на науково-практичних 

конференціях молодих учених і спеціалістів: «Селекційно-генетична наука 

і освіта» (Уманський національний університет садівництва, Національний 

дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Українське товариство 

генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 16–18 березня 2016 р.); 

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

культур (Миронівський інститут пшениці, ім. В.М. Ремесла, 21 квітня 2016 

р.); «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (Київ, Укр. 

ін‐т експертизи сортів рослин, 3 листопада 2016 р.); «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату» (м. Дніпро, ДУ Інститут зернових культур НААН України, 25–26 

травня 2017 р.); «Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у 

системі UPOV» (Київ, Укр. ін‐т експертизи сортів рослин, 13 жовтня 

2017 р.); «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 11 липня 2017 р.); 

«Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» (Уманський 

національний університет садівництва, Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НАН України, Українське товариство генетиків і селекціонерів 

ім. М. І. Вавилова, Умань, 26 червня 2018 р.); «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 20–21 березня 

2019 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових 

праць, з яких статей у фахових виданнях – 6 (у тому числі 3 – у виданнях, 

занесених до міжнародних наукометричних баз), тез наукових конференцій 
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– 8, 1- науково практична рекомендація. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 237 сторінках 

комп’ютерного тексту, складається зі вступу, 6 розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку використаних літературних джерел, 

додатків. Робота містить 38 таблиць, 29 рисунків і 30 додатків. Список 

використаних літературних джерел налічує 296 найменувань, з яких 56 – 

латиницею.  
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РОЗДІЛ I 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, АРЕАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН РОДУ ЛАВАНДА (LAVANDULA) 

 

1.1. Сучасний стан таксономії лаванди 

 

Рід Лаванда – Lavandula L. відноситься до родини глухокропивових –

Lamiaceae Lindl.  

Якщо Карл Лінней в XVIII столітті виділяв всього чотири види 

лаванди [1], то за різними оцінками і класифікаціями ХХ століття цей рід 

включає в себе від 25 до 39 видів. Враховуючи підвиди і міжвидові 

гібриди, загальна кількість таксонів у межах роду Лаванда досягає 90 

одиниць [2 –7]. 

В Україні і країнах СНД переважно інтродукують лаванду 

вузьколисту – Lavandula angustifolia Mill. (рис. 1.1.).  

 

Рис 1.1. Лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia) (ориг.) 
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Диплоїдний набір маленьких і візуально однакових хромосом 

становить 2n = 50 [8]. У більш ранній літературі в різні періоди цей вид був 

відомий як лаванда колосиста (синонім: колоскова, колосова) - L. spica L.; 

лаванда справжня - L. vera DC.; лаванда лікарська - L. officinalis Ch.; 

лаванда піренейська (синонім.: англійська) - L. pyrenaica DC [9–12]. 

Використання дикорослих популяцій лаванди в якості лікарських і 

ароматичних рослин відомо з часів стародавнього Риму. Як культурну 

ароматичну і лікарську рослину, лаванду почали вирощувати в країнах 

південної і південно-західної Європи з кінця XVI століття [13, 14]. На 

сьогодні лаванду вузьколисту продовжують досить широко вирощувати в 

світі для отримання лавандової ефірної олії, основними складовими якої є 

ліналілацетат, ліналоол і гераніол [15, 16]. 

Лавандову олію використовують в парфюмерно-косметичній та 

медичній промисловості, активно застосовують у виробництві парфумів, 

туалетної води, шампунів, дезодораторів і мила [17]. Вміст ефірної олії в 

свіжозібраних суцвіттях лаванди вузьколистої становить 0,6–4,0 % в 

розрахунку на абсолютно сухі суцвіття, але іноді може досягати 11 %. 

Кількість складних ефірів (ліналоол і ліналілацетат), що визначають якість 

лавандового масла, в перерахунку на ліналілацетат в середньому становить 

35 %, з діапазоном варіювання від 10 до 80 %. В лавандовій олії також 

міститься певна кількість кетона терпенового ряду - камфори. Вміст 

камфори в лавандовій олії в середньому становить близько 0,5–1,0 %. 

Вища масова частка цього терпеноїду, як, наприклад, в інших видах 

лаванди, помітно погіршує парфумерні якості ефірної олії [18–20]. 

Завдяки підвищеній ксерофітності лаванда успішно 

використовується в декоративному озелененні в країнах 

Середземноморського і Чорноморського басейнів, включаючи південні 

регіони України. Крім цього, лаванда є хорошим медоносом - один гектар 

лаванди за період свого цвітіння дає понад 100 кг білого, ароматного і 

чудового за смаковими якостями меду [21, 22]. 
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Крім лаванди вузьколистої, в деяких країнах в обмежених масштабах 

вирощують ще кілька видів лаванди: лаванду широколисту (синонім.: 

лаванда італійська) - L. latifolia Vill. (рис. 1.2) і лаванду стехадську 

(синонім.: лаванда французька, лаванда іспанська) - L. stoechas L. (рис. 1.3) 

[23–25]. 

  

Рис. 1.2. Лаванда широколиста 

(Lavandula latifolia)  

Рис. 1.3. Лаванда стехадська 

(Lavandula stoechas)  

 

Компонентний склад ефірної олії лаванди широколистої L. latifolia 

помітно відрізняється від складу у лаванди вузьколистої. Вміст складних 

ефірів, включаючи ліналілацетат, в ефірному маслі цього виду низький і не 

перевищує 10 %. При цьому вміст камфори в середньому становить 17 %, 

що в 10–15 разів вище, ніж у лаванди вузьколистої. Вміст цинеолу 

(синонім: евкаліптол) в ефірній олії лаванди широколистої досягає 38,8 %, 

що в 10–15 разів вище в порівнянні з маслом лаванди вузьколистої [26]. Ці 

два компоненти - камфора і цинеол, надають ефірному маслу лаванди 

широколистої різкий камфорно-евкаліптовий запах. Тому таке масло 

придатне для виробництва тільки дешевих парфумерних виробів [27]. 

Ефірна олія лаванди стехадської, через велику кількість летючих 

кетонів (до 70 %) і різкого смолистого запаху, практично непридатна для 
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виготовлення парфумерних виробів і в основному застосовується як 

«лавандовий» ароматизатор в освіжувачах повітря [28]. 

У промисловому виробництві також знаходяться природні та штучні 

міжвидові гібриди між лавандою вузьколистою і лавандою широколистою 

- лаванда гібридна, або лавандин, L. angustifolia subsp. angustifolia × L. 

latifolia, або скорочено L. хintermedia Emeric ex Loisel. (Синонім.: L. hibrida 

Reverchon) (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Лаванда гібридна, лавандин (Lavandula х intermedia)  

 

У XIX – початку ХХ століть в різних літературних джерелах лаванда 

широколиста поряд з лавандою вузьколистою позначалася як L. spica 

(лаванда колосиста), що тривалий час створювало таксономічну 

плутанину. Для усунення виниклих розбіжностей робилися спроби 

пониження таксономічного рівня лаванди широколистої до широколистого 

підвиду лаванди колосистої, наприклад - Lavandula spica subsp. latifolia 

Bonnier & Layens. Після таксономічної ревізії роду Lavandula, до кінця XX 

століття, вид лаванди широколистої остаточно отримав сучасну бінарну 

назву як L. latifolia Vill. [29, 30]. При цьому його колишня назва «L. spica» 

отримала статус застарілого синоніму лаванди вузьколистої. Однак і 

понині в окремих джерелах, що цитують публікації початку і середини ХХ 
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століття, можна зустріти вказівки на те, що лавандин є міжвидовий гібрид 

між L. vera (L. officinalis) і L. spica, хоча приведені видові назви фактично є 

застарілими синонімами одного і того ж виду - лаванди вузьколистої L. 

angustifolia. 

За морфологічними ознаками лавандини можуть наближатися або до 

L. angustifolia, або до L. latifolia, але, як правило, відрізняються від них 

більш крупним габітусом. Їх плоїдність складає 2n = 50 (48) і складається з 

гаплоїдних наборів лаванди вузьколистої і лаванди широколистої [31]. 

Рослини лавандину, за зовнішнім виглядом наближаючись до лаванди 

вузьколистої, в літературі початку-середини ХХ століття отримали назву 

вероспікових (від колишніх латинських назв видів вузьколистої і 

широколистої лаванди - L. vera і L. spica). Відповідно лавандини, будучи 

морфологічно близькі до лаванди широколистої, отримали назву 

спіковерових [32–35]. 

У дикорослому вигляді лаванду гібридну найчастіше можна зустріти 

в горах Франції. Основними районами промислово вирощування 

лавандину є Франція, Іспанія, Італія, держави колишньої Югославії, 

Румунія, Марокко, а також деякі країни Південної Америки. Лаванда 

гібридна поєднує в собі всі властивості і гостролисткової, і 

широколисткової лаванди, але відрізняється підвищеною врожайністю. 

Так, в середині ХХ століття урожай суцвіть лавандина в Європі нерідко 

перевищував 10 т/га і забезпечував потрійний збір ефірної олії в порівнянні 

з лавандою вузьколистою. Через неповний гомологічний хромосомний 

набір елементарних видів лавандини стерильні, тому в виробництві 

використовуються тільки їх вегетативні клони F1. Передбачається, що 

збільшений габітус куща і підвищений, щодо елементарних видів лаванди, 

урожай суцвіть лавандина якраз і визначаються гетерозисом [36]. 

В ефірному маслі лавандина наявний ряд компонентів, які не 

представляють цінності. Вони визначаються гаплоїдним геномом лаванди 

широколистої, які збіднюють букет у порівнянні з маслом лаванди 
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вузьколистої. Зокрема, лавандинова олія має виражений камфорний запах, 

який суттєво погіршує парфумерні якості в порівнянні з ефірним маслом 

лаванди вузьколистої і годиться тільки для парфюмерних купажів. При 

змішуванні з маслами інших рослин з нього отримують досить багато 

натуральних лікарських препаратів. Вміст ефірної олії в деяких формах 

лавандину варіює від 1,3 до 3,7 %. Амплітуда мінливості вмісту складних 

ефірів - від 10,1 до 31,8  %; камфори - від 2,5 до 14, цинеолу - від 8,9 до 

48,2 % [37, 38]. 

 

1.2. Основні морфологічні та біологічні особливості лаванди 

вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) 

 

Життєва форма найбільш цінного і затребуваного виду роду Лаванда 

– лаванди вузьколистої – це багаторічний вічнозелений напівчагарник 

висотою до 60 см. У природі росте на сухих південних схилах південної 

Франції, в східній Іспанії і Північній Африці [39, 40]. 

Корінь лаванди дерев'янистий, у верхній частині досить товстий, 

густомочкуватий, глибоко проникає в ґрунт. Листки супротивні, сидячі, від 

темного до світло-зеленого забарвлення, іноді сіро-зеленого, лінійні або 

ланцетоподібні, опушені, з обох кінців звужені, зі злегка загнутими вниз 

краями.  

Листки зберігаються на пагонах протягом цілого року. Кущ лаванди 

найпоширенішої кулястої форми має в середньому 400–500 

напівздерев’янілих розгалужених пагонів, при варіюванні цього показника 

від 300 до 1000 шт. на одну рослину. Залежно від умов вирощування через 

5–6 років, за іншими даними, через 8–12, старі пагони всихають, а з 

бруньок на кореневій шийці або на нижніх частинах гілочок формуються 

нові пагони заміщення. Загальна тривалість життя кущів лаванди в 

середньому становить 20–25 років [41, 42]. 
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Кожен основний пагін лаванди закінчується колосовидним або 

циліндричним суцвіттям, що складається з окремих багатоквіткових 

псевдо мутовок, що представляють собою дві супротивно розміщені на 

квітковій осі напівмутовки, що включають кілька квіток. 

Чашечка квітки циліндричної форми, ребриста, злегка розширена в 

середній частині, п’ятизубчата. На всій поверхні чашечки, переважно між 

її ребрами розташовані восьмиклітинні желізки, які і є вмістилищем 

ефірного масла. Желізки добре помітні після відцвітання. За їх кількістю 

частково можна судити про ефіроолійність квітів (рис. 1.5). 

 

а   б   в 

Рис. 1.5. Мікроморфологія квіток лаванди вузьколистої:  

а - верхівка суцвіття в фазі бутонізації, чітко видно ребристість 

чашечок;  

б - суха чашечка з дрібними світлими ефіроолійними желізками 

(ориг.);  

в - макрозображення поверхні чашечки з гіллястими клітинами 

епідермісу (опушеність) і сферичною ефіроолійною желізкою 

 

Віночок квітки опадаючий, двогубий, зі зрослими 

пелюстками,тичинок чотири, маточка – одна. Нектарники розташовані біля 

основи трубки квітки і захищені від дощів кільцем волосків. Зав'язь 

верхня, чотиригніздова. Плід сухий, складається з чотирьох темних, 

гладеньких горішків [43, 44]. 

До теперішнього часу зберігається неясність із загальною кількістю 

хромосом у диплоїдному наборі лаванди вузьколистої, яка, за даними 

різних джерел, варіює від 2n = 36 до 75. На підставі заочного консенсусу 

провідних фахівців з лаванди в даний час прийнято вважати, що у видів 

лаванди вузьколистої і лаванди широколистої базовий рівень плоїдності 
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становить 2n = 50 [45]. Однак в недавніх роботах В.Д. Работягова (ННЦ 

«Нікітський ботанічний сад», АР Крим, Україна) диплоїдний набір 

хромосом у лаванди вузьколистої вказаний як 2n = 48 [46]. 

Сорти лаванди вузьколистої відрізняються широкою різноманітністю 

морфологічних ознак: за висотою рослин і формою куща, розмірами 

листкової пластинки, їх забарвленням і ступенем опушення, забарвленням 

квіток і структурі суцвіття. У 30-ті роки ХХ століття основоположником 

селекції лаванди в СРСР Г.К. Гунько була опублікована перша вітчизняна 

внутрішньовидова класифікація морфологічних типів лаванди 

вузьколистої [47]. 

За формою куща Г.К. Гунько виділяв три типи: кулясту, з 

радіальною розбіжністю квітконосних пагонів; куполоподібну або 

конусоподібну і щитовидну, у якій квітконосні пагони відходять 

вертикально і суцвіття розташовуються у відносно горизонтальній 

площині. 

Найбільшу господарську цінність представляють форми зі 

щитовидною формою куща, з висотою рослин 30–65 см, як найбільш 

пристосовані до механізованих прийомів вирощування і збирання. 

За типом суцвіття в межах виду лаванди вузьколистої виділяють два 

типи суцвіть: колосовидний, у якого кількість квіток у мутовках 

зменшується до верхівки; циліндричний, у якого кількість квіток у 

мутовках від основи до верхівки суцвіття однакова. 

За кількістю квіток у суцвіттях виділяються: мало квіткові від трьох 

до 5 квіток у напівмутовках; проміжні – з 6 до 12 квіток в напівмутовках; 

багатоквіткові – з 13 і більше квітками в напівмутовках. 

У лаванди вузьколистої характерна велика внутрішньовидова 

різноманітність за забарвленням квіткових чашечок і віночків квіток. 

Забарвлення віночків і чашечок зазвичай збігається і може мати одну з 

трьох груп забарвлення: темно-фіолетову, рожеву і білу. Між цими 

групами є широка гама переходів від одного забарвлення до іншого. 
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Найпоширеніше домінантне темно-фіолетове забарвлення. При цьому 

рецесивне біле забарвлення квіток лаванди зустрічається тільки в межах 

природного ареалу вирощування виду [48, 49]. 

За типом чашечок квіток Г.К. Гунько виділяв подовжені, 

циліндричні, овальні; з вираженою ребристістю і гладенькі; з притиснутим 

і віддаленим опушенням; сильно і слабко опушені (волохаті) [50]. 

За тривалістю вегетаційного періоду сорти лаванди поділяють на 

ранньостиглі (рано зацвітають) і пізньостиглі форми. 

Лаванда вузьколиста, так само як і інші види роду Лаванда - типова 

алогамна (перехреснозапильна) ентомофільна рослина. Основні 

запилювачі – бджоли різних видів, які заманюються запашним нектаром, 

тому більшість стародавніх, виділених з сіянців сорти лаванди є гібридні 

форми. При цьому в число батьківських форм потрапляють кущі з різною 

врожайністю і виходом ефірної олії, тому при насіннєвому розмноженні 

лаванда розщеплюється на біотипи з широким спектром мінливості 

більшості ознак [51]. 

У той же час є відомості про наявність в її квітці пристосувань не 

тільки до перехресного запилення, а й до самозапилення, хоча при 

самозапиленні лаванди з використанням індивідуальних ізоляторів 

зав'язування плодів становить лише 3–13 %. Дозрівання пилку і розкриття 

пиляків відбувається ще в молодих закритих пупянках. Рильце маточки 

також готове до запліднення в цей період. З іншого боку, пилок у лаванди 

дрібний, липкий, розміром 37–42 мкм, несипучий. Тому в фазі бутонізації, 

через швидший ріст тичинок у порівнянні з маточкою, ймовірність 

самозапилення зведена до мінімуму. Але в фазі повного цвітіння 

приймочка маточки виходить з трубки маточки, і в цей момент вірогідність 

попадання на нього власного пилку збільшується [52]. 

Крім насіннєвого відтворення, лаванда порівняно легко 

розмножується вегетативними частинами – стеблами і корінням [53]. При 

вирощуванні лаванди у виробництві найчастіше застосовують 
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розмноження стебловими живцями, найбільш повно зберігають в 

потомстві біологічні та господарські ознаки сортів. Хоча навіть при 

вегетативному розмноженні лаванди зберігається ймовірність брунькових 

мутацій і поява морфологічних і біохімічних відхилень від висхідного 

сорту [54–56]. 

Клонове розмноження є досить дорогим методом. Тому для 

здешевлення виробництва лаванди можливе створення константних 

самозапильних ліній з метою щорічного отримання від них міжлінійних 

гібридів, висіваючи які можна з успіхом використовувати явище 

гетерозису. 

Епізодично в різних формах лаванди зустрічаються рослини з 

функціонально жіночими квітками, що мають стерильні пильники і 

фертильну маточку. Поява чоловічих стерильних рослин у лаванди, як 

правило, зобов’язане насіннєвому потомству штучно запилених клонів. 

Причому зі збільшенням поколінь інбридингу збільшується кількість 

стерильних рослин у потомстві [57, 58]. Насіння лаванди при вільному 

запиленні клонів зав’язується до 180 разів більше, ніж при самозапиленні. 

При вільному перезапиленні інбредних рослин також істотно збільшується 

їх зав’язування [59]. 

Хоча лаванда вузьколиста відноситься до вічнозелених рослин, але 

вона має період спокою, коли скидає ту частину листків, у яких пластичні 

речовини повністю перейшли в кореневу систему. Тривалість життя 

рослин лаванди вузьколистої залежно від місця культивування 20 – 30, а то 

і 50 років [60, 61]. Культурні плантації лаванди досягають максимальної 

продуктивності на 3–5-й [62–64] і навіть на 6–7-й рік квіткового збору [65]. 

На 9–10-й рік пагони старіють і засихають, а зі сплячих бруньок кореневої 

системи або нижніх живих бруньок старих пагонів з'являються нові [66]. У 

зв'язку з цим через 6 – 8 в степових, через 8– 10 в передгірних і 10– 12 

років у гірських районах лаванда вузьколиста потребує «омолодження». 

Воно полягає в обрізці старих пагонів на рівні з ґрунтом або на 6–8 см 
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вище, що продовжує термін експлуатації насаджень як за рахунок 

підвищення зимостійкості, так і за рахунок збільшення продуктивності 

«омолоджених» кущів [67, 68]. 

 

1.3. Практичне значення лаванди вузьколистої 

 

Ефірну олію лаванди вузьколистої кращої якості (особливо зразки, 

отримані шляхом екстракції летючих розчинників) застосовують у вищій 

парфумерії, входячи до складу великої кількості композицій туалетних 

вод, одеколонів, парфумів, а також в косметиці [69–71]. 

Ефірна олія лаванди забезпечує отримання ліналоола і 

ліналілацетата. Ліналоол є рідиною з запахом конвалії, застосовується 

безпосередньо, а також у вигляді ефірів. Ліналілацетат – рідина з 

приємним фруктовим запахом. Ліналоол є сировиною для отримання 

цитраля. Одним з практично важливих похідних цитраля є іонон, якому 

притаманний запах фіалки. Крім того, пігмент каротин має в основі ту ж 

структуру, що й іонон. Таким чином, ефірне масло лаванди служить 

важливою сировиною для синтезу цінних сполук [72, 73]. 

Лавандова олія є одним з кращих засобів для ароматизації 

туалетного мила. Завдяки стійкості цієї олії відносно до незначної 

лужності, яка притаманна кожному виду мила, запах його прекрасно 

зберігається в готових виробах [74]. 

Запашні суцвіття лаванди здавна використовують для очищення 

повітря в приміщеннях, ароматизації білизни та одягу, відлякування молі. 

Для викурювання москітів готують спеціальні свічки [75–77]. 

У медицині застосовують суцвіття лаванди, зібрані під час цвітіння, а 

також ефірну олію з них. У народній медицині використовують лаванду 

при лікуванні мігрені, неврастенії, ревматизму, серцево-судинних 

захворювань, при сечокам'яній хворобі і пієлонефриті, для лікувальних 

ванн при запаленні суглобів, як ранозаживляюче, при шкірних 
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захворюваннях, вивихах. Болгарська народна медицина рекомендує 

застосовувати квітки лаванди при порушеннях травлення, як 

болезаспокійливий засіб при болях у шлунку і кишечнику, для обмеження 

процесу гниття в шлунку. В Австрії листя лаванди, зібрані до цвітіння, 

застосовують як заспокійливий, антиспазматичний засіб. У Польщі відвар 

квіток лаванди використовують при запаленні середнього вуха, а в суміші 

з квітками ромашки – при бронхіті і ларингіті. У Франції відвар квіток 

рекомендують як діуретичний засіб [78–80]. 

Препарати з квіток лаванди мають сечогінну, протисудомну і 

седативну дію, покращують мозковий кровообіг. Розчин ефірної олії 

стимулює загоєння ран (особливо хімічних опіків) з повною регенерацією 

епідермісу. Лавандова олія входить до складу препаратів, що володіють 

нейро – і міотропною активністю, а також в інгаляційну рідину, що є 

профілактичним засобом проти грипозних інфекцій. Крім того, лавандова 

олія знижує черепний кров'яний тиск, знімає бронхоспазми, підвищує 

тонус кишечника, збільшує кислотність шлункового соку, покращує апетит 

[81, 82]. У вітчизняній медицині лавандову олію використовують для 

лікування гнійних ран і гангрени. Болгарські медики рекомендують 

суцвіття лаванди як слабкий заспокійливий і спазмолітичний засіб при 

мігрені, нервовому серцебитті, неврастенії, як жовчогінний засіб і при 

шлунково-кишкових кольках. Ефірна олія, розчинена в спирті, викликає 

роздратування шкіри і застосовується для розтирання при ревматичних 

болях. Олія застосовується також в стоматології і для лікування 

інгаляціями ринітів, ларингіту, пневмонії [83, 84]. 

Вивчення фітонцидної активності ефірної олії лаванди показало, що 

під його дією знизився вміст у повітрі стафілококів і стрептококів. При 

застосуванні парів ефірної олії лаванди в робочих приміщеннях 

спостерігалася нормалізуюча її дія на серцевий ритм, зменшення втоми і 

головних болів наприкінці роботи, підвищення бадьорості, загальне 

поліпшення самопочуття. Курс профілактичної аерофітотерапії 
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підвищував загальну резистентність організму, що виразилося в зниженні 

захворюваності. Багато дослідників вважає, що вдале поєднання 

антимікробних властивостей ефірної олії лаванди зі здатністю підвищувати 

неспецифічну реактивність організму дозволяє використовувати її для 

санації повітряного середовища приміщень та в якості лікувально-

профілактичного засобу при гострих респіраторних захворюваннях [85–

87]. 

Лаванда є хорошим медоносом, її продуктивність становить 10,0–

15,0 ц/га. Лаванда вузьколиста, поряд з іншими видами лаванди, 

вважається найважливішою медоносною рослиною Південної Європи. 

Лавандовий мед має чудовий аромат з лікувальними якостями. При 

дослідженні хімічних показників меду з лаванди було встановлено, що він 

містить 41,91 % фруктози, 38,72 % глюкози і 7,22 % сахарози [88–90]. 

Рослинам лаванди властивий сильний пряний аромат і пряно-

терпкий, злегка гіркуватий смак. Рослину застосовують в лікеро-

горілчаному виробництві, при виготовленні безалкогольних напоїв, 

копчення риби, а також в кулінарії країн Південної Європи. Лавандою 

приправляють різні страви, ароматизують трав'яні чаї, а також 

використовують в сумішах з іншими прянощами [91, 92]. 

Лаванда є вельми популярною декоративною рослиною, з успіхом 

застосовується для озеленення сухих кам'янистих місць, створення 

бордюрів, в одиночних і групових посадках [93].  

Велике значення рослини лаванди мають в боротьбі з ерозією ґрунту. 

Декоративні сорти лаванди мають різноманітне забарвлення віночка – від 

темно-фіолетового до білого, що сприяє широкому застосуванню культури 

в ландшафтному будівництві [94, 95]. 
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1.4. Історія культури лаванди та основні умови її інтродукції 

 

Збір дикорослої лаванди вівся ще в XII столітті в Провансі (Франція). 

Перші спроби створення плантацій лаванди вузьколистої для виробництва 

олії в Бургундському герцогстві відомі з ХІV століття. У середні століття 

лаванда була відома на Британських островах. У першій чверті XIII 

століття рослина згадується серед лікарських засобів, а в 1568 р. в Англії 

почалося її широке вирощування [96–99]. З кінця ХVІ століття лаванду 

культивують в багатьох ботанічних садах Західної Європи, а також у 

невеликих масштабах для аптекарських і аматорських цілей. Особливо 

інтенсивно заготівля лаванди велася в ХVІІІ столітті в Верхньому 

Провансі, що завдало великої шкоди бджільництву [100, 101]. До середини 

XIX століття ефірне масло і суцвіття лаванди широко експортувалися за 

межі Південної Європи. Попит на сировину для легкої та харчової 

промисловості не міг бути задоволений за рахунок дикорослих заростей, 

тому з 1890 р. у Франції з'явилися перші промислові насадження цієї 

культури [102]. Культивування лаванди в великих масштабах почалося в 

20-ті роки минулого століття у Франції, згодом лаванду почали 

вирощувати в Італії, Іспанії, Югославії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, 

Чехії, Румунії, США, деяких країнах Азії [103–105].  

Перші відомості про спроби інтродукції лаванди в царській Росії 

відносяться до XVIII сторіччя [106].У 1720 р. лаванду намагалися 

культивувати в Астраханському аптекарському саду для "вигонки 

запашних масел" [107]. Лаванду розводили в ботанічних садах Петербурга 

і Риги, в Воронезькому розпліднику декоративних рослин, у Полтаві та 

Києві [108–111]. У Нікітському ботанічному саду Кримського півострова 

лаванда з'явилася в 1812 р., в момент його створення. В другій половині 

XIX ст. лаванда числиться в колекціях ботанічних садів міст на території 

України: Одеси, Житомира, Білої Церкви, Лубен, Умані [112]. 
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Перша невелика виробнича плантація лаванди була закладена в 1929 

р. в Криму в околицях Гурзуфа. Одночасно були створені і насіннєві 

плантації. З 1930 – 1932 рр. вирощування лаванди в промислових 

масштабах розпочалося в Криму, на Кубані, а пізніше – в південних 

районах України, в Киргизії, Таджикистані, Грузії. З 1946 року лаванду 

почали широко культивувати в Молдавії [113–115]. 

Досліди по інтродукції лаванди вузьколистої велися в багатьох 

наукових установах країни. В інтродукційному розпліднику ВІН 

(Петербург) лаванду вирощують з 1922 р. У звіті за цей період зазначалось, 

що рослини лаванди щорічно цвітуть і плодоносять, проте часто 

випадають після перезимівлі [116]. В кінці минулого століття в спеціальній 

літературі з’являються повідомлення про успішну інтродукцію лаванди 

вузьколистої в Узбекистані і Киргизії [117, 118]. Умови Ташкентського 

оазису і Чуйської долини виявилися сприятливі для росту і розвитку 

рослин лаванди. Випробування лаванди вузьколистої в Києві і на 

північному заході України – на Овручсько-Словеданському кряжі 

показало, що рослини зберігають свою життєву форму, добре зимують без 

укриття, щорічно і рясно цвітуть. Проте наголошується, що насіння 

утворюються в малій кількості і не щорічно [119, 120].  

Досліди по інтродукції лаванди вузьколистої в Головному 

ботанічному саду РАН були розпочаті Е.П. Вороніною на початку 80-х 

років. Нею було показано, що ґрунтово-кліматичні умови Московської 

області відповідають біологічним особливостям лаванди, забезпечують 

нормальний розвиток і досить високу продуктивність рослин. Були 

відібрані форми з високою біологічною і хімічною продуктивністю 

[122, 122]. 

Селекція лаванди в Радянському Союзі була вперше розпочата в 

Нікітському ботанічному саду в 1926 р. Методом індивідуального відбору 

з природних популяцій із застосуванням вегетативного розмноження було 

виділено три сорти: Н-5, Н-13, Н-40. У наступному селекцією лаванди 
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займалися науковці ВНДІ ефіроолійних культур, Вознесенської дослідної 

станцією ВНДІЕМК, Молдавської дослідної станції і продовжували в 

Нікітському ботанічному саду [123–125]. Основними районованими 

сортами, отриманими в результаті клонової селекції, є наступні: 

Вознесенський-34 (В-34) і Степова (С-197) - селекції ВНДІЕМК, Рекорд 

(Н– 701) - селекції Нікітського ботанічного саду. Крім того, вченими 

Нікітського ботанічного саду створені сорти: Прима, Світанок, 

Південнобережна. На Кримській дослідно-селекційній станції 

ефіроолійних культур отримані сорти Советская і Народна [126–128]. 

Вченими Молдавської дослідної станції і Кишинівського 

сільськогосподарського інституту відібрані сорти Кишинівська-3 і 

Кишинівська – 10 [129]. Наступними дослідженнями з селекції в Молдавії 

методом індивідуального відбору в генеративному потомстві сорту В – 34 

були виділені сорти: С – 116, С – 123, Кишинівська – 32, Кишинівська – 21, 

Кишинівська – 90, з високою продуктивністю, технологічністю, стійкістю 

до несприятливих умов зовнішнього середовища [130–132]. 

У ВНДІЕМК методом індивідуального добору з синтетичної 

популяції у цей період створені два нових високопродуктивних 

зимостійких сорти - Галлея (середньостиглий) і Синева (пізньостиглий). 

Сорт Синева визнаний перспективним для Молдавії, по продуктивності він 

перевищує в тричі районований сорт Степова [133]. 

За кордоном у цей період селекція лаванди ведеться у Франції, 

Болгарії, Чехословаччині, Японії, Угорщині, Австрії, Румунії, Югославії. У 

Франції вирощують, в основному, насіннєві популяції. Створені 

високоврожайні клонові сорти: Бланкет, Блед Альп, Бланш, Ла-Карл Маєт, 

Матероне, Барем [134, 135]. У Болгарії вирощують клонові сорти: 

Казанлик, Вінець, Арома, Свіжість, Карлово, Хемус, яким характерна 

компактна форма куща [136]. 

Лаванда вельми популярна в озелененні. Є низка декоративних 

сортів іноземної селекції, що відрізняються різноманітним забарвленням 
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віночка: Dwarf Blue, Hidcote Blue, Munstead – з темно-фіолетовим, Hidcote 

Giant – з яскраво-фіолетовим, Atropurpurea, Twickel Purple – з темно-

пурпуровим, Dutch – з блакитним, Nana Alba – з білої, Loddon Pink, Rosea - 

з лілово–рожевим забарвленням віночка [137–139].  

Завдяки запровадженню машинної технології вирощування лаванди 

в останні десятиліття значно розширилися зайняті під нею площі. 

Урожайність зросла до 6,5–7,0 ц / га, а значить і прибутковість. Цьому 

сприяла механізація найбільш трудомістких процесів при вирощуванні 

саджанців у парниках, застосування гербіцидів, що скоротили кількість 

ручних прополок, збирання суцвіть лавандозбиральною машиною, яка 

замінила малопродуктивне скошування серпами, машинне омолодження 

кущів[140, 141].  

Плодоносні плантації лаванди вузьколистої ранньою весною 

рекомендується обробити гербіцидами, провести одну прополку в рядах, 

три міжрядні обробки культиватором до збирання і одну після збирання. 

Восени, на початку відносного спокою рослин, треба проводити глибоке 

розпушування з одночасним внесенням мінеральних добрив. Збирання 

суцвіть для отримання ефірного масла необхідно починати в липні при 

повному цвітінні, на 10– 14-у добу після початку цвітіння [142, 143]. 

Продуктивність культурних плантацій залежить не тільки від догляду за 

ними, віку, сорту лаванди, але і від метеорологічний умов у періоди 

спокою та вегетації рослин. Лаванда вузьколиста - рослина помірного 

клімату. У дикому вигляді вона росте в гірських районах країн 

Середземномор'я, чим пояснюється її стійкість до посух і зимових морозів 

[144]. Однак і у лаванди є критичні періоди по відношенню до вологи 

протягом періоду вегетації і випадки підмерзання і загибелі рослин в 

зимовий, а іноді і в весняний період. Багато авторів [145–148] вважають 

критичною для лаванди вузьколистої температуру повітря - 25…30 °С і 

нижче. При наявності снігового покриву насадження лаванди переносять 

більш низькі температури. Згубну дію можуть надати пізні весняні 
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заморозки, особливо в гірській місцевості [149–152]. У разі підмерзання 

пагонів необхідна вимушена обрізка сухих пагонів, аналогічне 

«омолодження».  

Аналіз матеріалів багаторічних спостережень за лавандою 

вузьколистою в нашій країні показав, що плантації лаванди старші 5 років 

при безсніжжі, а також при сніговому покриві до 10 см вимерзали частково 

або повністю вже при температурі повітря - 21…22 °С; при сніговому 

покриві 25–30 см критична температура була на 5…7 °С нижче. Молоді 

кущі (1–4 літні) при тих же умовах переносили зиму краще [153]. 

Урожай лаванди вузьколистої починає формуватися влітку, 

попереднім роком збирання. Після зрізання суцвіть бруньки, що 

сформувалися на річних пагонах, при достатній кількості вологи можуть 

дати в тому ж році новий приріст і нові суцвіття. Таким чином, для 

формування квітконосних пагонів у лаванди вузьколистої, на відміну від 

троянди ефіроолійної, не потрібно знижених температур в період 

відносного спокою [154–158]. Це надає лаванді подібність з субтропічними 

рослинами.  

Пробудження лаванди вузьколистої в районах її промислового 

вирощування настає в березні – квітні, коли середня добова температура 

повітря стійко переходить через 8…10 °С в Криму і Краснодарському краї, 

10…14 °С в Молдавії. В травні утворюються квітконоси, в середині червня 

рослини лаванди вступають у фазу початку цвітіння. Початок цвітіння 

сортів В-34 і Степова відбувається при накопиченні суми середніх добових 

температур повітря вище 10 °С, що дорівнює 1050 °С (в середньому по 

зонам). За потребою у волозі В. І. Машанов і ін. [159] виділяють три 

критичних періоди в річному циклі розвитку лаванди: 1) липень-вересень, 

коли формується літньо-осінній приріст пагонів; 2) березень-квітень - 

період проростання максимальної кількості бруньок; 3) травень-червень, 

коли формуються квітконоси і квіткові мутовки на них.  
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На думку французьких дослідників, вирішальними є опади у травні-

червні. В цілому кращі врожаї лаванди вузьколистої отримують у вологі 

роки і у вологих місцях [160]. Надлишок вологи призводить до 

захворювання лаванди гниллю або зобоватістю [161].  

Місця природного зростання лаванди вузьколистої знаходяться 

переважно на висоті 700 – 1100 м над рівнем моря. На сьогодні 

промисловий ареал лаванди в світі досить великий – від Африканського 

узбережжя та островів Середземного моря, Малої Азії та Індії до 

Великобританії і Норвегії. Краща зона, яка поставляє найбільш «тонку» 

лаванду - у Франції, в Альпах. На думку французьких вчених, «не потрібно 

забувати, що, примушуючи цю рослину жити поза межами її походження, 

ми нав'язуємо лаванді умови, здатні змінити її продукцію» [162].  

Досвід вирощування лаванди в багатьох інших країнах, в тому числі 

і в нашій, показав, що цю культуру можна вирощувати і отримувати 

ефірну олію, яка задовольняє запити промисловості, не тільки в гірських 

районах, хоча, дійсно, ще в часи СРСР кращу ефірну олію отримували з 

плантацій південних схилів Кримських гір, особливо Чатир-Дага і Де-

мерджі, де, крім всього, є гарантія благополучної перезимівлі. Однак це не 

єдина зона, де плантації лаванди вузьколистої можуть бути розширені або 

впроваджені. За даними багатьох дослідників [163–165], перспективи для 

освоєння під лаванду можуть бути нові райони в різних зонах України. У 

Середній Азії ще в 30-х роках була доведена дослідним шляхом 

можливість культури лаванди, де вона, за твердженням С. Н. Кудряшова 

[166], знайшла як би другу батьківщину. За висновком Е.В. Вульфа, В. І. 

Нілова [167], немає також підстав відкидати і такі райони, як Лісостеп 

Правобережжя України на придністровських вапняних ґрунтах або навіть 

райони Полісся. Дійсно, ресурсами тепла, необхідного для цвітіння 

лаванди, територія землеробських районів нашої країни практично 

забезпечена, оскільки цвітіння настає при сумі середніх добових 

температур понад 10 °С, що дорівнює 1050…3060 °С. Накопичення такої 
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суми температур у районах розвинутого землеробства можливо повсюдно, 

але факторами, що обмежують територію промислового ареалу лаванди, є 

умови її перезимівлі та придатність ґрунтів [168]. 

Зони інтродукції лаванди вузьколистої можливі за ґрунтово-

кліматичними умовами лише за умов «омолодження» плантацій кожні 4–5 

років.  

Як уже зазначалося, лаванда вузьколиста морозостійка за умови 

регулярного «омолодження» (не рідше 1 разу в 4–5 років). При дотриманні 

цього агротехнічного заходу лаванду можна вирощувати аж до північно-

східних районів країни. Уздовж цієї лінії середній абсолютний мінімум 

температури повітря становить - 30 °С, причому найчастіше мінімум 

досягає - 28 °С, а висота снігового покриву 40–50 см в північно-західних 

областях країни, на південному сході вона не перевищує 20 см. 

Перезимівля лаванди вузьколистої залежить від висоти снігового покриву - 

пагони лаванди можуть обмерзати. На території на південь від ізолінії 

середньої з абсолютних мінімальних температур, рівної - 21 °С, лаванда 

вузьколиста може досягати будь-якого віку, навіть при омолодженні рідше 

1 разу на 4–5 років. Сюди відносяться райони півдня України (в тому числі 

Крим), за винятком території з пустельними ґрунтами,солонцями і районів 

з надлишково-вологим ґрунтом [169].  

Географічний розподіл врожайності та олійності суцвіть лаванди 

вузьколистої за агрокліматичним розрахунком характеризується близьким 

розташуванням продуктивних плантацій до гірських і передгірних районів, 

як найбільш забезпеченими вологою. Примітно, що в низці тих гірських 

районів сухих субтропіків, де неможливі інші культури без поливу, 

лаванда може успішно рости, і хоча врожайність її буде порівняно 

зниженою, але олійність завдяки спекотній сухій погоді може бути 

підвищеною. Рослини лаванди є добрими протиерозійними засобами для 

збереження ґрунтів, під її плантації можуть бути відведені схили і ґрунти, 

не придатні для вирощування інших культур. 
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Основним місцем вмісту ефірної олії лаванди вузьколистої є залози 

на чашечках квіток. У вінчиках олії мало, але вона тут найвищої якості. 

Утворення ефірної олії у рослинах лаванди, за С. Шатар [170], є її 

захисною реакцією на посуху. Цим пояснюється найбільший вміст ефірної 

олії в суцвіттях лаванди в жаркі денні години. Максимум вмісту ефірної 

олії припадає на 10–14 добу від початку цвітіння. Вміст ефірної олії в 

суцвіттях зменшується з підвищенням висоти місцевості над рівнем моря, 

а також на північних схилах гір і при просуванні насаджень на північ. 

Мабуть, ці явища пояснюються як зміною співвідношення частин суцвіття, 

що містять різну кількість олії, так і зниженням температури повітря і 

підвищенням його вологості зі зміною висоти і широти місця 

вирощування. Синтезу ефірної олії лаванди справжньої сприяє спекотна 

сонячна суха погода в період цвітіння [171, 172]. Дощі під час цвітіння 

знижують вміст олії в суцвіттях [173–175]. Найбільшу кількість ефірної 

олії (1,80 % і більше) спостерігали дослідники при температурі понад 19 °С 

і вологості повітря в період цвітіння 55–70 %. Особливо сприятливі умови 

для утворення ефірної олії створюються при температурі 21 °С і вологості 

повітря 55–65 %.  

Як стверджують дослідники, зниження температури і підвищення 

вологості повітря щодо зазначених меж призводило до зниження ефірної 

олії у рослинах лаванди. При низькій температурі сухість повітря 

утворенню олії не сприяє. 

За даними В. Л. Затучного і М. X. Кігельман [176], суха сонячна 

погода з високою температурою сприяє як посиленню процесу утворення 

олії, так і накопичення ефірів.  

Оскільки лаванду в основному вирощували в Україні на півдні та в 

Криму, то існуючі технології вирощування були розроблені для 

інтродукції до південного регіону. Як багаторічну рослину лаванду 

розміщують поза сівозміною. Під її насадження відводять ділянки, які 
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добре освітлюються сонцем, захищені від північних і північно-східних 

вітрів, з невеликим нахилом південної та південно-західної експозиції. 

Ділянки під плантації лаванди згідно технології готують завчасно і 

ретельно, особливу увагу приділяють до звільнення поля від бур’янів і 

глибини обробітку грунту [177].  

Якщо плантації закладають після зернових колосових, зернобобових 

кормових сумішей, то після їх збирання проводять лущення грунту, через 

10–15 діб поле обробляють гербіцидом на основі амінної солі для 

звільнення грунту від одно-, дворічних бур’янів і від осоту рожевого та 

жовтого, рослини яких швидко відростають. Через 10–20 діб лущення 

повторяють лемешним лущильником.  

Згідно наукової інформації у південних регіонах країни рослини 

лаванди підживлюють мінеральними (N100-120Р100-120К40-60) і органічними 

добривами (40 – 50 т / га). Плантажну оранку проводять на глубину 45– 50 

см. Після оранки восени грунт вирівнюють і залишають на зиму, а в 

продовж весни і літа наступного року витримують в стані чорного пару. В 

кінці вересня – початку жовтня поля під лаванду обробляють чизель-

культиватором на глибину 20 – 25 см [178, 179]. 

За даними Інституту ефіроолійних і лікарських культур якщо 

плантацію закладають на ділянці з-під лаванди, після збору суцвіть старі 

кущі викорчовують і зорюють на глибину 22 – 25 см з одночасним 

боронуванням важкими боронами, проводять передпосівну культивацію на 

8 – 10 см і сіють жито озиме як засіб захисту від коренепаросткових 

бур’янів [180].  

Після збирання жита на зелений корм плантажну оранку проводять в 

зоні Степу не пізніше середини червня. За проведення плантажної оранки в 

більш пізніші терміни утворюються брили і знижуються запаси вологи у 

грунті. Перед посадкою розсади лаванди на ділянці нарізають повздовжні 

(через 400 – 600 м) і поперечні (через 200 – 300 м) проходи [181–183]. 
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Лаванду розмножують насінням і вегетативно – живцями, поділом 

куща і розгалуженням (бічними пагонами). В промислових умовах цю 

культуру розмножують вегетативно. Живці завдовжки 8 – 10 см нарізають 

у вересні-жовтні із однорічних напівздерев’янілих пагонів із 4 – 5-річних 

маточних кущів і висаджують в парники. Після укорінення живців із них 

виростають саджанці. 

Оптимальний термін посадки саджанців на плантації – друга 

половина жовтня і листопад, але можна і у відлигу взимку, а також 

ранньою весною. Садять лаванду лавандосажалкою або вручну за схемою 

1,2 х 0,5 м. При посадці кореневу шийку заглиблюють нижче поверхні 

грунту на 5 – 6 см, кожен саджанець поливають і загортають шаром грунту 

3 – 5 см [184]. 

Догляд за молодими насадженнями включає захист від бур'янів, 

розпушування грунту в міжряддях, а також своєчасна підсадка лаванди 

замість загиблих рослин. Проти бур'янів рано навесні, до початку 

відростання лаванди, застосовують грунтові гербіциди – симазин і 

прометрин (2 кг / га д. р.) [185]. 

Після вступу в фазу плодоношення лаванду щорічно підживлюють 

мінеральними добривами. Вже на другий рік життя рослини підживлюють 

навесні азотними добривами в дозі 50 – 60 кг / га д. р. Крім робіт з 

утримання грунту в розпушеному і чистому від бур'янів стані, щорічно 

після збору суцвіть проводять легку обрізку кущів, видаляючи сухі і 

пошкоджені гілочки. Наступним процесом є омолодження кущів, 

обрізаючи їх на 1/2 однорічного приросту. Після омолодження рослини 

підживлюють мінеральними добривами (N60Р60). Омолодження плантації 

повторюють через кожні 5 – 6 років промислової експлуатації [186]. 

Основні шкідники лаванди – совка-гамма, галова нематода, лучний 

метелик; хвороби – коренева гниль. У боротьбі проти них застосовують 

агротехнічні заходи і обробку пестицидами [187]. 
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Технічна стиглість лаванди настає у фазі цвітіння і триває 17 – 20 

діб. Збір починають, коли на кущах розкриється 50 % квіток. Зрізають 

квітконоси довжиною 10 – 12 см. Для збирання використовують 

лавандозбиральну машину «Крим». Скошені суцвіття переробляють в 

свіжому вигляді. 

Насіння лаванди є частиною плоду з насінням всередині, покритим 

плодовою оболонкою – так званий ерем. У тексті дисертації ми називаємо 

ереми лаванди для зручності "насінням". Насіння лаванди вузьколистої за 

розміром невеликі: 2,1–2,8 мм довжиною, 0,9–1,3 мм завширшки і 05–08 

мм завтовшки, довгасто-еліптичної форми, злегка сплюснуті; гладенькі, від 

світло-коричневого забарвлення до темно-коричневого, майже чорного 

кольору, глянцево-блискучі (рис.3.1). Рубчик довжиною від 0,5 до 0,8 мм, 

шириною від 0,3 до 0,5 мм, зрушений на внутрішню сторону ерема; 

серповидної форми, білого кольору, губчастий, без валика; слід рубчика 

(омфалодій) у вигляді темнішої поздовжньої щілини. 

 

Висновки до розділу: 

 

Проведено огляд із сучасного стану таксономії роду Lavandula L. 

Представники цього роду різняться за морфологічними особливостями, 

ритмами сезонного розвитку, вмістом і якістю ефірної олії. Через високий 

її вміст і якість саме лаванду вузьколисту досить широко вирощують в 

світі для отримання лавандової ефірної олії, основними характеристиками 

якої є ліналілацетат, ліналоол і гераніол. 

Робота з інтродукції та селекції лаванди вузьколистої в Україні 

почалася з першої половини ХІХ ст. в ботанічних садах Києва, 

Полтави,Одеси, Житомира, Білої Церкви, Лубен, Умані, Ялти (Г.К. Гунько, 

І.С. Вассерман, Е.В. Вульф, Г.В. Пигулевский, Е.А. Альбрехт). Перша 

виробнича плантація лаванди була закладена в 1929 р. в Криму, а з 1930 р. 

і в південних районах України. В зв’язку зі зміною клімату виникла  
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доцільність дослідженя можливості промислового вирощування її в умовах 

Лісостепу України. 

Відповідно до літературних джерел, культуру лаванди вузьколистої 

доцільно впроваджувати у різних регіонах України. Однак, відомості про 

ріст і розвиток її рослин потребують уточнення з урахуванням ґрунтово-

кліматичних особливостей регіону досліджень. 

Рослини лаванди розмножують генеративно та вегетативно. Для 

виробництва садивного матеріалу сортів найчастіше застосовують спосіб 

зеленого живцювання. В літературі є дані про особливості розмноження 

культури у зоні Степу, проте в інших зонах країни вони відсутні, що є 

підставою для продовження досліджень у цьому напрямку з урахуванням 

видових і внутрішньовидових особливостей лаванди вузьколистої. 

Таким чином, проведений аналітичний огляд літературних джерел 

свідчить, що культура лаванди тривалий час вирощується в Україні. 

Промислові насадження розміщені у південних областях, а в 

любительському рослинництві в північних та західних областях України.  

За останнє десятиліття грунтовокліматичні умови України сильно 

змінились в бік зменшення та нестабільності зволоження, що обмежує  

вирощування традиційних культур для зони лісостепу, але є сприятливими 

для впровадження в промислове виробництво перспективної культури 

лаванди. В той же час інформації про промислове вирощування та 

технологію для умов Лісостепу України недостатньо.  

Тому виникає потреба в досліджені адаптаційних можливостей 

культури лаванди, її реакції на умови вирощування, визначенні 

продуктивності, зимостійкості, та формуванні ефективних способів 

розмноження для умов Лісостепу України. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЬ 

 

2.1. Агрохімічна характеристика ґрунту 

 

Польові дослідження проводили упродовж 2014 – 2018 рр. на ділянці 

лабораторії квітково-декоративних і лікарських рослин дослідного 

господарства “Новосілки” Інституту садівництва Національної академії 

аграрних наук України, яке розташоване в Києво-Святошинському районі 

Київської області, в північній частині Правобережного Лісостепу України.  

Рельєф ділянки рівний. Ґрунт темно-сірий опідзолений, середньо 

суглинковий на карбонатному лесі, типовий для північної частини 

Лісостепу України. Аналіз ґрунту виконували в лабораторії агрохімії 

Інституту садівництва НААН України. Вміст гумусу в шарі (0–20 см) 

становить 2,3 %, легкогідролізованого азоту низький (за Корнфілдом ) від 

78,4 до 98,0 мг/кг, рухомих форм фосфору (за Кірсановим) – 93,2–180,9 

мг/кг, обмінного калію (за Кірсановим) – 106,1–202,8 мг/кг. (табл. 2.1.).  

За фізико-хімічними показниками ґрунт дослідної ділянки має 

гомогенний склад, що в значній мірі пояснюється проведенням полицевих 

обробітків під попередник.  

Для наукового обґрунтування технології вирощування лаванди 

вузьколистої, важливим чинником, що визначають рівень врожайності 

культури та ефіроолійні якості є фізико-хімічні властивості ґрунту. 

(табл. 2.1.). 

Абсолютна величина кислотності твердої фази ґрунту та ступінь 

насичення основами можуть мати менш негативний вплив на ріст і 

розвиток рослин лаванди. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла (рН 

відповідно 5,3). Співвідношення фізичного піску до фізичної глини 

складає 69 % до 31 %. Ґрунтові води знаходяться на глибині 5–6 м. За 
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гранулометричним складом і вмістом поживних елементів ґрунт дослідної 

 ділянки цілком придатний для вирощування Lavandula angustifolia. 

 

Таблиця 2.1. 

Агрохімічна і фізико-хімічна характеристика грунту дослідної 

ділянки ІС НААН, 2014–2018 рр. 

 

Показник 

Абсолютні значення в 

шарі ґрунту см 

0-20  20-40 

Гумус, % 2,3 2,2 

рН сольовий 5,28 5,20 

Легкогідролізований азот, мг/кг 98 78,4 

Сума увібраних основ, мг-екв/100 г грунту  6,8 7,0 

Ступінь насичення основами, % 70,9 72,9 

Гідролітична кислотність, мг-екв/100 г грунту 2,63 2,83 

Рухомий фосфор, мг/кг грунту 180,9 93,2 

Обмінний калій, мг/кг грунту 202,8 106,1 

 

 

2.2. Погодні умови за роки проведення досліджень 

 

Дослідження проводили у зоні Лісостепу України, яка 

характеризується помірно-континентальним кліматом. Середньорічна 

температура повітря становить 7,3 °С. Середня температура найжаркішого 

місяця (липень) складає 20,0 °С, найхолоднішого (січень) -5,8  °С. Згідно 

усереднених даних за останні 15 років максимальна температура повітря 

влітку досягає 39 °С, мінімальна взимку – -36 °С. Перехід середньодобової 

температури повітря через межу 0 °С відбувається після 20-го березня, 
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понад 5 °С – у першій декаді квітня, понад 10 °С – у першій декаді травня. 

Перехід середньодобових температур повітря восени нижче 5 °С відмічали 

в третій декаді жовтня. 

Метеорологічні умови значно різнилися за роками, а також у 

порівняні з багаторічними значеннями. Умови 2014 року різко відрізнялись 

від середніх багаторічних показників (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Гідротермічні показники вегетаційних періодів рослин лаванди 

вузьколистої за 2014–2018 рр.*
1
 

Рік 
Місяць 

квітень травень червень липень серпень вересень середнє 

Середньодобова температура повітря,
0
С 

2014 8,5 17,3 16,7 20,3 19,5 13,4 16,0 

2015 7,9 15,1 18,4 19,6 19,8 16,5 16,2 

2016 10,1 14,5 18,4 20,8 19,5 12,5 16,0 

2017 8,8 13,4 17,2 18,7 20,5 14,6 15,5 

2018 12,9 18,4 24,0 20,4 23,4 16,6 19,3 

Середня 

багаторічна 
7,1 14,2 17,2 18,3 17,5 12,4 14,5 

Кількість опадів, мм сума 

2014 33,4 30,8 88,2 81,9 21,2 35,3 290,8 

2015 23,2 131,5 33 38,6 3,2 35,8 265,3 

2016 60,5 86,4 119,8 113 48,3 3,4 431,4 

2017 10 43,9 49,6 64,5 19,5 38,8 226,3 

2018 8,8 30,0 92,6 84,5 24,2 32,5 272,6 

Середня 

багаторічна 
40 58 75 88 56 48 365 

                                                           
1
 За данними Гідрометеорологічного центру. 
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У зимовий період у Київській області відмічено коливання 

температури з частими і тривалими відлигами, незначною кількістю 

опадів. Наприкінці січня на початку лютого спостерігали формування 

снігового покрову. На початку березня утримувалась тепла з частими 

туманами погода. Нічні заморозки сприяли підтягуванню вологи на 

поверхню та підсиханню ґрунту в день. У ІІ декаді березня було різке 

підвищення температури (перехід середньодобової через 5 °С), що на 20–

26 діб раніше середньо багаторічних показників. Інтенсивне підвищення 

температур на фоні відсутності опадів сприяло швидкому підсиханню 

ґрунту. На кінець березня запаси продуктивної вологи в орному шарі 

становили 21–44 мм, а сума ефективних температур понад 5 °С становила 

55–85 °С, що вище норми. Квітень характеризувався перепадами 

температури та опадами. На кінець квітня сума ефективних температур 

понад 5 °С становила 195–260 °С, за норми 125–190 °С; вище +10 °С 

становила 40–60 °С, за норми 30–50 °С. Запаси продуктивної вологи 

ґрунту – 56 мм.  

У травні спостерігали різкі коливання температури: від заморозків у 

І до спеки у ІІІ декаді, з дощами і грозами. 16 травня відбувся перехід 

середньодобової температури за +15 °С. на 28 травня запаси вологи у 

ґрунті були вищими за норму – 96–154 мм. Спекотна погода негативно 

вплинула на біологічні можливості росту й розвитку рослин лаванди 

вузьколистої. Фаза цвітіння наступила набагато швидше в порівнянні з 

попередніми роками, що було спричинено скороченням тривалості 

міжфазних переодів. 

У ІІ і ІІІ декадах червня спостерігали прохолодну погоду з дощами. 

Упродовж липня переважала жарка, спекотна погода, в окремі дні з 

опадами. Середньодобова температура повітря в цей період складала 

24,9 
0
С, що на 6,6 

0
С вище за норму. Максимальна температура повітря 

підвищувалась до 36,3 
0
С, мінімальна знижувалась до 15,2 

0
С у нічний 

період. На поверхні ґрунту ці показники становили 58,9 
0
С і 14,7 

0
С. 
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Середню температуру ґрунту на глибині 10 см фіксували на рівні 27,3
0
С, 

сума ефективних температур понад 5 
0
С, накопичених до кінця місяця 

складала 1592,3 
0
С, що на 438 

0
С вище за норму. 

Опади за місяць склали 86 % норми. Станом на 28 липня під 

рослинами лаванди, за якими проводили спостереження, запаси 

продуктивної вологи були незадовільними і склали 14,7 мм в орному шарі 

та 88 мм в метровому. Середня вологість повітря за липень складала 59 % 

при середній багаторічній 66 %. 

Перша і друга декади серпня були жаркими і сухими, ІІІ декада 

характеризувалась температурними перепадами: зниженням нічних 

температур і випаданням опадів. Суха погода вересня та заморозки 

негативно впливали на ріст рослин. У третій  декаді вересня в ораному 

шарі ґрунту запаси продуктивної вологи становили 7–21 мм і на кінець 

місяця за рахунок опадів більше норми на 150 % стали оптимальними. 

Третя декада вересня та І декада жовтня були прохолодними, ІІ декада 

жовтня – помірно тепла з опадами різної інтенсивності. На поверхні ґрунту 

та у повітрі відмічались заморозки. ІІІ декада жовтня характеризувалась 

зниженням температури до менше 10 °С, запаси продуктивної вологи в 

ораному шарі були достатніми і становили 23–37 мм. Сума ефективних 

температур вище 5 °С становила 150–200 °С, за норми 135–190 °С. 

Вегетаційний період 2015 р. відрізнявся надзвичайно посушливою 

погодою для більшості регіонів України, зокрема і в зоні проведення 

досліджень. Особливо спекотливе та посушливе було літо. Середні місячні 

температури повітря були на 1,5…2 °С вище за багаторічні, кількість 

опадів з квітня по вересень була нижча у порівнянні з багаторічною 

нормою на 250–350 мм ( рис. 2.1).  

У вересні погода відзначалась підвищеною температурою, 

середньодобова температура повітря була 17,2 °С, що на 3,3 °С вище за 

багаторічну норму, опадів було менше за норму практично в двічі.  



 

 

 

48 

 

Жовтень відрізнявся прохолодною погодою з середньо 

температурою повітря на 1…1,5 °С нижче за норму, опади були в межах 

багаторічної норми. Наприкінці першої декади місяця відмічено перші 

нічні заморозки - 5 … -7 °С.  

Умови 2015 року виявились менш сприятливими для рослин лаванди 

вузьколистої, чим попереднього року. Це насамперед, пов’язане з 

підвищеними температурами та нестачею опадів у продовж періоду росту і 

розвитку рослин (рис.2.1). 

Біологічною особливістю лаванди вузьколистої є те, що у період 

цвітіння рослини потребують води вдвічі більше, ніж за час від появи 

сходів до цвітіння. Оптимальною середньодобовою температурою повітря 

для максимальної продуктивності лаванди є 20…24 
0
С. В умовах року в 

середньому за червень температура складала 21,8 
0
С, а за липень – 24,7 

0
С, 

в окремі дні – сягала позначки 36 
0
С.  

 

Рис. 2.1.Погодні умови 2015 року 

 

Проте для рослин лаванди високі температури не є загрозливими, 

оскільки вони є досить посухостійкими. Щодо опадів, за весь вегетаційний 
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період лаванди вузьколистої в умовах 2015 року показник коливався в 

межах 32–51,3 мм, тоді як середні багаторічні дані були в межах 60–101 

мм.Погодні умови 2016 року були сприятливіші, ніж умови 2015 року (рис. 

2.2.). У квітні-травні місяці під час сівби було достатньо вологи і тепла 

погода (в середньому 17,4 
0
С), показник перевищував середні багаторічні 

дані на 2,9 
0
С, але для лаванди вузьколистої, це позитивний момент. 

Погодні умови 2016 року були оптимальними для розвитку рослин 

лаванди вузьколистої. На кінець вегетації умови були не надто сприятливі, 

насамперед через нестачу вологи (кількість опадів з червня по липень – 

20,2–31,3 мм, та високі температури під час цвітіння рослин). Рослини 

лаванди хоч і добре реагують на зволоження, проте досить витривалі до 

непостійної засухи. Рівень їх врожаю великою мірою залежить від суми 

активних температур.  

Весняний період 2017 року характеризувався високими 

середньодобовими температурами повітря та малою кількістю опадів. Так, 

найменшу кількість опадів було зафіксовано в останні два весняні місяці – 

лише 34 мм проти багаторічної норми 129 мм. Весняні приморозки до –

0,8 °С реєстрували у квітні (у ІІІ декаді). Літній період був жарким і дуже 

посушливим. Так, середньодобова температура липня становила 21,2 °С, 

що перевищувало середньобагаторічні норми лише на 1,1 °С. Під час 

інтенсивного росту рослин лаванди опадів у червні випало лише 4,2 мм 

проти багаторічної норми 76 мм, що негативно вплинуло на рослини, які 

вирощували розсадним способом. 
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Рис. 2.2. Погодні умови 2016 року 

 

У липні забезпечення вологою становило лише 25 % і це не могло не 

позначитись на розвитку рослин за всіх способів розмноження. Спекотним 

і дуже сухим був серпень 2017 року. Абсолютний максимум температури 

протягом цього місяця становив 31,5…33,6 °С, а кількість опадів – лише 

5,8 мм (багаторічна норма – 63 мм). Осінній період також був посушливим 

та теплим, сума опадів протягом вересня становила лише 19,8 мм проти 

норми 47,0 мм. Середньомісячна температура повітря у вересні 

дорівнювала 17,2 °С і була вищою за середні багаторічні показники на 

3,3°С. Перші осінні тривалі заморозки були відзначені вже на початку 

жовтня. Отже, 2017 рік був роком із найменшим забезпеченням ґрунту 

вологою. Сума опадів у 2017 році дорівнювала лише 226,3 мм, що в умовах 

проведення досліджень становить лише 47 % від багаторічної норми. Це 

негативно позначилось на виході врожайності суцвіть та виходу ефірної 

олії. 
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Початок зими 2017–2018 рр. був досить теплим та вологим: середня 

температура грудня 1,6 °С, кількість опадів – 57,2 мм. Середньомісячна 

температура січня та лютого була від’ємною –2,4 °С та –3,9 °С відповідно. 

Кількість опадів за два місяці була у двічі нижчою, ніж в грудні 

(додаток А). 

Початок весни відзначився холодною і сирою погодою. 

Середньомісячна температура березня була від’ємною – –2,1 °С. Однак 

квітень приніс різке потепління – середня температура 12,9, при цьому 

абсолютний температурний максимум становив 27,4 °С (ІІІ декада). 

Підвищення температури супроводжувалося критично низьким рівнем 

опадів (8,8 мм), що у двічі менше середньобагаторічної норми (табл. 2.2). 

Травень, на відміну від квітня, був теплим і вологим. Температура повітря 

на 4,5 °С перевищувала показник середньобагаторічної норми, а кількість 

опадів була в двічі нижчою (додаток А).  

Літній період характеризувався теплою погодою з різкими 

перепадами температури від 6,7 °С до 32,9 °С. Місячна кількість опадів 

червня та липня перевищувала середньобагаторічну норму, проте в серпні 

кількість опадів була в двічі нижчою (табл. 2.2.). Осінь 2018 р. виявилася 

жаркою та сухою. Середньомісячна температура вересня на 4,6 °С  

перевищувала середньо багаторічну норму. У цілому, погодні умови 2018 

р. відзначалися вищою температурою повітря та нижчою кількістю опадів, 

за винятком червня та липня, порівняно з багаторічними показниками 

(додаток А). 

Проведення досліджень в роки з різними погодними умовами дали 

змогу дати більш повну оцінку об’єкту досліджень в умовах Лісостепу 

України. 

Слід відмітити що початок польових робіт, закладання польових 

досліджень, терміни посадки розсадою проходили у календарні строки, що 

відрізнялися від термінів наведених в літературних джерелах, до 10 

календарних днів, які характерні для південних регіонів вирощування 
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лаванди. Початок проведення робіт визначали за готовністю рослин, та  

метеорологічними умовами. 

За комплексом гідротермічних умов, роки виконання досліджень в 

цілому були досить сприятливими для росту, розвитку рослин і 

формування урожайності суцвіть та утворенню ефірної олії у лаванди 

вузьколистої. 

 

2.3. Схеми та методи проведення досліджень 

 

Програмою досліджень за темою дисертаційної роботи передбачено 

вивчення впливу умов вирощування на внутрішньо сортову мінливість 

морфологічних ознак лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia); 

параметри індукування та оцінки кількісних та якісних ознак рослин сортів 

цієї культури різних сортів; розробки елементів технології вирощування та 

способів розмноження в умовах Лісостепу України. 

Дослід 1. Визначення оптимальних строків і способів розмноження 

рослин лаванди вузьколистої в умовах лісостепу України.(2014-2017 рр.).  

Схема досліду 1 (табл. 2.3) містить три фактори: А – сорти лаванди 

вузьколистої (Оріон контроль, Феєрфогель, Лівадія, Восток, Кенінг 

Гумберг, Маестро, Веселі нотки, Річард Уолс, Мрія), В - способи 

розмноження (генеративний, вегетативний), С – строки проведення 

операцій (фаза). 

Генеративний спосіб розмноження включав варіанти, що 

відрізняються строками та способами проведення: насіннєвий спосіб 

сівбою весною, насіннєвий спосіб сівбою під зиму, розмноження 

розсадним способом (висаджування в індивідуальні ємкості, закритий 

грунт).  

Вегетативний спосіб розмноження включав варіанти з заготівлею 

живців у фази: початку цвітіння, масового цвітіння, та формування плоду. 
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Дослідні насадження закладені навесні 2014 року на дослідній 

ділянці Інституту садівництва НААН стандартним посадковим матеріалом, 

отриманим з ДП «Дослідне господарство Прилуцької ДС» Інституту 

садівництва. Об’єктами досліджень були 8 сортів вітчизняної та зарубіжної 

селекції: 

Феєрфогель (Данія) - сорт середньостиглий, недостатньо 

зимостійкий, форма куща компактна. Урожайність суцвіть 6,5–7,0 т/га з 

вмістом ефірної олії 2 % і більше на сиру масу (парфюмерна оцінка 5 

балів); 

Лівадія (Україна) - сорт середньостиглий, зимостійкий, 

високоврожайний з підвищеним вмістом ефірної олії. Форма куща розлога. 

Урожайність суцвіть досягає 5,0–6,0 т/га; 

Оріон (Україна) - сорт характеризується високою зимостійкістю, 

ранньостиглий. Форма куща компактна. Урожайність суцвіть досягає 6,6 

т/га, вміст ефірної олії 1,8–2,2 % на сиру масу. Стійкий до септоріозу. 

Парфюмерна оцінка ефірної олії 5 балів; 

Восток (Україна) - середньостиглий, посухостійкий, зимостійкий, з 

вмістом ефірної олії в суцвіттях 1,8–2,1 %, складних ефірів в олії 50 %, збір 

олії становить 90–115 кг з 1 га; врожайність суцвіть – 6,5–7,5 т з 1 га; 

Маестро (Україна) - сорт характеризується високою зимостійкістю, 

ранньостиглий. Форма куща розлога. Урожайність суцвіть досягає 6,0 т/га, 

вміст ефірної олії -2,0 % на сиру масу. Стійкий до септоріозу. Парфюмерна 

оцінка ефірної олії 5 балів; 

Кенінг Гумберг (Англія) - сорт середньостиглий з наступними 

характеристиками: врожайність суцвіть - 6,0–7,0 т з 1 га, вміст ефірної олії 

- 1,21–1,70 %, складних ефірів в маслі – 51 %, збір олії - 80–140 кг з 1 га. 

середньостиглий, посухостійкий, зимостійкий, з вмістом ефірної олії в 

суцвіттях 1,8–2,1 %, складних ефірів в олії 50 %; 
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Веселі нотки (Україна) - сорт середньостиглий, недостатньо 

зимостійкий, форма куща напіврозлога. Урожайність суцвіть до 7,0 т/га з 

вмістом ефірної олії – 2,0 % і на сиру масу (парфюмерна оцінка 5 балів). 

Річард Уолс (Англія) - сорт середньостиглий, посухо- і зимостійкий, 

форма куща напіврозлога. Урожайність суцвіть 6,5–7,0 т/га з вмістом 

ефірної олії до 2 % і на сиру масу (парфюмерна оцінка 5 балів); 

Мрія (Україна) - сорт середньостиглий, посухо- і зимостійкий. 

Урожайність суцвіть 7,0 т/га, з вмістом ефірної олії до 2,5 % на сиру масу 

(парфюмерна оцінка 5 балів). За формою куща має високий рівень 

декоративності. 

 

Таблиця 2.3 

Схема досліду 1 

Фактор А Фактор В Фактор С 

Сорт  Способи 

розмноження 

Строки (фаза) 

Оріон, контроль 

Феєрфогель 

Лівадія 

Восток 

Кенінг Гумберг 

Маестро 

Веселі нотки 

Річард Уолс 

Мрія 

Генеративний  

 

 

 

 

Вегетативний 

 

Осінній  

(відкритий грунт) 

Весняний  

(відкритий грунт) 

Розсадний  

(закритий грунт) 

 зелені живці, фаза 

початку цвітіння 

зелені живці, фаза 

масового цвітіння 

однорічні здерев'янілі 

живців фаза 

формування плоду 
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Висів лаванди в грунт весною проводили у квітні, коли зникала 

загроза зворотніх заморозків при досягненні оптимальної (5-10 
0
С) для 

посіву температури повітря.  

Попередню підготовку насіння проводили шляхом перемішування з 

субстратом та пакуванням приготовленої суміші у пластикові пакети з 

стратифікацією в холодильнику протягом  6 тижнів за температури 5 
0
С. 

У 2017 році – сівбу не проводили, проте продовжували фенологічні 

спостереження і морфологічний опис рослин лаванди в усіх варіантах 

дослідів. 

Розсаджували сіянці в кінці червня – на початку липня. Ділянки - 

однорядкові, в чотирьох повтореннях, з розміщенням у кожній ділянці по 

10 рослин з одним-двома захисними рослинами в обох кінцях рядка. За 

насіннєвого способу розмноження лаванди вузьколистої сівбою під зиму 

висів проводили в кінці жовтня. Агротехніка вирощування у дослідах була 

витримана в рамках рекомендованої для ефіроолійних культур [193]. 

При розмноженні лаванди вузьколистої розсадним способом. Висів 

насіння лаванди на розсаду проводили в ІІІ кварталі лютого, в контейнери, 

з використанням універсальних субстрактів. Максимальна глибина ємності 

- 7 см. Насіння лаванди розсаджували на відстані в 1,5–2 см, контейнери 

розміщували в умовах кліматичної камери за цілодобової температури 

+21…25 
0
С і 85 % вологості. 

Ювенільні рослини лаванди пікірували в індивідуальний посуд в 

період формування рослинами однієї пари справжніх листків на початку 

розвитку третього-четвертого повноцінного листка.  

У всіх досліджуваних варіантах площа живлення рослин становила 

0,5 м
2
, схема посадки 1м х 0.5м. 

Варіант з вегетативного розмноження лаванди вузьколистої 

укоріненими живцями у відкритому ґрунті включав в себе визначення 

показників виходу живців і саджанців лаванди вузьколистої залежно від 

інтенсивності живцювання і віку маточників, передбачав три способи 
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заготівлі живців на яких вивчали здатність укорінення живців залежно від 

строків живцювання, та віку материнських рослин. 

1-й спосіб - заготівля тільки однорічних здерев'янілих живців, фаза 

формування плоду (фаза технічної стиглості); 

2-й - заготівля зелених живців, фаза початку цвітіння; 

3-й - заготівля зелених живців, фаза масового цвітіння. 

Кожен термін заготівлі живців передбачав повне зрізання всіх 

стандартних живців з рослини маточника. У кожному варіанті було десять 

облікових маточних кущів, повторність досліду чотирьохразова. 

Зелені живці заготовляли довжиною 8–10 см, діаметром не менше 

двох мм. Нарізані секатором зелені живці негайно висаджували на 

укорінення в теплицю. Здерев'янілі однорічні живці заготовляли у фазу 

технічної стиглості (листопад). Заготовлені живці висаджували на ділянки 

у відкритому грунті, з використанням субстрату, що складається з суміші 

торфу, чорнозему та піску в об'ємному співвідношенні 1: 1: 1. 

Кожен варіант мав чотири повторності в кожній вкорінювали по 50 

живців. Подальший догляд за насадженнями полягав у прополюванні 

сходів бур'янів і щоденного поливу (відкритий грунт) до появи коренів у 

живців. Хімічні заходи захисту не використовували.Через рік саджанці 

викопували і підраховували кількість вкорінених живців. Враховували 

лише кондиційні саджанці. 

У варіанті з дослідження формування вмісту ефірної олії за різних 

способів розмноження лаванди метою було провести порівняльний аналіз з 

формування ефірної олії за різних способів розмноження, встановлення 

впливу на вихід ефірної олії у рослин лаванди вузьколистої, вирощеної 

вегетативно.  

Дослід 2. Вегетативне розмноження з використанням стимуляторів 

росту рослин та їх вплив на адаптивний потенціал лаванди вузьколистої. 

(2014-2017 рр.).  
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Схема досліду 2 містить три фактори: А – сорти лаванди 

вузьколистої (Оріон контроль, Феєрфогель, Лівадія, Восток, Кенінг 

Гумберг, Маестро, Веселі нотки, Річард Уолс, Мрія), В – стимулятори 

росту рослин), С – концентрації. (табл. 2.4) 

Варіант з вегетативного розмноження включав дослідження з впливу 

стимуляторів на ризогенез живців лаванди вузьколистої для визначення 

ефективності стимуляторів та їх впливу на процес укорінення, з наступною 

оптимізацією концентрації розчинів для отриманням максимальної 

кількості здорових, укорінених живців лаванди вузьколистої, з добре 

розвинутою кореневою системою, що сприятиме розробці ефективного і 

швидкого способу розмноження рослин культури в зоні Лісостепу для 

декоративного садівництва. 

Біологічно активні речовини: 3-індолілмасляна кислота (ІМК, 

C12H13NO2), бурштинова кислота (C4H6O4) у концентраціях водного 

розчину: 140, 280 та 420 мг/л. Тривалість експозиції - 16 годин. За 

контроль брали живці, намочені у воді протягом доби за температури 

20…22 С. Пікірування у субстрат оброблених стимуляторами живців 

проводили у другій половині травня.  

Таблиця 2.4 

Схема досліду 2 

Фактор А Фактор В Фактор С 

Сорт Стимулятори 

росту 

Концентрація, 

мг/л. 

Оріон, контроль 

Феєрфогель 

Лівадія 

Восток 

Кенінг Гумберг 

Маестро 

3-індолілмасляна 

кислота (ІМК, 

C12H13NO2) 

бурштинова кислота 

(C4H6O4) 

140, 

280, 

420. 
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Веселі нотки 

Річард Уолс 

Мрія  

 

Для укорінення зелених живців використовували сезонні теплиці з 

системою дрібнодисперсного зволоження та автоматично регульованим 

режимом (5–20 секунд з інтервалом 0 – 50 хвилин залежно від часу доби та 

погодних умов), в яких розміщували касети розміром 540 280 мм на 72 

вічка. Теплиця – плівкова, плівка світло стабілізована, багатосезонна.  

В якості субстрату для укорінення живців використовували суміш 

торфу (pH 6,9) та річкового піску в пропорції 3:2. Температуру повітря в 

зоні укорінення підтримували в межах 30…35 
0
С, субстрату – 20…25 

0
С, 

відносну вологість повітря в межах 80–90 %. 

Схема їх розміщення 5 х 5 см, глибина посадки 3–4 см. Полив живців 

проводили за допомогою автоматичної туманоутворюючої установки. 

Перші 25–30 діб дрібнодисперсний розпил води проводили протягом 30 

секунд з інтервалом 5 хвилин. Після утворення коренів інтервал між 

зволоженнями збільшували.  

Рівень накопичення хлорофілу а і b за етапами органогенезу рослин 

лаванди визначали залежно від етапів органогенезу з метою встановити 

особливості асиміляційного процесу рослин. Для визначення кількості 

загального і вільного хлорофілу використовували як розчинник 

концентрований (96 %) і розбавлений (60 %) етиловий спирт; різниця між 

другою і першою величинами дає результат кількості зв’язаного в білково-

ліпоїдному комплексі хлорофілу. Відбір зразків проводили у 2015–2017 рр. 

на ділянках маточних насаджень лаванди вузьколистої за етапами 

органогенезу: початок вегетації, повне формування листків, формування 

бутонів, початок цвітіння, повне цвітіння. 
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Визначення стійкості рослин Lavandula angustifolia до впливу 

низьких температур проводили шляхом прямого проморожування. 

Проморожували одно - та дворічні частини рослин у морозильній камері 

«Frigera». Температуру знижували поступово, охолодження проводили зі 

швидкістю 5 ºС/год з витримуванням протягом 4–6 годин за кожного 

температурного режиму. Відбір зразків і проморожування проводили в 

зимові періоди 2014–2016 років. 

Мета досліджень - вивчити вплив низьких температур на рослини 

лаванди вузьколистої, визначити критичні температури та їх вплив на 

рослину в цілому та на її складові зокрема. Дане дослідження включало 

два температурні режими -25 ºС; -30 ºС; та контроль без штучного 

проморожування. 

Дослідження з визначення ступеню акумуляції рослинами лаванди 

вузьколистої неорганічних елементів з ґрунту та рівень їх транслокації у 

кінцевий продукт переробки – ефірну олію, проводили в умовах 

стаціонарного досліду на ділянках які розміщені 1,5 км від джерела 

забруднення. Визначення складу неорганічних елементів в дослідних 

зразках здійснювали методом ІСР-MS на емісійному мас-спектрометрі 

Agilent 7700x. проводили в Інституті фізіології та генетики рослин НАН 

України. Зразки ґрунту були взяті з дослідних ділянок місця збору 

надземних частин рослин. Зразки висушували до сухої маси та озолювали 

в азотній кислоті (осч) за допомогою мікрохвильової пробопідготовки 

Milestone Start D. Отриманий екстракт доводили до 50 мл. водою 1-го 

класу (18 Мом), підготовленою на системі очищення води Scholar-UV Nex 

Up 1000 (Human Corporation, Корея). Усі зразки були проаналізовані в 

чотирьох повтореннях. 

Вміст ефірної олії визначали в лабораторних умовах, 

використовуючи пристрій дистилятора типу аламбік (додаток Б). 

Польові обліки та спостереження. 

Урожай суцвіть вираховували поділянково в фазі повного цвітіння 
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зважуванням у польових умовах зрізаних суцвіть. З кожної ділянки зрізали 

по дві проби масою до 2 кг. Довжина квітконосів у суцвіть була не менше 

8–10 см. Урожай суцвіть приводили до базисної вологості – 70 %. 

Для визначення тривалості вегетаційного періоду та кількості  

репродуктивних органів проводили фенологічні спостереження і 

підрахунки за фазами росту й розвитку рослин.  

Площа живлення облікових рослин 4-х річного віку, становила 0,5 

м
2
, схема посадки 1м х 0.5м. 

Догляд за посівами полягав у послідовних ручних прополюваннях 

бур’янів у відповідності до їх появи. Хімічні заходи захисту не 

використовували. 

Польові дослідження включали рядкове розміщенням рослин. Площа 

живлення становила 0,5 м
2
, схема посадки 1м х 0.5м. Площа посівної 

ділянки становила 25 м
2
 (5 х 5 м), облікової – 10 м

2
, повторність – 

чотирьохразова. Кількість облікових рослин – 30 штук. Варіанти 

розміщували систематично, повторення – в одну або дві смуги. У 

факторіальних дослідах варіанти закладали методом розщеплених ділянок, 

як правило, рендомізовано.  

У дослідах проводили наступні обліки, спостереження та аналізи. 

- Вміст хлорофілу в листках лаванди визначали за методом Т. Н. 

Годнева в інтерпретації О. П. Осипової [195]. 

- Визначення вмісту олії проводили методом парової дистиляції. 

- Тривалість укорінення визначали згідно з методикою 

З.Я.Іванової (1982) [194]. 

- Агротехніка вирощування, живцювання і вивчення 

регенераційної здатності проводили за Методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур, 1989 [188]. 

- Спостереження на відмінність, однорідність і стабільність 

сортів лаванди проводили за методикою Українського інституту 



 

 

 

61 

 

експертизи сортів рослин, розробленою для лаванди вузьколистої 

(Lavandula angustifolia Mill.), 2007) [188]. 

- Фенологічні спостереження і структуру репродуктивних 

органів рослин лаванди вузьколистої проводили за Методикою проведення 

кваліфікаційної експертизи сортів квітково – декоративних, ефіроолійних, 

лікарських та лісових рослин на придатність до поширення в Україні, 2007. 

[189].  

- Морфологічний опис сортів, порівняльну оцінку 

декоративності, біологічних, екологічних і господарських властивостей 

сортів лаванди вузьколистої проводили впродовж вегетаційного періоду за 

методикою Державного сортовипробування (Методика проведення 

експертизи сортів лавандину (Lavandula  hybrida Reverchon) на 

відмінність, однорідність та стабільність, 2006 [190]. 

- Агрохімічні аналізи ґрунту проводили за методами: гумус  за 

Тюріним (ДСТУ 4289-2004). 

- Гідролітичну кислотність і рН сольове  за Каппеном;  

- Суму ввібраних основ  за Каппеном і Гільковицем. 

- Рухомий фосфор та обмінний калій  за Чіріковим (ДСТУ 

4405:2005). 

- Азот, легкогідролізований, за Корнфілдом (ДСТУ 4729:2007).  

- Статистичний аналіз результатів досліджень проводили за 

варіаційним, дисперсійним, кореляційним і регресійним методами з 

використанням прикладної комп’ютерної програми Statistica-6 (Афифи 

А.А., 1982; Эрмантраут Э.Р., 2003; ) [191, 192]. 

- Якісний склад компонентів ефірної олії визначали за 

допомогою газохроматографічного аналізу ефірної олії в поєднанні з 

масспектрометрією (GC-MS). 

- Мікроскопну оцінку інтенсивності побуріння окремих тканин 

на поперечних зрізах пагонів проводили за 6-ти баловою шкалою 
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запропонованою М.О. Соловйовою [264] у модифікації В.В. Грохольського 

[265]. 

 

Висновки до розділу 

1. Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки за рівнем 

забезпечення елементами живлення, pH ґрунтового розчину та 

гранулометричним складом відповідає умовам вирощування Lavandula 

angustifolia 

2. За роки досліджень 2014–2018 рр. самим несприятливим 

(посушливим) сільськогосподарським роком за кількістю опадів і 

максимальних температур був 2017 рік, що дає можливість оцінити 

реакцію досліджуваної культури під дією даних факторів. 

3. Проведено опис і подана оцінка основних господарчо-цінних 

ознак об’єктів досліджень – 9 сортів лаванди вузьколистої, що придатні  

для вирощування в умовах Лісостепу України. Детально описані варіанти і 

схеми дослідів, з деталізацією методик їх проведення. 
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РОЗДІЛ 3 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН 

ЛАВАНДИ ЗА НАСІННЄВОГО СПОСОБУ РОЗМНОЖЕННЯ 

 

 

Розглядаючи результати експериментальних досліджень з вивчення 

елементів технології вирощування лаванди в умовах Лісостепу України 

необхідно відмітити, що прибавка врожаю лаванди, залежно від прийомів, 

способів та умов культивування, здатна коливатись у широких межах: від 

0,1 до 106,5 % [199, 200]. Науковцями, за результатами досліджень у 

спеціальній літературі, підтверджена необхідність проведення міжрядних 

обробітків на плантаціях культури, з метою підтримки стану відсутності 

бур'янів у посадках і достатнього рівня аерації ґрунту (прибавка врожаю 

складає 50,7 % в порівнянні з некультивованими міжряддями) [201, 202]. 

Показано ефективність нового способу посадки - смугового обробітку, що 

забезпечує 36,0 % прибавки врожаю. Відзначено, що потужним чинником 

у збільшенні виходу сировини з одиниці площі є застосування добрив, яке 

обумовлює від 11 % до 32 % прибавки врожаю (особливо дієвий захід на 

бідних, кислих ґрунтах, рекультивованих ґрунтах і старовікових 

плантаціях лаванди), а також застосування гербіцидів (має місце 

збільшення врожайності до 23 % в порівнянні з необробленими 

насадженнями) [203, 204]. Виявлено вплив сорту, як немаловажного 

засобу підвищення врожайності культури. Діапазон цифр за величиною 

прибавки врожаю, який зафіксований за підібраним сортиментом –1,6–29,4 

%, що свідчить про необхідність ретельного підбору сортів для 

вирощування в тому чи іншому регіоні [205]. Встановлено найбільш 

вагомий фактор у питанні підвищення врожайності лаванди - ґрунт, 

родючість якого здатна збільшувати рівень врожайності на 53,8–106,5 %. 

Проте всі ці розрахунки є в основному результатом теоретичних 

досліджень або результатом досліджень насаджень лаванди у традиційній 
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для її рослин зоні – Криму. Стосовно вирощування лаванди в зоні 

Лісостепу – то тут більше запитань, а ніж відповідей. Тому спрямованість 

практичного експерименту полягала у встановленні критеріїв оптимальних 

способів вирощування лаванди в умовах Лісостепу України. 

Дослідження з поставлених завдань проводили в багаторічному 

польовому і вегетаційному дослідах. 

Насіннєве розмноження лаванди не дуже популярне, оскільки 

традиційно його вважають досить складним, через необхідність 

стратифікувати насіння. У спеціальній літературі є різна інформація, яка 

часто містить протиріччя з питань наявності розщеплення рослин сорту 

лаванди за насіннєвого розмноження, що призводить до втрати рослинами 

однорідності з вихідним матеріалом [206]. В інших джерелах відмічають 

відсутність такого процесу і сорти не втрачають однорідності за 

насіннєвого розмноження [207]. Така неоднозначність у твердженнях 

науковців потребує досліджень і уточнення. Для більш повного розуміння 

специфіки формування генеративних органів у рослин лаванди 

вузьколистої подаємо їх коротку характеристику і ілюстрацію розмірів 

насінини (рис. 3.1). 

Як уже зазначали, насіння лаванди для проростання потребує 

стратифікації, а точніше - холодної стратифікації. Без обробки холодом 

воно не виходить із стану біологічного спокою, причому вплив низьких 

температур має бути тривалим.Залежно від способу і строків обробки є два 

варіанти вирощування лаванди з насіння: 

 штучна стратифікація, витримка в умовах холоду перед сівбою; 

 природна стратифікація в умовах відкритого ґрунту, сівба під 

зиму для проходження періоду охолодження безпосередньо на ділянці. 

Тому були досліджені два способи стратифікації для встановлення 

більш оптимального в умовах Лісостепу України. Мінімальним терміном 

за тривалістю для успішної стратифікації насіння лаванди вважають 1,5 

місяці (або як мінімум 30–40 діб). 
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Рис. 3.1. Зовнішній вигляд насіння лаванди вузьколистої  

 

У спеціальній літературі зазначають, що якщо стратифікація буде 

проходити триваліший період, то такі умови тільки позитивно 

позначаються на кількості сходів і темпах проростання [208]. 

 

3.1. Насіннєвий спосіб розмноження лаванди вузьколистої  

сівбою навесні 

 

Масові сходи рослин культури були зафіксовані на 15–21-у добу 

після сівби, залежно від сорту. Найсухішими були погодні умови 2015 

року, що затримало появу сходів лаванди у порівняні з іншими роками 

досліджень на 18–25 діб залежно від сорту (табл. 3.1.). Для насіння лаванди 

вузьколистої необхідний період підготовки зародка 15–30 діб. З 

необхідними умовами штучної чи природної стратифікації, до яких 

входять – відповідна температура ґрунту 20–22
0
 С і достатня кількість 

вологи. 
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Таблиця 3.1. 

Тривалість періоду сівба – повні сходи лаванди вузьколистої  

Сорт 

2014 2015 2016 

тр
и

в
ал

іс
ть

.,
  
д

іб
 

се
р

. 
за

 3
 р

о
к
и

 

дата 

тр
и

в
ал

іс
ть

 

д
іб

 

дата 

тр
и

в
ал

іс
ть

 

д
іб

 

дата 

тр
и

в
ал

іс
ть

 

д
іб

 

сі
в
б

и
 

п
о

в
н

и
х

 

сх
о

д
ів

 

сі
в
б

и
 

п
о

в
н

и
х

 

сх
о

д
ів

 

сі
в
б

и
 

п
о

в
н

и
х

 

сх
о

д
ів

 

Оріон 

(контроль) 
22.05 12.06 21 20.05 14.06 25 28.05 17.06 20 22 

Феєрфогель 22.05 7.06 16 20.05 8.06 19 28.05 12.06 15 17 

Лівадія 22.05 6.06 15 20.05 7.06 18 28.05 12.06 15 16 

Восток 22.05 8.06 17 20.05 9.06 20 28.05 16.06 19 19 

Кенінг 

Гумберг 
22.05 12.06 21 20.05 14.06 25 28.05 18.06 21 22 

Маестро 22.05 8.06 17 20.05 8.06 19 28.05 13.06 16 17 

Веселі нотки 22.05 6.06 15 20.05 7.06 18 28.05 13.06 16 16 

Річард Уолс 22.05 11.06 20 20.05 13.06 24 28.05 18.06 21 22 

№ 2-56 22.05 8.06 17 20.05 8.06 19 28.05 16.06 19 18 

V, %   13,6   14,4   13,9  

НІР05   3   3   3  

 

Необхідно відмітити, що сівба безпосередньо в грунт була 

неефективною у всі роки досліджень, оскільки здатність до проростання 

рослин у всіх сортів була низькою – від 10 до 15 %. 

Найдовший період проростання у дослідах у всі роки досліджень був 

у рослин сортів Оріон (в середньому за три роки 22 доби), Кенінг Гумберг 

(22,3 доби), Річард Уолс (21,7 доби). Найкоротший період проростання в 

усі роки досліджень був у сортів Лівадія і Веселі нотки. Сходи у них 

з’явилися на 16-у добу в середньому за три роки досліджень.  

Ріст і розвиток рослин лаванди вузьколистої всіх сортів у перший рік 
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вегетації після появи сходів проходив повільно. Головне стебло рослин у 

верхній частині починає розгалужуватися лише у другий рік вегетації і має 

типовий симподіальний характер.  

Стосовно першого року вегетації, то починаючи з фази сходів 

рослини всіх сортів, взятих для дослідження, відростали повільно, проте 

сортова відмінність з інтенсивності росту і розвитку все таки була 

зафіксована. Найдовша тривалість відростання була відмічена у рослин 

сорту Лівадія – 76 діб і сорту Феєрфогель – 74 діб (табл. 3.2). 

Найшвидше у перший рік припинили вегетацію рослини сорту 

Річард Уолс – 62 доби та рослини сорту Восток – 65 діб. Різниця крайніх 

строків тривалості відростання серед сортів, які досліджували, становила 

14 діб, що є досить суттєвою з точки зору характеристики сортів за 

показником швидкості ростових процесів.  

Після відновлення вегетації другого-четвертого років розвитку 

рослин, формування квітконосів розпочиналось на 23–29 добу (2015 р.), 

17–24 добу (2016–17рр.). У середньому за три роки вегетації усіх сортів, 

взятих для дослідження, тривалість періоду появи квітконосів зафіксовано 

на 23 добу від початку відновлення вегетації. 

Фаза відусоблення квітконоса рослини розпочиналась на початку 

червня другого року вегетації, та цей процес тривав до середини місяцяв 

залежності від сорту (табл. 3.2). 

У дослідах другого і третього року вегетації початок цвітіння рослин 

лаванди у всіх сортів був відмічений з середини червня і фаза цвітіння 

тривала в середньому 21–33 доби залежно від сорту. 

У 2015 році найдовше цвіли рослини сорту Річард Уолс – 31 добу, у 

2016 р. їх цвітіння на 4 доби було довшим. Найшвидше у дослідах 

відцвітали рослини сорту Лівадія – 20 та 22 доби відповідно (див. табл. 

3.2). Необхідно відмітити, що погодні умови червня і липня 2016 року 

сприяли тривалості фази цвітіння у порівняні з 2015 роком, оскільки сума 

активних температур у цей період була вищою з достатньою кількістю 
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опадів. 

Технічна стиглість рослин лаванди вузьколистої наступає у фазі 

цвітіння і триває 17–20 діб. Збір біологічної маси розпочинають, коли на 

кущах розкривається 50 % квіток [261]. 

У дослідах в середньому за роки досліджень тривалість фази 

технічної стиглості становила від 14 до 20 діб залежно від сорту. 

Найдовшою вона була у рослин сорту Лівадія - 21 доба у 2016 році, 

найкоротшою – у рослин сорту Восток – 13 діб у 2015 році. У всіх інших 

досліджуваних сортах, період технічної стиглості за тривалістю був досить 

вирівняним і особливих коливань не спостерігали (див. табл. 3.2).  

Процес достигання насіння чітко відрізнявся за проходженням від 

попередньої фази. Період достигання насіння у дослідах тривав 40–60 діб 

після фази початку цвітіння залежно від сорту і від накопиченої суми 

активних температур.  

Найтривалішим процес достигання насіння був у рослин сорту 

Лівадія і він був стабільний за роками досліджень – 60 діб. Рослини сорту 

Річард Уолс формували насіння за коротший період і їх достигання 

проходило за 41 добу у 2015 році і 40 – у 2016 р. Значне коливання за 

роками у процесі достигання насіння спостерігали у рослин сорту Оріон, 

де різниця становила 12 діб. Це єдиний сорт, який характеризувався такою 

неоднорідністю у процесі вегетації за фазою розвитку - достигання насіння 

(див. табл. 3.2.).  

Найдовший період вегетації у 2015 році відмічали у рослин сорту 

Лівадія та Оріон – 129 діб. На добу коротшим він був у рослин сорту 

Кенінг Гумберг і на дві – у сорту Феєрфогель. Найкоротшим у цей рік він 

був у рослин сорту Восток – 112 діб і сорту Річард Уолс –113 діб. 

Що стосується росту і розвитку рослин лаванди вузьколистої у 2016 

році, то ці процеси проходили швидше у рослин сорту Лівадія на дві доби, 

сорту Оріон – на 11 діб. Найкоротшим він був, як і в попередньому році, у 

рослин сорту Восток – 108 діб і сорту Річард Уолс – 111 діб. 
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Таблиця 3.2.  

Тривалість основних фаз розвитку сортів лаванди вузьколистої, діб 

Сорт 

В
ід

р
о

ст
ан

н
я
 

Фази розвитку за роками 
Тривалість 

періоду 

вегетації, 

діб 
поява квітконосів цвітіння технічна стиглість достигання насіння 

2014 2015 2016 середня 2015 2016 середня 2015 2016 середня 2015 2016 середня 2015 2016 

Оріон 

(контроль) 
67 27 24 25,5 28 32 30,0 19 19 19,0 55 43 49,0 129 118 

Феєрфогель 74 27 23 25,0 24 24 24,0 18 20 19,0 58 54 56,0 127 121 

Лівадія 76 29 24 26,5 20 22 21,0 20 21 20,5 60 60 60,0 129 127 

Восток 65 24 17 20,5 29 30 29,5 13 15 14,0 46 46 46,0 112 108 

Кенінг 

Гумберг 
67 28 24 26,0 29 31 30,0 19 19 19,0 52 45 48,5 128 119 

Маестро 70 26 21 23,5 20 23 21,5 18 19 18,5 53 51 52,0 117 114 

Веселі нотки 67 23 17 20,0 29 32 30,5 20 18 19,0 47 51 49,0 119 118 

Річард Уолс 62 24 19 21,5 31 35 33,0 17 17 17,0 41 40 40,5 113 111 

№ 2-56 70 28 24 26,0 24 24 24,0 18 19 18,5 58 54 56,0 128 121 

V, % 6,3 8,0 14,2 10,7 15,9 17,2 16,4 11,8 9,4 10,1 12,3 12,8 11,7 5,8 4,9 

НІР05 5 2 3 2,8 4 5 4,8 2 2 2,0 7 7 6,5 8 6 
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За результатами досліджень можна зробити висновок, що за 

тривалістю вегетаційного періоду досліджувані сорти, відрізнялись між 

собою, проте коливання за роками були не значними, винятком був лише 

сорт Оріон. Такі сорти як Феєрфогель, Лівадія, Оріон і Кенінг Гумберг за 

ростом і розвитком їх рослин у зоні Лісостепу можна віднести до групи з 

довготривалим (129–118 діб) проходженням періоду вегетації, тоді як 

сорти Восток і Річард Уолс – до короткотривалого (113–108 діб) 

проходження періоду вегетації. Всі решта – Маестро і Веселі нотки – до 

середньої групи (114–119 діб)за тривалістю періоду вегетації. 

Необхідно зазначити, що для встановлення закономірностей 

формування параметрів кількісних ознак їх опис проводили щорічно після 

відростання рослин. Заміна листків у лаванди вузьколистої відбувається 

через кожні два роки восени, коли рослини входять в період відносного 

спокою. Опис проводили за варіантами досліджень (роки сівби – 2014–

2016). 

Оскільки погодні умови 2016 року були сприятливішими за сумою 

активних температур і кількістю опадів у порівнянні з 2015 роком, то 

відповідно розвиток рослин лаванди вузьколистої усіх сортів, що були у 

досліді, відбувався інтенсивніше і їх морфобіологічні параметри мали вищі 

показники у порівнянні з рослинами 2015 року вегетації. Крім того, 2016 

рік був третім за вегетаційним періодом від початку закладки дослідів і це 

теж впливало на кількісні показники морфологічних ознак. 

Як відомо з літературних джерел, за правильної агротехніки лаванда 

може давати врожай впродовж 20 – 25 років, тобто як вічнозелена рослина 

[209]. 

У дослідах в умовах Лісостепу України рослини лаванди 

розвивались у відповідності до погодніх умов даного регіону. 

Оскільки фази розвитку рослин лаванди вузьколистої у 2015 р. 

проходили в недосить сприятливих погодних умовах у порівнянні з 2016 р. 

– сума опадів лише 282,2 мм, тоді як у 2016 р. – на 35 % більше. Тому 
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формування габітусу і ріст рослин у 2016 р. проходив інтенсивніше в 

порівнянні з 2015 р. (табл. 3.3).  

За проведення дослідів з вирощування лаванди в умовах Лісостепу 

України було відмічено поступове збільшення кількості генеративних 

пагонів за роками вегетації. Якщо у 2015 році рослини лаванди формували 

залежно від сорту 25 (сорт Восток) – 43 (сорт Лівадія) гілочок 1-го 

порядку, то у 2017 – 31 – 49 шт. відповідно. Необхідно відмітити, що в 

умовах Лісостепу України у однорічних рослин їх формувалось 8–10 шт. 

У 4-х річних рослин в умовах проведення дослідів відмічено значно 

більшу кількість суцвіть порівняно з 2–3-х річними екземплярами. В 

особин 4-х річного віку кількість суцвіть досягала в средньому по досліду 

224, що в 5 раз більше, порівняно з двохрічними. 

Суцвіття лаванди вузьколистої можна охарактеризувати як відкритий 

брактеозний колосовидний тирс з простими діхазіальними парціальними 

суцвіттями. Як показали досліди, морфометричні показники, які 

характеризують суцвіття лаванди, досить стабільні і не залежать від віку 

рослини. Цвітіння лаванди вузьколистої відбувається в акропетальній 

послідовності. Аналіз ритміки розпускання квіток показує, що лаванда 

відноситься до рослин з денним типом розпускання квіток. Добовий хід 

розпускання квіток графічно являє собою двовершинну криву. Кількість 

квіток, що розкрилися, обумовлюються погодними умовами. 

У 2017 р. усі морфологічні параметри рослин досліджуваних сортів 

були найвищими, за попередні роки. Проте, беручи до уваги несприятливі 

погодні умови 2017р. ми вважаємо що рослини не досягнули потенційних 

показників свого розвитку які могли проявитися лише за сприятливих умов 

росту й розвитку рослин лаванди і могли б бути значно кращими. Рослини 

сорту Кенінг Гумберг у 2017 р. (на 4-му році вегетації) сформували 

кількість суцвіть на рівні 2015 р. – 210 шт., а за кількістю квіток у суцвітті, 

то рослини сорту Веселі нотки за вегетації 2016 р. мали меншу кількість у 
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Таблиця 3.3 

Параметри габітусу куща лаванди вузьколистої залежно від сорту. 

Сорт 

Кущ, см Кількість, шт. 

Д
о

в
ж

и
н

а 

к
о

л
о
са

, 
см

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

гі
л
о

к
 1

-г
о

 

п
о
р

яд
к
у

, 

ш
т.

 

в
и

со
та

 

ш
и

р
и

н
а 

су
ц

в
іт

ь 

к
в
іт

о
к
  
у

 

су
ц

в
іт

ті
 

к
в
іт

о
к
 

н
а 

р
о
сл

и
н
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20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Оріон 

(контроль) 
35 41 43 45 51 56 192 200 216 15 17 17 2880 3400 3387 2,0 2,3 3,6 32 35 40 

Феєрфогель 35 39 44 45 48 51 110 113 132 36 36 42 3960 4068 4073 3,5 5,0 7,2 38 39 43 

Лівадія 40 44 46 60 63 68 301 304 308 28 29 35 8428 8816 8915 4,5 5,2 7,5 43 47 49 

Восток 32 36 40 38 44 52 180 184 197 22 25 27 3960 4600 4605 2,5 5,1 5,9 25 29 31 

Кенінг 

Гумберг 
34 61 62 41 63 70 210 215 210 35 36 36 7350 7740 7738 3,0 3,8 4,0 28 31 31 

Маестро 55 61 65 60 63 71 159 161 163 35 35 39 5565 5635 5639 4,0 4,5 5,1 33 37 42 

Веселі нотки 55 62 65 65 68 75 128 132 138 84 83 84 10752 10956 10961 9,0 9,9 10,2 35 37 42 

Річард  

Уолс 
57 60 65 70 73 79 220 225 231 75 70 76 16500 15750 16569 10,0 10,5 10,7 40 43 46 

№ 2-56 40 44 46 62 64 69 301 300 303 62 65 74 9428 9812 9901 8,5 8,2 7,9 39 45 49 

НІР В 05** 4,2 4,2 4,2 5,5 5,5 5,5 20,7 20,7 20,7 4,2 4,2 4,2 736,5 736,5 736,5 0,6 0,6 0,6 3,6 3,6 3,6 

НІР А 05 3,4 3,9 8,5 2,9 297,1 0,9 2,8 

* А –  фактор погодно-кліматичних умов росту і розвитку рослин;  **В – фактор сортових особливостей рослини. 
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порівнянні з попереднім роком на одну квітку, і не мали прогресу за 

формуванням цієї ознаки у 2017 р. Рослини лаванди практично у всіх 

сортів за кількістюі квіток в суцвітті мали стабільний характер їх 

формування у всі роки досліджень. Лише сорт Лівадія і Восток 

нарощували кількість квіток у суцвітті (див. табл. 3.3). 

Найбільшу кількість квіток формували рослини сорту Річард Уолс у 

всі роки досліджень – від 15750 шт. (2016 р.) до 16569 шт. (2017 р.), хоча 

кількість гілок 1-го порядку найвищою була у сорту Лівадія і їх різниця за 

роками досліджень становила на 3–4 шт. гілочки більше у порівнянні з 

сортом Річард Уолс. З цього можна зробити висновок, що формування 

кількості квіток на рослині у сорту Річард Уолс більше залежало від 

довжини колоса, яка за роки досліджень була найбільшою серед усіх 

досліджуваних сортів, а ніж від кількості гілок 1-го порядку. Це добре 

проілюстровано на рисунку 3.2, де чітко простежується пряма залежність 

продуктивності колосу (кількості квіток на рослині) від довжини колосу. 

 

Рис. 3.2. Залежнісь кількісних параметрів суцвіть лаванди від 

довжини колосу,  2015 – 2017 рр. 
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Як видно з рисунку, найменша кількість квіток в середньому за три роки 

досліджень була урослин сорту Оріон, які характеризуються найменшою 

довжиною колоса, і навпаки, сорти з найдовшим колосом Веселі нотки і 

Річард Уолс формували найвищий показник кількості квіток у 

суцвітті.Проте ознака кількості суцвіть на рослині, як видно з рисунку 3.2, 

не має прямої залежності від описаних характеристик.Рослини сорту 

Лівадія за кількістю суцвіть мали найвищі показники за роками досліджень 

(308 шт.) у порівнянні з іншими досліджуваними сортами. Проте суцвіття 

не формують велику кількість квіток. За результатами обліків вона нижче 

середньої величини (35 шт.) серед усіх сортів, які досліджували, за умови 

що довжина колосу вище середньої (7,5 см) по досліду. 

Довжина стебла, колоса та суцвіття складають загальну висоту 

рослини лаванди вузьколистої. Висота рослини є інтегрованою ознакою, 

яка контрольована полігенно [210].  

За даними низки дослідників варіювання показника висоти рослин 

сильніше за строками сівби, порівняно з тривалістю вегетаційного періоду 

зразків [211]. Умови вирощування впливають на цю ознаку більше, 

порівняно з тривалістю вегетаційного періоду, проте висота рослин 

знаходиться в прямій кореляційній залежності від строків сівби як буде 

показано в наступному аналізі роботи. 

Висота рослини обумовлюється фізіологічним станом їх 

гормонального балансу. Властивий процесу росту ритмічний характер змін 

може бути пояснений не тільки впливом зовнішніх умов, але і внутрішніми 

змінами хімічного складу тканин пагонів, а також еколого-географічною 

належністю зразків [212]. 

На висоту рослин лаванди в основному впливали погодні умови року 

та сорт. Найвищими рослини були у сортів: Маестро, Веселі нотки і Річард 

Уолс. На 4-му році вегетації їх рослини досягали 65 см, тоді як за 

показниками ширини куща найвищі параметри мали рослини сорту Річард 

Уолс, їх різниця з показниками рослин з найкомпактнішим габітусом сорту 
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Феєрфогель становила 28 см у 2017 році. Це суттєва різниця, яка свідчить 

про широкий спектр варіації за параметрами куща між сортами, які були у 

досліді.  

Як показано на рисунку 3.3 у формуванні габітуса куща лаванди є 

пряма залежність між його шириною і кількістю гілок 1-го порядку. Чим 

ширший кущ, тим більшу кількість гілок 1-го порядку він формує. 

 

 

 

Рис. 3.3. Вплив сортових особливостей лаванди вузьколистої на 

формування габітусу куща, середнє за 2015 – 2017 рр. 

 

Серед сортів, які були у досліді, відмічено позитивну залежність між 

висотою рослини і шириною куща, однак є і винятки. Так, сорт Лівадія 

формує габітус куща з шириною понад 60 см, що є вище середнього 

показника серед досліджуваних сортів, а висота рослин в середньому за 

роками досліджень сягала 43 см, що менше середніх показників за цією 

ознакою. 

Порівняльно-морфологічний і кореляційний аналізи вегетативних і 

генеративних органів зразків (n=25) L. angustifolia проводили за роками 

досліджень. В якості контролю були вибрані рослини сорту Оріон, середні 



 

 

 

76 

 

значення ознак яких найбільш наближені до середньостатичних параметрів 

вибірки в цілому. 

Для визначення особливостей морфогенезу куща рослин цього сорту 

виявляли групи ознак, які кореляційно тісно пов'язані між собою. Аналіз 

дозволив оцінити ступінь зв'язку між ознаками і роками вирощування 

рослин культури [213]. 

 

 

 

Рис. 3.4. Секторальна діаграма впливу сортових особливостей та умов 

росту на параметри габітусу лаванди вузьколистної, 2015 – 2017 рр 

 

Двохфакторнм дисперсійним аналазом встановлено що кількість 

суцвіть і квіток на рослині в межах 95,0-98,0 % визначається сортовими 

особливостями куща. Формування висоти і ширини куща, довжини колоса 

та кількості гілок першого порядку в межах 68,0-87,0 % визначається 
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сортовими особливостями культури та в межах 6,0-24,0 % відбувається під 

впливом умов росту та розвитку рослин які визначаються поточною 

погодно-кліматичною ситуацією (рис. 3.4). Так за період досліджень 

середня висота кущів сортів Восток і Лівадія була в межах 37,7 см, що на 

4,9 % нижча чим на контролі 39,7 см. Сорти Маестро, Річард Уолс, Веселі 

нотки сутєєво відрізнялись висотою куща вище 60,7см, що на 53,1 % 

більше чим на контролі.  

Ширина кущів сортів Восток і Феєрфогель спостерігалась на рівні   

44,6 см, що на 12,0 % нижче чим на контролі 50,7. Сорти Річард Уолс, 

Веселі нотки, Маестро та Лівадія відмічались на 34,6 % ширшими кущами 

чим на контролі, ширина їх була в межах 68,2 см. 

Найменшу кількість гілок першого порядку спостерігали на сортах 

Восток і Кенінг Гумберг  29,2 шт., що на 18,2 % менше чим на контролі 

35,7. Найбільшим гілкоутворенням відмічались сорти №2-56, Лівадія та  

Річард Уолс - 44,9 шт. на кущ, що на 25,9 % більше чим на контролі. 

Також слід відмітити, що сорт Феєрфогель виявився самим чутливим 

до поточних періодів умов росту та розвитку. 

Порівняльно-морфологічний аналіз окремих ознак L. angustifolia 

виявив достовірні відмітності (P ≤ 0,49) за роками досліджень між 

параметрами габітусу куща (висота, ширина, кількість бічних пагонів 

першого порядку). Найсприятливішим роком для розвитку рослин був 

2017 рік. Порівнюючи з несприятливим 2015 роком для росту рослин 

лаванди в середньому по досліду рослини формували більшу висоту на 

11,3 см, ширину куща - на 12,4 см, довжину колоса – на 2,0 см і гілок 1-го 

порядку утворили на 6,0 шт. більше (табл. 3.4). Такі дані забезпечили 

приріст до стандарту (сорт Оріон) висоти рослин на 15,6 см, ширину куща 

на 15,9 см, довжину колоса – на 4,6 см і гілок 1-го порядку на 4,9 шт., що 

свідчить про значний вплив погодніх умов років вирощування на розвиток 

і наростання обсягів надземної маси. 
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Ознаки, що визначають генеративну продуктивність рослини 

лаванди: кількість суцвіть, кількість квіток у суцвітті і на рослині в цілому, 

формувались за роками досліджень синхронно з ознаками вегетативної 

надземної маси. Умови вирощування за роки досліджень мали такий же 

вплив на їх кількісні параметри, як і на якісні. Найсприятливішим роком 

для розвитку рослин був 2017, в якому у порівнянні з несприятливим 2015 

рослини в середньому по досліду збільшили кількість квіток у суцвітті на 

3,4 шт., що перевищило контрольний варіант (рослини сорту Оріон) на 

20,9 %, кількість суцвіть на 10,4 шт. Проте необхідно відмітити, що 

кількість суцвіть на рослині найбільшою в середньому за роками 

досліджень була в контрольному варіанті – 202,6 шт., що більше на 5,6 шт. 

до найрезультативнішого показника 2017 року. 

Таблиця 3.4 

Динаміка змін морфологічних показників рослин лаванди 

вузьколистої за роками досліджень 

Дата  
Висота, 

см 

Ширина, 

см 

Довжина 

колосу, 

см 

Кількість, шт. 

гілок 1-

го 

порядку 

квіток у 

суцвітті 
суцвіть 

квіток на 

рослині 

2015 44,0±3,8 54,1±4,3 5,21±1,1 34,6±2,1 45,0±8,8 186,6±21,2 8073,6±1595,6 

2016 51,8±4,0 60,3±3,6 6,3±1,0 37,6±2,1 44,8±8,1 190,5±21,2 8223,6±1476,9 

2017 55,3±4,0 66,6±3,8 7,2±0,9 40,6±2,3 48,4±8,3 197,0±20,19 8357,1±1560,4 

Оріон 

(контроль) 39,7±2,4 50,7±3,2 2,6±0,5 35,7±2,3 16,3±0,7 202,6±7,1 3222,3±171,2 

V, % 14,9 12,1 37,4 7,1 38,8 3,6 35,9 

 

Проте такий результат на контрольному варіанті не забезпечив вищу 

результативність у формуванні кількості квіток на рослині. У порівнянні з 

2017 роком сорт Оріон (контроль) сформував кількість квіток на рослині 

на 5134,8 менше у порівнянні з середніми даними рослин вегетації 2017 

року. Проте достовірність відмітностей цієї ознаки на контролі була 
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набагато вищою (P ≤ 171,2) у порівнянні з показниками 2017 роком (P ≤ 

1560,4). 

За результатами досліджень виявлено ознаки із низькою 

варіабельністю (реакцією) до років вирощування – кількість квіток у 

суцвітті, кількість квіток на рослині; середньою варіабельністю – висота 

рослини, ширина куща, довжина колосу і високою – кількість суцвіть на 

рослині, кількість гілочок 1-го порядку (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Взаємозв'язок морфологічних ознак куща лаванди 

вузьколистої за роками досліджень  

 

Вивчення продуктивності в умовах Лісостепу України проводили в 

період повного цвітіння рослин лаванди (рис. 3.6). 

Аналізуючи врожайність визначали середню масу одного суцвіття, 

кількість суцвіть і їх масу з рослин, на яких проводили обліки. 

Оцінюючи сорти лаванди вузьколистої, взяті для дослідження, за 

господарсько-цінними ознаками встановили, що в середньому за три роки 

досліджень 4-х річні рослини по різному формували врожай. Як видно з 
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таблиці 3.5., маса суцвіть з куща найбільшою була у рослин сорту Річард 

Уолс – 621 г, що вдвічі більше за продуктивність куща сорту Оріон. 

Середня маса суцвіть не залежала від віку рослин проте 

характеризується сильною сортовою залежністю. 

Хоча рослини сорту Річард Уолс за лабораторними дослідженнями 

мають не високий бал зимостійкості – 6, проте умови перезимівлі у роки 

досліджень виявилися сприятливими для всіх сортів. Залежності між 

продуктивністю суцвіть і характеристикою зимостійкості рослин сорту 

виявлено не було. 

  

а б 

 

 

   в 

Рис. 3.6. Рослини сортів лаванди вузьколистої у фазу повного цвітіння: 

а) Оріон; б) Кенінг Гумберг; в) Маестро 
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Як видно з таблиці 3.5, найвищий бал зимостійкості рослин сорту 

Феєрфогель не забезпечив високої врожайності суцвіть, яка на 237 г була 

нижчою від рослин сорту Річард Уолс і на 202 г – від сорту Лівадія, 

рослини яких відзначаються не дуже високим балом зимостійкості (за 

лабороторними аналізами – 6 балів). Проте за результатами досліджень є 

всі підстави стверджувати, що осінній приріст рослин має позитивний 

вплив на показники продуктивності суцвіть з куща. Не високий бал 

осіннього приросту у рослин сортів Оріон і Восток – 6 балів, не сприяв 

формуванню високого врожаю суцвіть, і навпаки, найвищий бал приросту у 

рослин сорту Річард Уолс – 9 балів, забезпечив їм найвищі показники 

врожайності суцвіть з куща. 

У спеціальній літературі багато дослідників вказують на залежність 

продуктивності суцвіть і вмістом ефірної олії від віку рослин, а також на 

відносну довговічність кущів лаванди вузьколистої. Так, М.І. Горяєв і ін. 

(1959) встановив, що вихід олії залежить від віку рослин, в молодому віці 

вихід олії низький, проте як тільки кущ розвинеться (а на це необхідно 

залежно від умов вирощування, очевидно, різний час), вихід олії набирає 

величину, яка характерна біологічному потенціалу рослин даного сорту 

[214]. В умовах Нікітського ботанічного саду повного розвитку і 

максимального виходу олії рослини досягали на третій – пятий рік 

вегетації. В наступні роки по мірі старіння куща вихід олії знижувався 

[215]. В тій же праці відмічається, що в високогірних умовах Ай-Петрі 

внаслідок прохолоднішого клімату старіння кущів лаванди має 

відбувається більш повільно.  

У роботі В.І. Машанова з авторами (1991) вказується, що посилення 

процесів старіння у лаванди призводить до втрати рівня продуктивності, 

частково, до різкого зменшення кількості суцвіть, розміру колосків, 

зниженню олійності в сировині. Термін вегетування кущів лаванди, 
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Таблиця 3.5 

Характеристика сортів лаванди вузьколистої насіннєвого розмноження, 4-го року вегетації, 

за господарсько-цінними ознаками, 2015–2017 рр. 

Сорт 

Маса 

суцвіть 

з куща,  

г 

Вміст ефірної олії, % Збір ефірної олії 

З
и

м
о

ст
ій

к
іс

ть
, 

б
ал

 

У
р

аж
ен

н
я
 

се
п

то
то

р
іо

зо
м

, 

б
ал

 

Осінній 

приріст, бал 
Форма куща 

у 

зеленій 

масі 

в абсолютно 

сухій 

біосировині 

з куща, 

мл 

в % до 

контролю 

Оріон 

(контроль) 
320 0,7 1,9 2,9 100 6 0 6 компактна 

Феєрфогель 384 0,8 2,3 3,5 120 9 0 8 компактна 

Лівадія 586 1,2 3,5 5,3 182 6 0 8 розлога 

Восток 525 1,1 3,1 4,8 164 6 0 6 компактна 

Кенінг Гумберг 582 1,2 3,4 5,3 182 8 0 8 розлога 

Маестро 544 1,1 3,2 6,0 194 7 0 7 розлога 

Веселі нотки 592 1,2 3,5 5,4 183 8 0 8 напіврозлога 

Річард Уолс 621 1,3 3,6 5,6 185 6 0 9 напіврозлога 

№ 2-56 597 1,3 3,6 5,9 191 8 0 9 напіврозлога 

V, % 19,9 19,3 19,6 21,6 20,2 16,4  14,6  

НІР05 114 0,2 0,7 1,2 37 1  1  
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залежно від екологічних умов і технологічних елементів вирощування, 

нерідко перевищує 25–30 років. В умовах відкритого кримського степу  

вона живе не більше 15 років [216]. М.В. Буюклі (1969) зауважує, що 

різновікове старіння плантацій лаванди пояснюється не лише різними 

екологічними умовами, але і біологічними особливостями різних 

клонів [217]. 

За результатами досліджень сортів лаванди 4-го року вегетації в 

середньому за три роки було отримано абсолютно очікуваний результат з 

вмісту олії у свіжозрізаних суцвіттях – чим більша продуктивність суцвіть 

тим більший відсоток виходу ефірної олії (див. табл. 3.5). Найвищим він 

був у рослин сорту Річард Уолс - 1,3 %, найменшим – у сорту Оріон - 0,7%. 

Така ж тенденція збереглась і в виході ефірної олії з абсолютно 

сухої біосировини. Проте кількість збору ефірної олії з куща мала свої 

особливості. Найбільше було отримано з рослин сорту Маестро – 6,0 мл, 

врожайність суцвіть якого з 8 сортів у досліді займала 6-ту позицію. Таку 

продуктивність можна пояснити підвищеною олійністю квіток даного 

сорту. Найменшу кількість ефірної олії з куща було отримано з рослин 

сорту Оріон – 2,9 мл. За всіма господарсько-цінними ознаками, які 

досліджували,і біологічними особливостями цей сорт не має перспектив 

вирощування у виробництві, проте його рослини характеризуються 

високим рівнем декоративності і можуть використовувати у садово-

паркових насадженнях. 

Узагальнені результати досліджень з вивчення специфіки 

залежності продуктивності рослин від форми куща, наведені в таблиці 3.6. 

Подібні дослідження не проводили жодні науковці, в усякому разі в 

спеціальній науковій літературі результати подібних досліджень відсутні. 

За контрольний варіант були взяті рослини сорту Оріон. За 

зведеними даними з рослин лаванди, які були згруповані за формою куща, 

отримані оригінальні результати, що свідчать про пряму залежність 

показників продуктивності рослин від їх форми. 
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Рослини з компактною формою куща формували значно нижчий 

урожай суцвіть чим рослини з розлогою (на 161,0 г) і напіврозлогою (на 

196,8 г) формами і вищий від контрольного варіанту (на 89,7 г) (табл. 3.6.). 

Такі залежності вплинули і на вміст і збір ефірної олії. Вони теж різнилися 

синхронно до показників урожаю суцвіть, як і осінній приріст рослин.  

Продуктивність рослин з розлогою і напіврозлогою формами куща 

теж мала різницю на користь напіврозлогої форми, проте необхідно 

відмітити, що за вмістом і величиною збору ефірної олії ці показники були 

в межах похибки. З цього робимо висновок, що форма куща має прямий 

залежний зв'язок з показниками продуктивності рослин лаванди, проте 

лише порівняно з компактною формою куща. Це дуже добре 

проілюстровано на рисунку 3.7. 

Таблиця 3.6. 

Особливості формування господарсько-цінних ознак рослин лаванди 

вузьколистої залежно від форми куща, 2015–2017 рр. 

Форма куща 

Маса 

суцвіть з 

куща, 

г 

Вміст ефірної олії, 

% 
Збір 

ефірної 

олії 

з куща, 

мл З
и

м
о

ст
ій

к
іс

ть
, 

б
ал

л
 

Осінній 

приріст, 

бал 
у 

зеленій 

масі 

в 

абсолютно 

сухій 

біосировині 

Компактна 409,7±60,6 0,9±0,1 2,4±0,4 3,7±0,6 7,0±1,0 6,7±0,7 

Розлога 570,7±13,4 1,2±0,03 3,4±0,1 5,5±0,2 7,0±0,6 7,7±0,3 

Напіврозлога 606,5±14,5 1,3±0,04 3,6±0,1 5,5±0,1 7,0±1,0 8,5±0,5 

Оріон 

(контроль) 
320,0±29,5 0,7±0,06 1,9±0,2 2,9±0,3 6,0±0,9 6,0±0,5 

V, % 28,3 26,9 28,7 29,8 7,4 15,2 

 

Відповідно, аналіз морфологічних і біологічних особливостей 

рослин лаванди вузьколистої за вирощування в умовах Лісостепу України 

показав, що рослини цієї культури розвиваються як аероксильний напівкущ 

різної форми габітуса – від компактного до розлогого зі складною 



 

85 
 

системою симподіально-розгалужених пагонів. Велика частина пагонів має 

дворічний цикл розвитку. Протягом першого року пагони знаходяться в 

вегетативній фазі, закінчуючи свій розвиток на другий рік формуванням 

верхівкового суцвіття. В анатомічній структурі листків рослин лаванди 

вузьколистої в процесі онтогенезу відбувається поступове посилення 

ксероморфних ознак будови. 

Оцінивши формування кількісних морфологічних характеристик 

рослин досліджуваних сортів лаванди, згрупувавши їх за формою куща, 

отримали результати, які свідчать про їх високу кореляційну залежність. 

 

Рис. 3.7. Співвідношення основних господарсько-цінних ознак лаванди 

вузьколистої в залежності від форми куща до контролю 2015–2017 рр. 

 

Сорти рослин згруповані за компактною формою куща, в 

середньому по досліду формували найнижчі параметри кількісних ознак у 

порівнянні з рослинами розлогої та напіврозлогої форми куща (табл. 3.7). 

Лише довжина колосу була вищою у досліді на 0,25 см в середньому,чим у 
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рослин, з розлогою формою куща і на 2,24 см меншою чиму рослин на 

контрольному варіанті (сорт Оріон). 

Напіврозлога форма куща була кращою за усіма характеристикам, 

які досліджували, крім кількості суцвіть на рослині, де найвищий показник 

був у рослин з розлогою формою куща – 225,7, що більше від контролю на 

23,1 шт. в середньому по досліду. 

Таблиця 3.7. 

Вплив морфологічних особливостей сортів лаванди вузьколистої на 

формування габітусу куща, середнє за 2015–2017 рр 

Форма 

куща 

В
и

со
та

, 
см

 

Ш
и

р
и

н
а,

 с
м

 

Д
о

в
ж

и
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а 
к
о

л
о

су
, 
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 Кількість, шт. 

гі
л
о

к
 1

-г
о
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р

яд
к
у

 

су
ц

в
іт
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к
в
іт

о
к
 у

 с
у
ц

в
іт

ті
 

к
в
іт

о
к
 н

а 

р
о
сл

и
н

і 

Компактна 37,7±1,7 46,3±2,1 4,9±0,7 34,2±2,8 152,7±15,8 31,3±3,2 4211,0±125,4 

Розлога 52,0±3,7 62,1±2,9 4,6±0,4 37,9±2,6 225,7±21,0 34,2±1,2 7314,0±458,1 

Напів-розлога 60,7±1,6 71,7±2,0 10,1±0,2 40,5±1,7 179,0±20,8 78,6±2,4 13581,3±1209,8 

Оріон (контроль) 39,7±2,4 50,7±3,1 2,6±0,5 35,7±2,3 202,6±7,1 16,3±0,7 3222,3±171,2 

V, % 22,8 19,9 57,7 7,4 16,5 66,9 65,9 

 

Форма куща у лаванди відноситься до ознак декоративності 

рослини. Так сортам: Феєрфогель, Восток, Оріон, які були у досліді з 

компактною формою куща, характерні довжина колосу з відповідною 

кількістю квіток у суцвітті, які скупченими парами створюють ефект 

рясного цвітіння. У дослідах саме параметри рослин з компактною формою 

куща мали від’ємне співвідношення до рослин контрольного сорту Оріон, 

середні значення ознак якого найбільш наближені до середньостатичних 

параметрів вибірки в цілому. Порівняльний аналіз таких морфологічних 

ознак як висота рослини, ширина куща, кількість суцвіть і гілочок 1-го 
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порядку виявив достовірні відмітності з контролем – рослинами з 

компактною формою куща (рис. 3.7). 

Рослини лаванди з напіврозлогою формою куща, як правило 

формують велику надземну масу і такі сорти відносять до господарсько-

цінних. Це добре проілюстровано на рисунку 3.8. Саме рослини 

напіврозлогої форми куща за більшістю господарчо-цінними ознаками у 

співвідношенні до контролю мали найвищі показники. 

Проте необхідно відмітити, що у більшості рослин лаванди 

вузьколистої у віці понад 5 років спостерігали формування куща розлогої 

форми з розташуванням пагонів під кутом не більше 40…45° С і 

відмінність у діаметрі куща в порівнянні з молодими рослинами значна. 

Такі рослини швидко втрачають свою декоративну форму. 

 

Рис. 3.8. Співвідношення параметрів габітусу куща лаванди 

вузьколистої в залежності від його форми 

 

Співвідношення довжини колоса з віссю і довжини суцвіття без осі 

у рослин у віці понад 5 років набагато більше. Аналіз також виявив 

достовірні відмітності у рослин групи з розлогою формою куща до рослин з 
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компактною і напіврозлогою формами. Саме співвідношення параметрів 

габітусу куща розлогої форми виявили позитивну динаміку до 

контрольного варіанту, тоді як у рослин з компактною формою виявлено 

зворотній зв'язок до контролю за ознаками: висоти і ширини куща, 

кількістю суцвіть (як і в рослин з напіврозлогою формою куща) і гілок 1-го 

порядку.  

Факторна діаграма (рис. 3.9) з аналізу взаємодії різних чинників 

ілюструє найбільшу залежність з досліджених позицій саме вплив 

погодних умов вегетаційного періоду – 50,2 %, форми куща – 39,6 % і 

незначний вплив інших чинників. 

Для вирощування кущів лаванди вузьколистої у виробництві на 

успішність їх інтродукції у першу чергу важливо визначитись із сортовим 

асортиментом. З цією метою за результатами досліджень з 

біоморфологічних особливостей L. angustifolia, в умовах Лісостепу 

України були систематизовані отримані результати для групування сортів 

за їх продуктивністю (табл. 3.8). 

 

 

Рис. 3.9. Частка впливу чинників на продуктивність рослин лаванди 

вузьколистої в умовах Лісостепу, % 
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Сорти, які були у досліді, були згруповані у три групи. До першої групи, 

зазначену як малопродуктивну, ввійшли сорти Восток і Кенінг Гумберг, 

оскільки параметри цих рослин мали найнижчі показники, крім кількості 

суцвіть, проте ця ознака не впливає на рівень продуктивності квіток в 

цілому на рослині. Як видно з таблиці 3.8. хоч рослини названих сортів і 

мали значно вищу кількість суцвіть на рослині за другу групу, в яку 

входили рослини з типовими розмірами куща, проте загальна 

продуктивність данних рослин за кількістю квіток значно поступається 

іншим сортам. Проте таке групування є досить умовним, оскільки 

параметри ознак, за якими згруповані сорти, суттєво коливаються за 

роками досліджень, тобто є залежними від погодних умов. Особливо це 

помітно за формування габітусу рослин. Так, рослини сортів Маестро, 

Оріон, Веселі нотки, які віднесли до типової групи, у 2016 р. в середньому 

по сортам сформували найвищу висоту рослин за всі роки досліджень, яка 

була на 2,14 см вищою за рослини продуктивної групи, а найменші 

показники висоти рослин у 2017 р. – на 0,15 см відповідно зазначених груп 

(додатки В1, В2). 

Дещо вищі показники рослин сортів, які віднесли до типової групи, і 

за ознакою кількості квіток у суцвітті – на 0,31 шт. більше порівняно з 

рослинами продуктивної групи. Проте основні господарсько-цінні ознаки 

за показниками їх величин відповідають рівню їх групування. 

Результати цих досліджень показують велику сортовий вплив на 

продуктивність рослин лаванди вузьколистої і вплив погодних умов 

вегетаційного періоду. Найсприятливішим роком для формування кількості 

суцвіть і квіток на рослині був 2015 рік (додаток В), а для формування 

вегетативної маси – 2016 рік (додатки В1, В2, В3). 

До другої групи, яку визначили як типову, за результатами 

досліджень віднесені сорти: Маестро, Оріон, Веселі нотки, Феєрфогель. 

Рослини цих сортів в середньому по досліду мали вищі показники за  
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Таблиця 3.8 

 Параметри розподілу рослин лаванди вузьколистої за типом габітусу куща, середнє за 2015–2017 рр. 

Тип габітусу 

куща 
Сорт 

Висота 

куща,  

см 

Ширина 

куща, см 

Довжина 

колосу,  

см 

Кількість, шт. 

квіток у 

суцвітті 
суцвіть 

гілок 1-го 

порядку 

квіток на 

рослині 

Мало-

продуктивний 

Восток 

Кенінг 

Гумберг 

44,2±5,6 51,3±5,2 4,0±0,52 30,2±2,6 199,3±6,0 29,2±1,0 5998,8±728,9 

Типовий 

Маестро 

Оріон 

Веселі нотки 

Феєрфогель 

53,4±3,8 60,7±3,5 6,5±0,9 52,7±7,8 137,3±6,6 38,4±1,1 6845,4±936,7 

Продуктивний 
Річард Уолс 

Лівадія 
52,0±4,1 68,8±2,8 8,1±1,1 52,2±9,7 264,8±17,8 44,7±1,3 12496,3±1694,3 

V, %  9,9 14,5 33,3 28,5 31,8 20,8 41,8 
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параметрами габітуса куща і кількості продуктивних органів – квіток, 

довжини колоса та гілок 1-го порядку за попередню групу. 

Це найбільш чисельна група, оскільки кількісні параметри їх рослин 

характерні сортам з середнім проявом генотипу, який як правило 

характеризується оптимальними величинами, які дозволяють формувати 

високий рівень продуктивності цих сортів.  

До третьої групи, яку визначили як продуктивну, відносяться сорти 

Річард Уолс і Лівадія. Рослини цих сортів мають в середньому по досліду 

дещо нижчі параметри висоти рослин за попередню групу на 1,43 см і 

кількості квіток у суцвітті на 0,5 шт. Проте такі дані знаходяться в межах 

похибки і не впливають в цілому на рівень продуктивності рослини. Усі 

інші параметри рослин значно перевищують сорти, які віднесені до 

попередніх груп.  

Що стосується насіннєвої продуктивності сортів лаванди, 

вирощених за весняного строку сівби, то необхідно відмітити, що вона 

залежить як від умов вирощування так і має сортову відмітність. Проте, 

кількість вирощених рослин весняним насіннєвим способом безпосередньо 

в ґрунт була незначною. І хоча коефіцієнт продуктивності рослин третього 

і четвертого року вегетації знаходився в межах від 11,23 до 15,47 %, в 

цілому по досліду вихід насіння був ще меншим. Кількість насінин, що 

припадає на один генеративний пагін, у 2017 р. була вищою в порівнянні з 

попереднім роком. 

Виробництву потрібен сорт, придатний для насіннєвого 

розмноження з розщепленням за морфологічними ознаками не вище 20 %. 

Наявність такого сорту дозволить знизити вартість посадкового матеріалу, 

прискорити впровадження його у виробництво і збільшити площі, під цією 

культурою. 

Як показали результати досліджень, весняний спосіб сівби 

безпосередньо в ґрунт не може забезпечити прогнозований результат при 

плануванні виробництва через низьку здатність до проростання насіння 
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культури. І хоча рослини лаванди вузьколистої усіх досліджуваних сортів, 

за показниками розщеплення морфологічних ознак і були в межах 

допустимих норм (у кожного сорту спостерігали неоднорідність рослин від 

0 – сорт Лівадія, Маестро, Веселі нотки до двох рослин – у всіх інших, 

такий спосіб розмноження був неефективним. 

 

3.2. Насіннєвий спосіб розмноження лаванди вузьколистої 

сівбою під зиму 

 

Для насіння лаванди необхідний період дозрівання зародка. За 

літературними джерелами насіння культури добре проростає (схожість 89–

96 %) після року зберігання або після стратифікації в умовах знижених 

температур. Насіння зберігає високу здатність до проростання до 4 років 

[218]. 

На плантаціях у Криму в 1995 р. науковці спостерігали значне 

підвищення рівня зав’язування насіння і підвищення коефіцієнта 

продуктивності до 20,69 – 36,40 %. Рослини лаванди сформували насіння 

високої якості, життєздатність якого за даними рентгенографії в різні роки 

коливалася від 61 до 94 % [219]. Хоча дослідження з вирощування лаванди 

вузьколистої пізнішого періоду більше не повторили такого успіху 

(виробничники відмовилися від насіннєвого способу розмноження в 

господарствах Криму того періоду), проте такі високі результати здатності 

насіння до проростання мали місце [220]. 

У спеціальній літературі з ефективності вирощування лаванди 

вузьколистої насіннєвим способом безпосередньо у грунт за результатами 

досліджень висновки дуже різняться. Навіть методи з пророщуванням 

насіння у різних дослідників суперечать у висновках. Так, за даними 

науковців Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур 

ім. В. С. Пустовойта (Краснодар) у методичних рекомендаціях [221] 

зазначається, що стратифікація істотно підвищує схожість свіжозібраного 
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насіння і насіння після першого року зберігання. За тривалішого 

зберігання насіння дозріває і стратифікація не впливає на рівень здатності 

насіння до проростання або навіть знижує її. Насіння лаванди зберігає 

свою затність до проростання на високому рівні продовж трьох років [222]. 

Дослідниця з Узбекинстанської ДС ефіроолійних культур Вандишева В.І. 

(1983) зазначає у своїх працях про неефективність вирощування лаванди 

сівбою безпосередньо в грунт свіжозібраним насінням навіть після 

довготривалої стратифікації [223].  

Як показали результати досліджень, весняний спосіб сівби 

безпосередньо в ґрунт після стратифікації низькими температурами не 

забезпечив високу польову схожість насіння культури. 

Оскільки є дані про успішне вирощування лаванди вузьколистої 

сівбою під зиму, нами були закладені такі досліди з метою пошуку і 

визначення ефективного методу вирощування цієї культури в умовах 

Лісостепу України. 

Висів насіння лаванди під зиму – завдання не складне і мало 

відрізняється від вирощування будь-якого багаторічника чи однорічника. 

Його вважають кращим за штучну стратифікацію. Сівбу проводили в кінці 

жовтня 2015–2017 років, глибина загортанняя насіння в грунт 1,5–2 см з 

обов'язковим мульчуванням ділянки. 

Перші сходи рослин лаванди зявлялися у травні, а в 2017 році – у 

першій декаді червня (табл. 3.9.). Це повязано передусім, з температурою 

повітря в нічний час понад +15 
0
С. Масові сходи рослин культури були 

зафіксовані на початку та середині травня у 2015 та 2016 роках і на 

початку червня у 2017 році, також спостерігали незначні віддмінності у 

строках появи сходів в залежності від сорту (див. табл. 3.9.). Необхідно 

відмітити, що сходи лаванди пізньоосінньої сівби відрізняються від 

попереднього – весняного тривалістю періоду проростання насіння. Період 

сходів рослин культури розтянутий до 30 і більше діб і це є негативний 

момент для виробничників (рис.3.10.). 
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Таблиця 3.9. 

Тривалість періоду сівба – повні сходи, 2015–2017 рр. 

Сорт 

2015 2016 2017 

С
ер

ед
н

є 
за

 3
 р

о
к
и

 

Дата 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 д
іб

 

Дата 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

  
д

іб
 Дата 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 д
іб

 

сі
в
б

а 

сх
о

д
и

 

сі
в
б

а 

сх
о

д
и

 

сі
в
б

а 

сх
о

д
и

 

Оріон 

(контроль) 

24.10 8.05 197 28.10 10.05 195 25.10 9.06 228 207 

Феєрфогель 24.10 15.05 204 28.10 13.05 198 25.10 4.06 223 208 

Лівадія 24.10 10.05 199 28.10 13.05 198 25.10 6.06 225 207 

Восток 24.10 3.05 192 28.10 9.05 194 25.10 7.06 226 204 

Кенінг 

Гумберг 
24.10 9.05 198 28.10 9.05 194 25.10 9.06 228 207 

Маестро 24.10 3.05 192 28.10 5.05 190 25.10 5.06 224 202 

Веселі 

нотки 
24.10 3.05 192 28.10 5.05 190 25.10 6.06 225 202 

Річард Уолс 24.10 9.05 198 28.10 11.05 196 25.10 9.06 228 207 

№ 2-56 24.10 5.05 193 28.10 8.05 195 25.10 7.06 226 205 

V, %   2,1   1,5   0,8  

НІР05   4   3   2  

 

Для насіння лаванди вузьколистої потрібний етап визрівання 

зародка. А для цього необхідні відповідні природні умови – відповідна 

температура ґрунту і достатня кількість вологи [224].  
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Необхідно відмітити, що здатність насіння до проростання взятих 

для дослідження сортів сівбою безпосередньо в грунт навесні була на рівні 

10–15 %, то в осінній період вона забезпечила простання на рівні 20–28 %. 

Хоча це значно вищі показники у порівнянні з весняним строком сівби, 

проте виробничників він теж не задовольняє, оскільки ціна на насіння 

лаванди вузьколистої є високою, відповідно рентабельність її вирощування 

в перші роки вегетації буде низькою. 

 

    а)       б) 

Рис. 3.10. Неоднорідність сходів лаванди сорту Восток за сівби 

28.10.2015 року: а) сходи з’явились 9.05; б) поява сходів 2.06.2016 року 

 

Вирощування лаванди вузьколистої сівбою насіння безпосередньо в 

грунт може бути лише тоді ефективним і дозволить скоротити витрати на 

вирощування посадкового матеріалу, коли його здатність до проростання в 

умовах поля буде на рівні не менше 50 %. Тоді з одного кілограму насіння 

можна виростити сіянці для закладки плантації лаванди на площі 20 га. 

Рослини лаванди вузьколистої проходять три періоди і 7 вікових 

станів розвитку. Перший латентний період – це по суті період проростання 

насіння. Період від сівби до формування повних сходів рослин приведений 

в таблиці 3.9. 

Другий період – характеризується утворенням проростків насінин. 
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У всіх сортів вони були однопагонові, гіпокотиль завдовжки 1,5–2,0 см, 

епікотиль 0,1–0,2 см. Саме гіпокотиль (підсімядольне коліно) виносить на 

поверхню дві округло-яйцевидні сімядолі. Перші два листки – супротивні, 

цільнокраї. Межа основного кореня і стебла не виражена. Основний корінь 

формується моноподіально, завдовжки до трьох сантиметрів, тонкий, від 

якого відходять короткі бокові корінці І-го порядку. В основі сімядолей 

закладаються вегетативні бруньки. Тривалість цього періоду у дослідах в 

умовах Лісостепу України до 20 діб, залежно від погодних умов року. 

Сортової відмітності в його тривалості не відмічено. 

Рослини лаванди на ювенільному етапі органогенезу наростають 

моноподіально і формують 2–3 пари справжніх листків (табл. 3.10). У 

спеціальній літератури є відомості, що в цей період рослини лаванди 

вузьколистої формують листки завдовжки 3–3,5 см., зокрема на це 

вказують дослідники Молдовської ДС [225]. В умовах Лісостепу України 

довжина листків в ювенільному періоді була меншою у всі роки 

досліджень. Найкоротші формували рослини сорту Оріон, в середньому за 

три роки досліджень до 1,20 см, найдовші були у рослин сорту Річард Уолс 

– 1,80 см. На цьому етапі спостерігали у дослідах у вузлах сімядольних 

листків активний ріст вегетативних пагонів, завдовжки 0,5–1,0 см. У цей 

період ріст рослини у висоту мало активний. У вузлах справжніх листків 

закладаються і формуються вегетативні бруньки.  
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Таблиця 3.10 

Біометричні показники розвитку рослин сортів Lavandula angustifolia Mill., за вирощування в умовах 

Лісостепу України, 2015–2017 рр. 

Сорт 
Висота 

пагону, см 

Листок 

Довжина 

кореня, см 

Кількість пагонів, шт. 

вегетативних/генеративних  

Суцвіття 

кількість на 

рослині, шт. 

довжина, 

см 

ширина, 

см 

довжина, 

см 

кількістьсть 

на рослині, 

шт. 

к-сть 

квіток, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ювенільний етап 

Оріон 

(контороль) 
2,95+0,4 4,28+0,23 1,20+0,05 0,50+0,04 4,3+0,04     

Феєрфогель 2,8+0,9 4,09+0,17 1,23+0,08 0,41+0,03 4,9+0,07     

Лівадія 3,0+0,7 4,69+0,12 1,74+0,08 0,49+0,03 4,7+0,04     

Восток 2,6+0,12 4,01+0,15 1,48+0,04 0,41+0,02 4,3+0,05     

Кенінг 

Гумберг 
2,65+0,6 4,0+0,29 1,51+0,07 0,41+0,03 4,4+0,08     

Маестро 3,0+0,5 5,70+0,31 1,63+0,09 0,46+0,04 4,5+0,04     

Веселі 

нотки 
3,0+0,9 5,67+0,18 1,62+0,06 0,45+0,02 4,8+0,06     

Річард Уолс 3,0+0,6 6,0+0,25 1,80+0,05 0,50+0,03 5,0+0,05     

V, % 5,9 17,7 14,4 8,9      

НІР05 0,2 1,01 0,26 0,05 0,3     
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Продовження табл. 3.10 

Іматурний етап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оріон 

(контороль) 
9,25+0,17 6,2+0,15 2,97+0,17 0,69+0,10 13,07+0,05 2+0,9/0    

Феєрфогель 9,26+0,29 7,0+0,34 2,94+0,10 0,67+0,02 14,01+0,02 2+0,29/0    

Лівадія 9,27+0,31 6,99+0,57 2,85+0,06 0,57+0,07 13,9+0,07 3+0,04/0    

Восток 8,56+0,42 6,87+0,17 2,71+0,05 0,57+0,06 13,07+0,02 2+0,32/0    

Кенінг 

Гумберг 
8,99+0,17 7,18+0,22 2,74+0,02 0,57+0,03 14,10+0,04 3+0,04/0    

Маестро 9,17+0,24 7,23+0,34 2,99+0,08 0,51+0,01 14,08+0,11 5+0,17/0    

Веселі 

нотки 
9,99+0,16 7,20+0,32 2,87+0,09 0,58+0,07 14,01+0,07 5+0,06/0    

Річард Уолс 10,02+0,3 9,22+0,41 3,03+0,13 0,70+0,04 14,04+0,07 7+0,24/0    

V, % 5,2 12,0 4,0 11,4 3,2 50,9    

НІР05 0,58 1,03 0,14 0,08 0,53 2    

Віргінальний етап 

Оріон 

(контороль) 
15,7+0,19 306,1+2,4 2,98+0,17 0,68+0,09  8,0+0,32/0    

Феєрфогель 15,4+0,17 303,0+4,2 2,96+0,09 0,67+0,04  8,07+0,34/0    

Лівадія 16,1+0,12 310,3+5,7 2,85+0,10 0,58+0,03  10,1+2,42/0    

Восток 15,0+0,21 301,5+7,3 2,72+0,15 0,57+0,04  8,55+0,34/0    
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Кенінг 

Гумберг 
15,8+0,48 316,8+8,0 2,75+0,04 0,58+0,07  11,23+4,7/0    

Маестро 19,4+0,21 315,3+4,7 2,99+0,05 0,53+0,03  12,74+7,2/0    

Веселі 

нотки 
18,4+0,15 311,7+7,2 2,88+0,06 0,58+0,05  15,0+6,3/0    

Річард Уолс 20,5+0,51 317,2+5,4 3,00+0,08 0,71+0,08  15,01+8,4/0    

V, % 12,2 2,0 3,8 10,5  26,3    

НІР05 2,5 7,3 0,13 0,08  3,45    

Генеративний етап 

Оріон 

(контороль) 
32,4+0,97 368,26+8,4 2,76+0,07 0,49+0,10  8,92+0,32/1,4+0,5 14,0+0,727 7,91+0,08 185,06 

Феєрфогель 33,4+0,74 365,16+6,3 2,73+0,09 0,47+0,02  8,71+0,34/1,9+0,01 14,02+0,05 7,08+0,21 165,64 

Лівадія 33,1+0,72 372,46+8,7 2,74+0,08 0,47+0,07  10,1+2,42/2,1+0,4 14,0+0,15 10,0+0,32 233,95 

Восток 30,9+0,39 363,66+9,0 2,50+0,09 0,47+0,06  8,64+0,34/2,5+0,41 14,0+0,10 8,06+0,72 188,57 

Кенінг 

Гумберг 
35,0+0,60 378,96+8,4 2,53+0,12 0,47+0,03  11,02+4,7/3,0+0,7 15,01+0,60 11,0+0,60 257,35 

Маестро 33,9+0,88 377,46+7,2 2,78+0,10 0,51+0,01  10,0+7,2/3,0+0,8 15,0+0,11 12,2+0,75 285,42 

Веселі 

нотки 
33,7+0,69 373,86+8,8 2,76+0,05 0,48+0,07  11,0+6,3/3,0+0,03 16,0+0,04 14,78+0,7 345,78 

Річард Уолс 34,02+0,75 379,36+9,8 2,78+0,11 0,50+0,04  10,07+8,4/3,1+0,3 15,08+0,03 14,81+0,04 346,48 

V, % 3,7 1,7 4,2 3,3  9,8/25,5 5,1 28,2 28,3 

НІР05 1,5 7,29 0,14 0,02  1,14/0,8 0,89 3,59 83,97 
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Листкова пластинка збільшується вдвічі, до 1,0–1,8 см завдовжки і 

до 0,5 см завширшки. Стебло в цей період діаметром 0,1 см вкрите 

короткими волосками. Сім′ядольні листки, як органи фотосинтезу, 

зберігаються і до кінця цього вікового періоду досягають максимальної 

величини – 0,6–0,7 см довжини і 0,5–0,6 см ширини. Гіпокотиль діаметром 

0,1 см набуває бурого забарвлення і починає дерев’яніти. 

В основі гіпокотиля розвивається декілька придаткових коренів. 

Основний корінь в цей період сягає до 5 см, бокові – розгалужуються до ІІ 

порядку. Тривалість ювенільного періоду у рослин лаванди в умовах 

Лісостепу України складає в середньому до 30 діб залежно від погодних 

умов року, проте у дослідах не було відмічено особливих сортових 

відмінностей (див. табл. 3.10). 

Рослини лаванди іматурного етапу органогенезу нарощують свою 

висоту до 10 см, формують 3–5 пар листків, до 3 см завдовжки і 0,5–0,7 см 

завширшки. У вузлах сім'ядолей розвиваються вегетативні пагони до 4 см 

завдовжки, а самі сім'ядолі всихають і опадають разом з нижніми 

стебловими листками. Здерев’янілий гіпокотиль потовщується в діаметрі 

до 0,2 см. Основний корінь розгалужується до ІІІ порядку, бокові – сильно 

подовжуються до 12–15 см. Цей період триває до 60 діб в умовах 

Лісостепу України (рис. 3.11). 

Рослини віргінального етапу органогенезу сформовані у первинний 

кущ, який залежно від сорту складається із 8–15 надземних видовжених 

пагонів, висотою від 15 до 20 см і характеризуються симподіальним 

наростанням. Довжина і ширина листків лишається незмінною. Листкові 

пластинки змінюють забарвлення від сизо-зеленого до світло-зеленого, 

залежно від сорту. Вегетативні пагони другого порядку дерев’яніють. 

Основний корінь відмирає, від придаткових – відходять багаточисельні 

бокові корені.  

Перехід рослин в генеративний етап поточного вегетаційного 

періоду відмічають з моменту закладки квіткових бруньок. 
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    а)     б) 

Рис. 3.11. Рослини лаванди сорту Веселі нотки за грунтового способу 

сівби: а) весняного, б) під зиму 

Молоді рослини в генеративному етапі органогенезу у дослідах 

формували кущ висотою 30–35 см залежно від сорту з 1–3 генеративними і 

8–10 вегетативними висхідними пагонами. Генеративні пагони 

завершувалися колосоподібним суцвіттям 14–16 см завдовжки. Квітки в 

мутовках розкриваються по 1–2 акропетально. Колосовидні переривчасті 

суцвіття характеризуються наявністю дрібних квіток, зібраних у мутовки 

кількістю 4–6, що складаються з супротивнорозміщених напівмутовок. 

Кількість квіток на рослині залежала від кількості генеративних пагонів і 

кількості мутовок. Найбільш щільно квіти розміщувались на суцвіттях 

сортів Річард Уолс та Веселі нотки. У середньому за три роки досліджень 

кількість квіток у суцвітті була в межах від 70 до 84 на цих сортах тоді як у 

більшості сортів цей показник коливався від 15 до 42 шт. 

Рослини лаванди вузьколистої вирощені шляхом висіву насіння 

безпосередньо в грунт у різні терміни (весняною і під зиму) у перший рік 

вегетації практично не відрізняються за сформованими морфологічними 

ознаками за етапами органогенезу (див. рис. 3.6). Нетипових рослин у 

сортових посівах за роками досліджень або не було виявлено, або їх було в 

межах норми – 1 – 2 рослини. Отже, дослідженнями з сівби насіння 
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лаванди вузьколистої безпосередньо в грунт спростовано думки науковців 

у спеціальній літературі про великий відсоток розщеплення рослин за 

насіннєвого способу розмноження. 

Відростання листків рослин L. angustifolia у всіх сортів наступного 

року вегетації після відновлення вегетації відмічали в період, коли 

середньодобова температура повітря становила понад +10° С. 

Рослини сортів L. angustifolia різного географічного походження, які 

були у досліді, добре витримували природно-кліматичні умови району 

інтродукції – Лісостепу України, з незначним відмиранням пагонів в 

особливо суворі зими (зниження температури повітря нижче -20° С), що 

спостерігали після перезимівлі 2017–2018 років, регулярно формували 

суцвіття, квітки якого давали насіння. 

Одночасно з дослідженнями онтоморфогенезу була проведена оцінка 

насіннєвої продуктивності, коефіцієнт плодоутворення рослин лаванди 

вузьколистої другого – четвертого року генерації в умовах Лісостепу 

України. 

Необхідно відмітити, що погода впродовж вегетації істотно впливає 

на показники продуктивності рослин лаванди. 

Лаванда вузьколиста за вирощування в умовах Лісостепу України 

щорічно зав'язує насіння (табл. 3.11).  

Середня маса одного суцвіття як і кількість квіток на генеративному 

пагоні не залежить від віку рослини. За спостереженнями, істотний вплив 

на формування суцвіть можуть мати погодні умови, зокрема, особливості 

перезимівлі. 

Проте рівень урожаю суцвіть з куща як і насіннєва продуктивність з 

рослини мають велику залежність від віку рослини – чим старша рослина, 

тим більше вона формує генеративних пагонів, а відповідно і 

продуктивність підвищується з роками.  
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Таблиця 3.11 

Динаміка показників продуктивності лаванди вузьколистої за 

умов вирощування в Лісостепу України, 2016 – 2018 рр. 

Сорт 
Маса 

суцвіття, г 

Маса 

суцвіть з 

куща, г 

Маса 

насіння, 

г/рослину 

Коефіцієнт 

плодоутво

рення, % 

Дворічні 

Оріон (контроль) 0,62+0,09 195 57,8+ 6,4 49,8 

Феєрфогель 0,82+0,27 201 80,1+ 7,2 52,3 

Лівадія 1,02+0,11 289 98,0+5,4 51,7 

Восток 0,97+0,07 273 96,1+4,8 54,0 

Кенінг Гумберг 1,04+0,19 297 101,2+6,1 53,1 

Маестро 1,03+0,51 259 83,6+8,5 48,2 

Веселі нотки 1,10+0,05 304 107,3+8,2 51,4 

Річард Уолс 1,12+0,14 317 115,6+4,3 50,6 

№ 2-56 1,11+0,05 314 114,3+6,2 53,8 

V, % 16,7 16,9 19,5 3,7 

НІР05 0,18 50 20,1 2,1 

Трьохрічні 

Оріон (контроль) 0,92+0,06 331 216,1+20,8 59,5 

Феєрфогель 1,14+0,08 393 127,5+ 9,5 62,0 

Лівадія 0,99+0,09 560 93,6+11,2 61,4 

Восток 0,72+0,08 547 235,3+15,3 63,7 

Кенінг Гумберг 0,68+0,07 594 201,9+24,8 62,8 

Маестро 0,81+0,05 514 184,7+10,6 57,9 

Веселі нотки 1,23+0,18 612 216,1+24,8 61,1 

Річард Уолс 1,42+0,10 634 245,0+19,4 60,3 

№ 2-56 1,33+0,11 622 236,1+20,0 62,1 

V, % 26,1 19,8 26,7 2,9 

НІР05 0,29 115 56,7 1,9 

Чотирирічні 

Оріон (контроль) 0,70+0,05 402 248,9+21,2 69,2 

Феєрфогель 1,04+0,12 415 259,9+21,0 70,7 

Лівадія 1,02+0,08 583 251,5+22,6 74,1 

Восток 0,84+0,21 599 284,7+19,7 73,4 

Кенінг Гумберг 1,29+0,09 615 314,1+20,8 73,9 

Маестро 1,13+0,07 589 297,5+15,4 67,1 

Веселі нотки 1,19+0,13 701 359,2+14,7 70,5 

Річард Уолс 1,23+0,08 715 391,7+11,2 71,0 

№ 2-56 1,25+0,02 709 382,5+14,1 72,9 

V, % 18,5 19,7 18,0 3,3 

НІР05 0,22 127 60,7 2,6 
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Оскільки дослідження з визначення продуктивності проводили до 

чотирирічного віку рослин лаванди включно, то найпродуктивнішими 

були рослини четвертого року вегетації. 

Рівень продуктивності рослин як суцвіть з куща так і насіннєва у 

сортів відрізнялася. Найпродуктивнішими були рослини в усі роки 

досліджень сорту Річард Уолс. Коефіцієнт його продуктивності заледве не 

вдвічі перевищує сорт Оріон. 

Середня кількість квіток, що сформували плоди, змінюється за 

роками, проте залежності від віку рослини не виявлено. Так, у 2016 р. 

коефіцієнт плодоутворення був у межах 45,7 % (сорт Маестро), 57,5 % 

(сорт Кенінг Гумберг) у дворічних рослин, хоча найменшу і найвищу 

насіннєву продуктивність (г/рослину) у цьому році було зафіксовано у 

сортів Оріон - 61,3 і Веселі нотки - 116,8 відповідно; у трьохрічних – 59,1 

(сорт Річард Уолс), 68,1 % (сорт Лівадія), тоді як насіннєву продуктивність 

ці сорти сформували з точністю навпаки:  сорт Лівадія – найменшу (89,6 

г/рослину), сорт Річард Уолс – найвищу серед рослин двохрічного віку 

(256,0 г/рослину); у чотирирічних найменші і найвищі показники з 

коефіцієнту плодоутворення показали ті ж сорти, що і втрьохрічних – 64,0 

% і 75,6 % відповідно (додаток Г1). 

Наступний, 2017 рік виявився сприятливішим для збільшення 

коефіцієнту плодоутворення. На всіх варіантах досліду він був вищий за 

попередній рік, проте насіннєва продуктивність поступалась за 

показниками формування з рослини, як і в 2018 році (додатки Г1, Г2, Г3). 

Отже, в середньому за три роки досліджень виявлено, що лише 

половина квіток формує плоди у дворічному віці (від 48,2 % рослини сорту 

Маестро до 54,0 % рослини сорту Восток) в умовах Лісостепу України. У 

трьохрічних рослин зазначених сортів ці показники дещо вищі від 57,9 % 

до 63,7  %, а чотирирічні рослини сорту Маестро на 67,1 % сформували 

плоди. Найвищий показник з формування плодів – 74,1 % показали 
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чотирирічні рослини сорту Лівадія в середньому за три роки досліджень 

(табл. 3.11). Спостереження показали, що в одному плоді у лаванди 

вузьколистої зазвичай розвивається від однієї до трьох насінин, що й 

призводить до невідповідності коефіцієнту плодоутворення, % з 

показником насіннєвої продуктивності (г/рослину). 

Чотирьохрічні дослідження онтогенетичного розвитку рослин 

Lavandula angustifolia дозволили визначити потенційну можливість і 

перспективність інтродукції цього виду в Лісостеповій зоні. Оцінюючи 

успішність інтродукції L. angustifolia, встановлено, що цей вид досить 

стійкий і пластичний до підвищеного температурного режиму, засухи, 

практично не потребуючи поливу, регулярно масово цвіте, плодоносить, 

проте самосіву насіння не спостерігали. Успішно зимує без накриття, 

оскільки досить стійкий до понижених температур, що буде описано 

нижче в іншому розділі. 

Вміст і склад ефірної олії лаванди. Дослідженням з накопичення 

ефірної олії в рослинах лаванди вузьколистої і впливу різних чинників на 

цей процес присвячена велика кількість літературних джерел. Багато 

авторів вивчали залежність вмісту ефірної олії в рослинах і квітках від часу 

доби. Більшість вітчизняних досліджень проводили в умовах Криму [226, 

227]. 

Результати наших досліджень показують, що вміст ефірної олії в 

суцвіттях лаванди, вирощеної в умовах Лісостепу України, неоднаковий у 

різні роки. Зіставлення даних аналізів з щорічними погодними умовами, 

дає можливість зробити висновки, що процес накопичення ефірної олії 

залежить від температурного режиму і кількості опадів за вегетаційний 

період (табл. 3.12). 

Найбільш прохолодному і вологому 2015 року відповідає найменший 

рівень вмісту ефірної олії. Найбільшу кількість ефірної олії з рослин 

лаванди отримали в 2017 році, який характеризувався теплим, помірно 

вологим літом. Відповідно, отримані дані підтверджують спостереження 
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низки вчених, які відзначали негативний вплив похмурої, дощової, 

прохолодної погоди на вміст ефірної олії в лаванді [228]. 

Таблиця 3.12 

Вміст ефірної олії в суцвіттях лаванди вузьколистої (середнє по 

досліду), 2015–2017 рр. 

Фаза розвитку рослин 

Частка ефірної олії у % на суху речовину 

  

2015 2016 2017 

мг/кг % мг/кг % мг/кг % 

Початок бутонізації 0,39 9,9 0,47 9,3 0,68 9,4 

Масова бутонізація 0,64 16,2 0,71 14,0 1,32 18,2 

Масове цвітіння 1,25 31,7 1,64 32,3 1,98 27,3 

Кінець цвітіння 0,95 24,1 1,29 25,4 1,82 25,1 

Початок дозрівання насіння 0,71 18,0 0,97 19,1 1,44 19,9 

% порівняльний коефіцієнт  100  100  100 

V, % 41,4 41,4 45,6 45,5 35,0 34,9 

НІР05 
0,57 14,6 0,81 16,0 0,89 12,3 

 

Як видно з таблиці 3.12, вміст ефірної олії в рослинах істотно 

змінюється протягом вегетаційного періоду. Максимальний її вміст у 

суцвіттях лаванди припадає на фазу повного цвітіння. В період бутонізації 

вміст олії поступово підвищується, а до кінця цвітіння - початку 

дозрівання насіння відбувається зменшення її кількості. Така тенденція 

зберігалась протягом трьох років спостережень. В цілому ці дані 

співпадають з результатами спостережень багатьох авторів [229, 230]. 

По кількості ефірної олії у різні фази розвитку рослин впродовж 

вегетаційного періоду спостерігали відмінності за роки досліджень, і мали 

уявлення про вплив погодніх умов ріст й розвиток рослин. 

Найсприятливішим роком з накопичення рослинами лаванди ефірної олії 
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виявився 2017, коли вміст олії у рослинах був на 3,3 % вищий за вегетацію 

2015 року і на 2,16 % – 2016 року. 

У виробничих умовах вихід ефірної олії з суцвіть істотно змінюється 

в залежності від кліматичних і метеорологічних умов, сортових 

особливостей, а також від способузбирання сировини. 

Так, вміст ефірної олії у рослин лаванди сорту Рекорд в умовах 

Криму становить 1,5–1,8 % від сирої маси, а в цілому, в основних 

промислових сортів він знаходиться на рівні 0,8–1,5 % [231]. 

За результатами досліджень частка вмісту ефірної олії в суцвіттях 

лаванди у відсотках в перерахунку на суху масу становить залежно від 

року вирощування від 1,25 % (2015 р.) до 1,93 % (2017 р.). Отже, 

максимальний вихід ефірної олії і найбільша абсолютна його кількість на 

одиницю площі може бути отримана у фазу повного цвітіння.  

Таблиця 3.13 

Вміст ефірної олії в різних частинах рослин лаванди вузьколистої,  

2015–2017 рр. 

Орган 

рослини 

Масова частка ефірної олії, % на 

абсолютно суху речовину  ẋ 

2015 2016 2017 

Квітки 2,96 3,65 3,60 10,21 3,4 

Суцвіття 1,45 1,93 1,52 4,9 1,6 

Листки 0,18 0,21 0,88 1,27 0,4 

Стебла 0,01 0,01 0,87 0,89 0,3 

V, % 118,9 117,3 75,2 100,2 101,3 

 

Було проведено дослідження вмісту ефірної олії в різних органах 

рослин лаванди вузьколистої з інтродукційної популяції. Зразки були 

відібрані в період масового цвітіння. В результаті було встановлено, що 

максимум ефірної олії міститься в окремо взятих квітках, дещо менше - в 

суцвіттях, незначна кількість – в листках і стеблах (табл. 3.13.). Оскільки 
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вісь суцвіття практично не містить ефірної олії (в сумі за три роки 

досліджень її вихід становив 0,89 %), то вона є баластною частиною 

сировини. 

Необхідно відзначити, що рослини лаванди, вирощеної в умовах 

Лісостепу України, не поступаються за вмістом ефірної олії головним 

промисловим сортам. Кількість  ефірної  олії отриманої з суцвіть  дуже 

змінюється  в залежності від метеорологічних та кліматичних умов, 

особливостей сорту, а також від технології збирання сировини на 

виробництві. До прикладу, за літературними джерелами вихід ефірної олії 

зі свіжозібраних суцвіть в Англії становить 0,8–1,7 %, в Італії – 1,0–1,1 %, 

в Угорщині – 0,82–1,11 % [232]. 

 

Рис. 3.12. Модель збору ефірної олії з куща лаванди вузьколистої в 

залежності від ширини куща 

y = 0,0784x - 0,2639 

r = 0,7787 
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За вивчення генотипових варіацій всередині популяції рослин 

лаванди були відмічені коливання масової частки ефірної олії залежно від 

продуктивної ширини куща. Найпродуктивніша ширина куща відмічена в 

діапазоні від 45 см до 80 см, що забезпечувало вихід ефірної олії в межах 

від 3,5 до 6,3 % в розрахунку на суху біомасу (рис. 3.12). У більшості форм 

цей показник був близьким до 4 %. 

Гістохімічні дослідження тканин різних органів рослин лаванди 

виявили наявність в них ефірної олії в більшій або меншій концентрції. Її 

максимум спостерігали під час цвітіння. 

Отже, насіннєвий спосіб розмноження лаванди вузьколистої сівбою 

під зиму, коли насіння пройшло природну стратифікацію пониженими 

температурами, виявився ефективнішим за кількістю сходів рослин, 

продуктивністю біомаси та вмістом ефірної олії у порівнянні з сівбою 

навесні, після штучної стратифікації насіння. Проте, його не можна 

рекомендувати для промислового вирощування, оскільки здатність насіння 

до проростання знаходиться на низькому рівні, що не дозволяє 

забезпечити високу рентабельність та окупність капіталовкладень за два-

три роки вирощування. 

 

3.3. Особливості розмноження лаванди вузьколистої розсадним 

способом 

 

Критичним для проростання насіння лаванди є забезпеченість двома  

чинниками: вологою і теплом. Протягом всього періоду до появи сходів 

лаванди необхідно підтримувати легку, проте стабільну вологість грунту 

на рівні 75% польової вологоємності, ретельно обприскуючи грунт вранці і 

провітрюючи кліматичну камеру. Перезволоження дуже небезпечне, але 

без постійної, вологості, домогтися отримання дружних сходів складно. 

Зазвичай процес проростання насіння лаванди досить тривалий. Перші 
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сходи з'являлися за два тижні, масові сходи - за місяць, в середньому за три 

роки досліджень. 

Таблиця 3.14 

Здатність до проростання насіння сортів лаванди вузьколистої за 

різних способів сівби, % 

 

Сорт 

Весняний Під зиму На розсаду 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

С
ер

ед
не

 

за
 3
 р
ок

и 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

С
ер

ед
не

 

за
 3
 р
ок

и 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

С
ер

ед
не

 

за
 3
 р
ок

и 

Оріон 

контроль 
10,2 10,4 12,6 11,1 20,0 21,4 20,8 20,7 33,5 35,7 30,8 33,3 

Феєрфоге

ль 
12,3 12,5 14,7 13,2 23,4 24,3 23,7 23,8 35,6 37,8 35,4 36,3 

Лівадія 11,1 11,3 13,5 12,0 21,7 22,6 22,0 22,1 34,4 36,6 36,9 36,0 

Восток 14,9 15,0 14,3 14,7 27,2 28,0 27,5 27,6 38,2 40,4 38,1 38,9 

Кенінг 

Гумберг 
11,8 12,0 14,1 12,6 26,6 27,5 26,9 27,0 35,1 37,3 37,5 36,6 

Маестро 13,0 13,2 15,0 13,7 26,9 27,8 27,2 27,3 36,3 38,5 37,2 37,3 

Веселі 

нотки 
15,0 14,6 14,9 14,8 28,0 27,6 27,9 27,8 38,3 40,5 38,7 39,2 

Річард 

Уолс 
10,9 11,7 13,3 12,0 21,9 22,8 22,2 22,3 34,2 36,4 35,0 35,2 

№ 2-56 12,7 12,9 14,5 13,4 23,7 24,4 23,8 24,0 35,0 37,2 36,7 36,3 

V, % 13,5 11,9 5,8 9,6 11,8 10,3 11,1 11,1 4,8 4,5 6,5 4,9 

НІР05 1,8 1,6 0,9 1,4 3,1 2,8 3,0 3,0 1,8 1,8 2,6 2,0 

 

Здатність насіння до проростання визначали через 14 діб після сівби 

методом суцільного підрахунку всіх рослин у варіанті, а також виживання 

рослин (у відсотках вегетуючих рослин до кількості висіяного насіння 

через 30 та 50 діб після сівби). Необхідно відмітити, що відсоток здатних 



111 
 

до проростання насінин у досліді був найвищий за попередні способи сівби 

у відкритий грунт. (табл. 3.14). 

Якщо здатність до проростання насіння лаванди у сортів взятих для 

дослідження сівбою безпосередньо в грунт навесні була на рівні 10–15 %, 

як видно з результатів досліджень, а в осінній період вона була на рівні 20–

28 %, то в умовах кліматичної камери (розсадний спосіб) здатність до 

проростання насіння була в межах 30,8–40,5 %. 

Що стосується здатності до проростання насіння в межах сорту, то 

в середньому за три роки досліджень найвищі показники були у насіння 

сорту Веселі нотки від 14,8 % (весняний спосіб сівби) до 39,2 % 

(вирощування на розсаду), найменші – у сортів Оріон за двох способів 

сівби – весняний у грунт і розсадний та сорту Лівадія пізньоосіннього 

способу сівби. За роки проведеня досліджень тільки у 2016 року були 

зафіксовані найвищі показники здатності до проростання насіння.  

Як показали спостереження, навіть молоді сходи лаванди в першу 

чергу нарощують коріння, і на цій стадії формуються досить потужні 

корені. 

Пікірування проводили в індивідуальні стаканчики діаметром до 5–

6 см (рис. 3.13).  

Формування кореневої системи, яка дозволяє висаджувати рослину 

у відкритий грунт, тривало до двох місяців. 

За два тижні перед висадкою у відкритий грунт проводили 

загартовування розсади лаванди з метою її адаптації до умов вирощування. 

Вирощена з насіння лаванда зацвітає тільки на другий рік вегетації. 

Так в перший рік вегетації рослина розвивається не надто швидко: 

спочатку у лаванди відбувається нарощування коренів, а вже потім – 

пагонів. Проте добре вкорінені рослини на другий рік вегетації 

розвиваються дуже швидко і формують суцвіття. 
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   а        б  

Рис. 3.13. Розвиток рослин лаванди після пікірування сорт Оріон,  

а) 30.04.2015 б)25.05.2015 

В умовах Лісостепу України формування вегетативних і 

генеративних органів у рослин лаванди другого і наступних вегетативних 

років насіннєвого способу розмноження мало чим відрізняються [233]. 

Рівень продуктивності рослин лаванди як суцвіть так і насіння 

більше залежить від сортових особливостей рослин лаванди і менше або 

зовсім не залежить від способу сівби в грунт. Вихід і якість ефірної олії 

теж не залежить від способу сівби насіння безпосередньо в грунт і 

коливається в межах похибки. Другого року вегетації рослини лаванди у 

всіх варіантах досліджень формували морфобіологічні ознаки, які 

відповідали їх сортовим особливостям. 

Суттєва відмітність між способами сівби безпосередньо в грунт – 

це кількість отриманих сходів культури. Проте, якщо розсадний спосіб 

вирощування лаванди є набагато ефективнішим у плані кількості 

вирощених рослин, порівняно з насіннєвими способами сівби, то він є 

енергозатратним. Для закладки промислових насаджень з комерційної 

точки зору він не є оптимальним, оскільки посадковий матеріал є дорогим, 

і його окупність можна очікувати лише на четвертий-п’ятий роки 

вирощування.  
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Що стосується виходу та якості ефірної олії, то в умовах Лісостепу 

України за розсадного способу вирощування найбільший вплив мали 

погодні умови і сортові особливості рослин. 

Для рослин більшості сортів, які були у досліді, для накопичення ефірної 

олії найсприятливішим роком був 2016. Саме цього року найбільший 

вихід олії було зафіксовано у рослин сорту Лівадія 5,1 %, що в середньому 

за роками досліджень склав теж найбільший показник – 4,7 %. Рослини 

сорту Феєрфогель за всіма роками досліджень мали найнижчий показник 

виходу ефірної олії, в середньому він склав 2,2 %, що на 0,45 % більше від 

сорту Оріон, який теж відзначається низьким вмістом ефірної олії. Такі 

результати досліджень дають підставу стверджувати, що сорти 

Феєрфогель і Оріон не можуть бути рекомендованими для вирощування їх 

як сировини для ефіроолійного виробництва. Як було повідомлено у 

попередньому підрозділі, рослини таких сортів формують компактної 

форми кущ, який характерний для рослин з високою декоративністю (табл. 

3.15). 

         Таблиця 3.15 

Вміст ефірної олії в рослинах сортів L. angustifolia, вирощених 

розсадним способом (посадка 2014 року) 

Сорт 
Вміст ефірної олії в повітряно-сухій речовині, % 

2015 2016 2017 Х 

Оріон (контроль) 2,3 2,7 2,9 2,6 

Феєрфогель 2,2 2,3 2,1 2,2 

Лівадія 4,9 5,1 4,1 4,7 

Восток 4,2 3,6 3,3 3,7 

Кенінг Гумберг 2,7 2,7 2,6 2,7 

Маестро 3,2 3,3 2,6 3,0 

Веселі нотки 3,2 3,1 3,0 3,1 

Річард Уолс 3,3 3,5 3,9 3,6 

№ 2-56 4,8 3,5 4,1 4,1 

V, % 29,4 24,3 22,7 24,1 

НІР05 1,1 0,9 0,8 0,9 
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Від рівня вмісту ефірної олії в рослинах лаванди вузьколистої 

залежить не лише їх продуктивність, а й якість сировини, а також 

рентабельність вирощування культури. Що стосується якісних показників 

ефірної олії, то аналізи проводили за основними їх компонентами. До 

таких компонентів відносяться в першу чергу біологічно активні речовини 

(БАР). Визначаючи їх відсотковий вміст у ефірній олії, отриманої з суцвіть 

рослин сортів лаванди вузьколистої, вирощеної розсадним способом було 

встановлено, що рослини сорту Веселі нотки мали найвищий вихід ефірної 

олії – 2,25 %, яка характеризувалась найвищим вмістом дубильних 

речовин –2,94 %, проте поступалась за кількістю флаваноїдів рослинам 

сорту Восток на 0,08 %, які мали нижчий вихід ефірної олії на 0,24 % 

(табл. 3.16). 

Рослини сорту Оріон хоч і мали невисокий вихід олії – 2,0 %, проте 

вона характеризується найвищим вмістом серед сортів, які були у досліді, 

аскорбінової кислоти - 0,31 %. Сорт Феєрфогель мав найнижчі показники з 

виходу ефірної олії із суцвіть і вмісту в ній біологічно активних речовин, 

крім флавоноїдів, які були вищими на 0,11 % за сорт Оріон з найнижчими 

їх показниками, та на 0,03 % від сорту Маестро. 

Результати аналізу з вмісту та характеристики ефірної олії з 

біологічно активних речовин не виявили прямого зв’язку між цими 

ознаками, проте простежується певна сортова залежність. 

Ефірна олія, яку отримують із суцвіть рослин лаванди, 

характеризується, крім біологічно активних речовин, такими основними 

компонентами, як ліналілацетат, ліналоол, камфора, лавандуліл ацетат, 

нерол ацетат та ін.  

Аналіз якісного вмісту ефірної олії за основними компонентами 

показав сортову залежність цих показників. 
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Таблиця 3.16 

Вміст БАР у сортах лаванди вузьколистої за розсадного способу 

вирощування, % 

 

Сорт Ефірна 

олія 

Дубильні 

речовини 
Флавоноїди 

Аскорбінова 

кислота 

Каротиноїди 

Мг 

Оріон 

(контроль) 2,00±0,04 2,87±0,015 1,70±0,001 0,310±0,02 0,120±0,002 

Феєрфогель 1,90±0,01 2,69±0,016 1,84±0,01 0,220±0,02 0,110±0,004 

Лівадія 2,09±0,01 2,75±0,02 1,88±0,01 0,253±0,03 0,117±0,002 

Восток 2,01±0,03 2,89±0,018 1,98±0,02 0,251±0,01 0,114±0,002 

Кенінг 

Гумберг 
2,21±0,05 2,93±0,01 1,89±0,02 0,261±0,01 0,119±0,001 

Маестро 2,13±0,05 2,83±0,012 1,81±0,02 0,257±0,03 0,114±0,001 

Веселі нотки 2,25±0,03 2,94±0,011 1,90±0,02 0,263±0,04 0,118±0,001 

Річард Уолс 2,05±0,02 2,77±0,021 1,89±0,03 0,253±0,02 0,116±0,003 

№ 2-56 2,20±0,04 2,93±0,02 1,91±0,02 0,261±0,01 0,118±0,001 

V, % 5,5 3,2 4,2 8,9 2,7 

НІР05 0,13 0,10 0,09 0,025 0,003 

 

Ефірна олія рослин сорту Кенінг Гумберг містить до 31,833 % 

ліналіл ацетату, проте поступається за вмістом лавандуліл ацетату сортам 

Восток на 0,532 %, Річард Уолс – 0,194 %, Веселі нотки – 0,023 % (табл. 

3.17). 

Дослідження ефірної олії з рослин сортів лаванди вузьколистої, 

вирощеної розсадним способом в умовах Лісостепу України, показало, що 

компонентний і кількісний склад ефірної олії може коливатися в 

залежності від сорту лаванди і від року досліджень. Теж можна сказати і 

про відсоткове співвідношення хімічних компонентів ефірної олії. 
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Таблиця 3.17 

Вміст основних компонентів ефірної олії у сортах L. angustifolia, 

середнє за 2015–2017 рр., % 

 

Сорт 
Ліналіл 

ацетат 

Ліналоол  Камфора Лавандуліл 

ацетат 

Нерол 

ацетат 

Оріон (контроль) 27,290 36,750 0,330 0,980 - 

Феєрфогель 25,143 33,486 0,421 1,023 - 

Лівадія 28,120 39,118 0,472 1,785 0,672 

Восток 31,497 34,196 0,630 4,511 0,780 

Кенінг Гумберг 31,833 45,500 0,753 3,979 0,845 

Маестро 29,184 35,342 0,721 3,241 - 

Веселі нотки 30,221 41,276 0,655 4,002 0,749 

Річард Уолс 30,478 40,128 0,573 4,173 0,711 

№ 2-56 30,203 43,760 0,699 4,202 0,797 

V, % 7,3 10,9 25,1 46,3 8,2 

НІР05 2,342 4,605 0,159 1,564 0,068 

 

Вміст ліналоола теж був найвищим у рослин сорту Кенінг Гумберг - 

45,5 %, як і вміст камфори – 0,753 та нерол ацетату - 0,845 %. 

За вмістом лавандуліл ацетату в ефірній олії найнижчі показники 

відмічено у сорту Феєрфогель - 25,143 %, вони найнижчі і з інших позицій, 

які були вивчені.  

 

Висновки до ІІІ розділу 

1. Насіннєвий спосіб розмноження лаванди вузьколистої сівбою 

під зиму ефективніший за кількістю сходів рослин (на рівні 20–28 %) у 

порівнянні з весняною сівбою (схожість від 10 до 15 %), розсадний - є 

набагато ефективнішим у плані кількості вирощених рослин, проте він є 

енергозатратним. 

2. Способи вирощування лаванди з різними строками сівби 
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(пізньоосінньої, весняної ) відрізняється тривалістю періоду проростання 

насіння, який розтянутий до 30 і більше діб за весняної сівби, що впливає 

на вирівняність рослин у насадженнях та агротехніку їх вирощування. 

3. За три вегетаційні періоди у досліджуваних сортів, тривалість 

міжфазних періодів від початку відновлення відростання до появи 

квітконосів у середньому тривала 23 доби. 

4. Найдовше процес достигання насіння проходив у рослин сорту 

Лівадія і був стабільний за роками досліджень – 60 діб. Рослини сорту 

Річард Уолс формували насіння за коротший період - 41 добу у 2015 р. і 40 

– у 2016 р. 

5. За тривалістю вегетаційного періоду сорти, які були в 

дослідженнях, суттєво відрізнялись між собою, проте коливання за роками 

були незначними. Такі сорти як Феєрфогель, Лівадія, Оріон і Кенінг 

Гумберг за ростом і розвитком їх рослин у зоні Лісостепу можна віднести 

до групи з довготривалим проходженням вегетаційного періоду, сорти 

Восток і Річард Уолс – до короткотривалого проходження, Маестро і 

Веселі нотки – до середньої групи за тривалістю вегетаційного періоду.  

6. Результати досліджень виявили ознаки із низькою 

варіабельністю (реакцією) до років вирощування – кількість квіток у 

суцвітті і на рослині; середньою варіабельністю – висота рослини, ширина 

куща, довжина колосу і високою – кількість суцвіть на рослині та гілок 1-

го порядку. 

7. Осінній приріст рослин позитивно корелює з показниками 

продуктивності суцвіть з куща. 

8. Форма куща має прямий залежний зв'язок з показниками 

продуктивності рослин лаванди, проте лише порівняно з компактною 

формою, рослини якої формували значно нижчий урожай суцвіть 

порівняно з рослинами з розлогою (на 160,99 г) і напіврозлогою (на 196,82 

г) формами. 

9. Рослини сортів L. angustifolia різного географічного 
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походження, які були у досліді, добре витримували природно-кліматичні 

умови району інтродукції – Лісостепу України, з незначним відмиранням 

пагонів в особливо суворі зими (зниження температури повітря нижче -20° 

С), регулярно формували суцвіття, квітки якого давали насіння. 

10. Процес накопичення ефірної олії в суцвіттях лаванди, 

вирощеної в умовах Лісостепу України, залежить від температурного 

режиму і кількості опадів за вегетаційний період: частка вмісту ефірної 

олії в суцвіттях лаванди в перерахунку на суху масу становить залежно від 

року вирощування від 1,25 % (2015 р.) до 1,98 % (2017 р.). 

 

 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях [58, 224, 233]. 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

РОЗМНОЖЕННЯ ЛАВАНДИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ 

ВЕГЕТАТИВНИМ СПОСОБОМ 

 

Серед існуючих способів розмноження лаванди вузьколистої 

пріоритетним є вегетативний. Даний спосіб розмноження забезпечуює 

однорідне, генетично вирівняне потомство. В умовах виробництва для 

забезпечення високого коефіцієнту розмноження рослин культури 

використовують два способи вегетативного розмноження: однорічними 

здерев’янілими живцями і зелене живцювання [234, 235]. 

Розмноження однорічними здерев’янілими живцями досить простий 

і дешевий спосіб отримання посадкового матеріалу. Його широко 

використовують при розмноженні багатьох деревних і чагарникових 

рослин, З ефіроолійних культур можна назвати полин таврійський, гісоп 

лікарський та ін. [236]. 

Отримання посадкового матеріалу методом зеленого живцювання 

використовують при розмноженні ряду клонових підщеп зерняткових і 

кісточкових культур, багатьох чагарникових і напівчагарникових порід. 

Обов’язковою умовою за розмноження таким способом є постійне 

зволоження, що забезпечує наявність вологи для живців, якого досягають 

за допомогою туманоутворюючої установки [56]. 

Багато авторів стверджують, що важливим фактором, що впливає на 

формування коренів у живців із стебел, є вік маточної рослини. 

Дослідженнями деяких науковців встановлено, що зі старінням маточників 

здатність до укорінення живців зменшується [237]. Це відбувається за 

рахунок того, що з віком у рослин знижуються здатність утримувати воду, 

рівень окислювально-відновлюваних процесів, активність ферментів, 

білково-вуглеводний обмін, відбуваються структурні зміни, пов'язані зі 

зменшенням наявності меритстеми в тканинах. 
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Термін експлуатації маточника необхідно визначати з урахуванням 

біологічних особливостей рослини, і конкретно для кожного сорту [238]. 

 

4.1. Вплив стимуляторів на ризогенез живців лаванди 

вузьколистої (Lavandula angustifolia) 

Інтродукцію декоративних форм лаванди вузьколистої у садово-

паркових і присадибних ділянках, а також в інших формах виробництва 

стримує інтенсивність її розмноження через складність вирощування [157]. 

Спосіб генеративного розмноження, має високий коефіцієнт 

вихідного матеріалу та ощадливе використання людських ресурсів і 

незначних виробничих витрат, його значення вище в селекційному 

процесі, порівняно з використання для виробничих посадок і поширення 

сорту [56]. 

Доцільнішим та ефективнішим методом, що задовольняє вимоги до 

розмноження високоякісного садивного матеріалу є вегетативний спосіб. 

За такого способу розмноження забезпечують повне збереження всіх 

цінних ознак материнської рослини [239].  

До існуючих методів вегетативного розмноження належать способи: 

культура in vitro клітин, тканин та органів рослин, що широко 

використовують в селекції та насінництві, а також традиційні: відділення 

укорінених пагонів відростків від маточних рослин, розділення кущів, 

живцювання зеленими та однорічними здерев’янілими пагонами, серед 

яких найефективнішим є останній. На це вказують і дослідники у 

спеціальній літературі [240].  

Одним із чинників підвищення рівня ефективності декоративного 

садівництва є високоякісний садивний матеріал, технологія вирощування 

якого передбачає використання біологічно активних речовин, що сприяють 

вкоріненню живців, як з низькою, так і відносно низькою регенераційною 

здатністю, що значно підвищує ефективність його розмноження. 
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Відомо, що кожна культура потребує експериментального підбору 

оптимальних концентрацій стимуляторів росту, оскільки існують певні 

специфічні індивідуальні видові обмеження сприйняття їх рослинами. 

Деякі вчені описують реакцію рослин на концентрацію загальновідомих 

стимуляторів росту, яка не забезпечує стимулюючого ефекту за певних 

концентрацій, або провокує інгібування ростових процесів, що призводить 

до результату, протилежного очікуваному [241]. 

На сьогодні відомі 5 основних груп фітогормонів, поширених не 

тільки серед вищих, але і нижчих багатоклітинних рослин. До них 

відносяться ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизини та етилен. Дія 

кожної групи фітогормонів характерна для рослин різних видів. Крім п'яти 

«класичних» фітогормонів, у рослин наявні інші ендогенні речовини, які за 

певних умов мають дію подібно фітогормонам. Разом з фітогормонами їх 

позначають загальним терміном «природні регулятори росту рослин» 

[242]. 

Стосовно способу вирощування посадкового матеріалу, то на разі 

касети для розсади є найпрогресивнішим сучасним способом. Незважаючи 

на маленький об'єм касетних осередків, рослини вирощені в них є більш 

життєздатними. Вихід здорових укорінених рослин може становити 99 %. 

Це практично на 30 % більше у порівнянні з вирощування рослин за 

традиційними технологіями [243, 244]. Крім цього, використання касет 

забезпечує можливість ефективного використання площ комплексу та 

багаторазової їх експлуатації впродовж сезону, що у декоративному 

садівництві в комплексі зі системами дрібно дисперсного поливу сприяє 

збільшенню кількості виходу садивного матеріалу з одиниці площі.  

Використання стимуляторів росту індулілмасляної кислоти (ІМК) та 

бурштинової кислоти для покращення укорінення в середньому за три 

роки досліджень мало позитивний результат у формі збільшення кількості 

укорінених рослин лаванди вузьколистої (табл. 4.1 і 4.2). 
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Таблиця 4.1 

Вплив стимулятора ІМК різної концентрації на укорінення 

зелених живців сортів лаванди вузьколистої (%),  

середнє за 2014–2016  рр.  

Сорт 

Концентрація стимулятора, мг/л 

без 

оброблення 

(контроль) 

140 280 420 

Оріон (контроль) 71 94 98 95 

Феєрфогель 78 96 98 97 

Лівадія 77 92 99 99 

Восток 76 93 96 96 

Кенінг Гумберг 75 95 97 95 

Маестро 79 96 99 98 

Веселі нотки 77 96 97 95 

Річард Уолс 76 92 97 96 

№ 2-56 73 95 97 95 

Середнє 76,1 94,3 97,6 96,4 

V, % 3,3 1,8 1,0 1,5 

НІР05 
3 2 1 2 

  

Як видно з таблиці, вплив стимулятора ІМК на процес укорінення 

зелених живців лаванди був досить значним у порівнянні з контролем – до 

20 і більше відсотків, проте у варіантах з різними концентраціями 

стимулятора різниця укорінених живців була незначною – в межах 1,2 – 

3,3 %. У середньому за три роки досліджень оптимальною концентрацією 

стимулятора ІМК є 280 мг/л, яка сприяла укоріненню зелених живців 

лаванди до 97,6 %. 
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Найбільший вихід укорінених живців був з сорту Маестро, в 

середньому за три роки досліджень цей показник становив 99,0 %, 

найменший у сортів Восток і Річард Уолс – 96,0 та 97,0 %. 

Це дуже високі показники, що свідчать про правильно підібраний 

стимулятор для сприяння високому укоріненню зелених живців, тим паче, 

що всі сорти, які були у досліді мали високі показники з укорінення живців 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.2  

Вплив концентрації бурштинової кислоти на укорінення зелених 

живців сортів лаванди вузьколистої (%), 2014–2016 рр. 

Сорт 

Концентрація стимулятора, мг/л 

без оброблення 

(контроль) 
140 280 420 

Оріон (контроль) 71 74 78 75 

Феєрфогель 78 86 88 87 

Лівадія 77 82 89 85 

Восток 76 73 76 86 

Кенінг Гумберг 75 85 87 85 

Маестро 79 85 85 86 

Веселі нотки 77 86 86 85 

Річард Уолс 76 87 87 86 

№ 2-56 77 83 86 85 

Середнє 76,1 82,3 84,5 84,4 

V, % 3,0 6,4 5,3 4,3 

НІР05 
2 6 5 4 

 

За роки вирощування не виявлено впливу на результативність 

укорінення зелених живців лаванди вузьколистої. Якщо у 2014 р. різниця 
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між найменшим (сорт Кенінг Гумберг) і найвищим (сорт Маестро) 

показником укорінення становив 3,3 %, у наступному 2015 р. - 2,7 % 

(сорти Оріон і Феєрфогель), то лише у 2016 р. ця різниця становила 5,0 % 

(сорти Річард Уолс і Лівадія), що не є суттєвим (додатки Д1, Д2, Д3). 

Результати досліджень за роками дозволяють зробити висновок, що 

сортової залежності в укоріненні зелених живців лаванди вузьколистої не 

відмічено, проте є певна позитивна реакція рослин на концентрацію 

стимулятора ІМК. У всі роки досліджень відсоток укорінених живців був 

вищим на варіанті з концентрацією 280 мг/л. 

Результати аналізу з укорінення живців з використанням 

бурштинової кислоти теж показали позитивний вплив його як стимулятора 

на процес ризогенезу рослин сортів, взятих для дослідження, проте 

показники укорінення були нижчими в порівнянні зі стимулятором ІМК, і 

вищими в порівнянні з контролем: від 6,2 (при використанні найнижчої 

концентрації стимулятора – 140 мг/л) до 8,4 % в середньому за три роки 

досліджень (табл. 4.2).  

Вплив фактору сорту в досліді з використанням бурштинової 

кислоти на укорінення зелених живців був нижчим у порівнянні з 

застосуванням стимулятора ІМК. Так, живці сортів Феєрфогель і Річард 

Уолс, які мали найвищі показники у досліді у порівнянні з контролем, 

перевищили показники укорінення живців на 9,0 і 10,7 % відповідно, що в 

двічі менше з попереднім стимулятором. Сорт Оріон виявився найменш 

чутливий до даного стимулятору, різниця між сортами з найвищими 

показниками укорінення становила понад 11 %. Живці цього сорту у всі 

роки досліджень мали найнижчий коефіцієнт укорінення в середньому по 

досліду від 75,0 % у 2014 р. до 76,3 % у 2016 р. (додатки Ж1, Ж3).  

Найвищі показники з укорінення живців лаванди вузьколистої за 

роками досліджень з використанням стимулятору бурштинової кислоти 

мали сорти Феєрфогель 87,3 (2015–2016 рр.) і Річард Уолс 88,7 і87,3 (2014 

і 2016 рр.) (додатки Ж1, Ж2, Ж3). 
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Найоптимальнішою концентрацією бурштинової кислоти для 

укорінення зелених живців лаванди вузьколистої у досліді було 280 та 420 

мг/л у всі роки досліджень.  

Аналіз процесів укорінення з використанням стимулятора 

бурштинової кислоти засвідчив його позитивний вплив на процес 

ризогенезу живців сортів, досліджуваних сортів, показник укорінення яких 

був вищий порівняно з контролем на 8,4 % і 8,3 % у варіантах 280 та 420 

мг/л і на рівні 6,2 % за використання найнижчої концентрації стимулятора.  

 

4.2. Особливості розвитку рослин лаванди вузьколистої за 

укорінення живцями 

 

Для розмноження лаванди вузьколистої укоріненими живцями 

використовували сортовий посадковий матеріал. Для виробничих потреб 

такий рослинний матеріал лаванди є досить дорогим і займає основну 

частинукапітальних вкладень у процесі формування плантацій. Проте 

необхідно враховувати, що лаванду вирощують безмінно на одному місці 

до 20–25 років, зберігаючи у процесі їх експлуатації високі урожаї.  

З літературних джерел відомо, що найбільш перспективними є два 

способи розмноженнярослин лаванди: зеленими та однорічними 

здерев’янілими живцями [245, 246].  

Один із головних етапів вирощування саджанців лаванди – 

організація розсадника. Від його агротехніки залежить рівень укорінення 

живців, вихід саджанців, їх собівартість і рентабельність виробництва 

посадкового матеріалу. Відомо, що здатність живців утворювати 

придаткові корені залежить від площі живлення маточних рослин, їх віку 

та від умов вирощування. За даними Ф.Я. Полікарпової прискорення 

виробництва посадкового матеріалу в значній мірі залежить від 

продуктивності маточних насаджень [247].  
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Завданням досліджень було: 

• встановити можливість закладки повноцінних маточників 

лаванди саджанцями, отриманими із зелених живців і порівняти з 

класичним способом закладки маточників саджанцями, отриманими з 

однорічних здерев'янілих живців; 

• встановити оптимальний варіант навантаження на маточний 

кущ за заготівлі живців; 

• визначити вихід саджанців у кожному варіанті з метою вибору 

найбільш оптимальних умов і строків експлуатації маточників лаванди з 

урахуванням біологічних особливостей її рослин: 

• уточнити оптимальні умови вирощування маточників лаванди, 

що забезпечують високий рівень укорінення живців, і раціональні терміни 

їх експлуатації; 

• з'ясувати залежність укорінення живців лаванди від терміну 

проведення живцювання і віку маточника. 

Аналіз виходу живців лаванди з маточника закладеного саджанцями 

з зелених живців з одиниці площі насаджень показує, що перші чотири 

роки вегетації рослин відбувається збільшення виходу живців. У 

середньому по всіх варіантах досліду можна заготовити від 13,4 до 64,74 

тис.шт. з 100 м
2 

(табл. 4.3). У ці роки рослина інтенсивно росте, 

нарощуючи все нові пагони. На п'ятий рік життя рослин відмічено 

зменшення виходу живців до 39,04 тис.шт.  

Порівнюючи показники виходу живців залежно від різної 

інтенсивності їх заготовки, в середньому за п'ять років, максимальний 

вихід живців можна отримати в першому і п'ятому варіантах (45,8; 50,86 

тис.шт. відповідно). 

Найменший вихід живців у варіанті з одноразовою заготівлею 

зелених живців (23,62 тис.шт.). Такий результат пов'язано з тим, що до 

періоду заготівлі зелених живців (етапи органогенезу бутонізації та 

масового цвітіння) приріст на рослинах незначний. Оскільки вегетативний 
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розвиток рослин лаванди триває до настання заморозків, то до моменту 

заготівлі однорічних здерев'янілих живців, кількість матеріалу для їх 

заготівлі значно збільшується. Проте є винятки, коли в окремі роки така 

закономірність не проявляється. Так у 2018 році, в варіанті з одноразовою 

заготівлею однорічних здерев'янілих живців їх вихід мінімальний – 21,16 

тис.шт., що може бути пов'язано з погодними умовами. У зазначеному 

році, після закінчення періоду цвітіння рослин лаванди (з липня по 

листопад) не було опадів і тому у лаванди в цей період практично не 

спостерігали росту вегетативних частин.  

Таблиця 4.3 

Вихід живців лаванди сорту Веселі нотки при закладанні 

маточника з зелених живців за різних варіантів заготівлі тис. шт., 

S = 100 м
2 

Варіант досліду 

Рік вегетації 

С
ер

ед
н
є 

ф
а

к
т

о
р

 В
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Одноразова заготівля 

однорічних здерев'янілих живців 
7,46 31,36 84,36 84,66 21,16 45,8 

Одноразова заготівля зелених 

живців 
10,36 24,96 18,56 33,16 31,06 23,62 

Дворазова заготівля зелених 

живців 
10,06 25,96 32,16 62,76 46,76 35,54 

Одноразова заготівля зелених 

живців і однорічних 

здерев'янілих живців 

18,56 40,46 37,76 62,76 33,16 38,54 

Дворазова заготівля зелених і 

одноразова живців однорічних 

здерев'янілих живців 

20,56 47,66 42,66 80,36 63,06 50,86 

Середнє по фактору А 13,4 34,08 43,1 64,74 39,04  

V, % 43,1 28,7 57,5 31,3 41,6 26,8 

 

НІР05 фактор А – 11,3; НІР05 фактор В – 11,5; НІР05 фактор АВ – 25,4 
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Результати з виходу живців з маточника, закладеного саджанцями з 

однорічних здерев'янілих живців, дещо відрізняються (табл. 4.4). 

З першого і по четвертий рік кількість живців, що заготовляли 

збільшувалась від 6,6 до 76,84 тис. шт. На п'ятий рік вегетації відбулося 

зниження виходу живців до 57,16 тис. шт.  

Таблиця 4.4 

Вихід живців лаванди сорту Веселі нотки при закладанні 

маточника з однорічних здерев'янілих живців за різних варіантів 

заготівлі тис. шт., S = 100 м
2 

Варіант досліду 

(фактор В) 

Рік вегетації (фактор А) 

С
ер

ед
н
є 

(ф
а

к
т

о
р

 В
) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Одноразова заготівля 

однорічних здерев'янілих 

живців 

4,06 23,76 41,35 40,36 55,06 32,92 

Одноразова заготівля зелених 

живців 
3,06 8,46 48,76 53,96 40,36 30,92 

Дворазова заготівля зелених 

живців 
6,26 17,66 53,96 87,56 69,96 47,08 

Одноразова заготівля зелених 

живців і однорічних 

здерев'янілих живців 

6,96 29,06 56,26 86,76 51,86 46,18 

Дворазова заготівля зелених і 

одноразова живців однорічних 

здерев'янілих живців 

12,66 32,96 71,56 115,56 68,56 60,26 

Середнє (фактор А) 6,6 22,38 54,38 76,84 57,16  

V, % 56,7 43,2 20,6 38,9 21,6 27,5 

 

НІР05 фактор А – 9,3; НІР05 фактор В – 12,0; НІР05фактор АВ – 19,4 

 

Максимальну кількість живців (60,26 тис.шт.) можливо отримати, 

поєднуючи дворазову заготівлю зелених живців з заготівлею однорічних 
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здерев'янілих живців у кінці вегетації. Різниця у виході живців на 

варіантах з одноразовою заготівлею однорічних здерев'янілих живців і 

одноразової заготівлею зелених живців, математично не підтверджується. 

Таблиця 4.5 

Вплив фактору заготівлі живців лаванди сорту Веселі нотки, 

закладеного вкоріненими зеленими живцями, на вихід саджанців, тис. 

шт., S = 100 м
2 

Варіант досліду 

(фактор В) 

Рік вегетації (фактор А) Середнє по 

фактору В 
2014 2015 2016 2017 2018 

Одноразова заготівля 

однорічних здерев'янілих 

живців 

4,07 19,47 67,28 67,95 8,24 33,40 

Одноразова заготівля 

зелених живців 
2,14 14,77 10,17 20,87 11,13 11,81 

Дворазова заготівля 

зелених живців 
4,07 14,45 15,30 45,37 21,40 20,12 

Одноразова заготівля 

зелених живців і 

однорічних здерев'янілих 

живців 

12,63 21,08 24,93 41,09 11,45 22,23 

Дворазова заготівля 

зелених і одноразова 

живців однорічних 

здерев'янілих живців 

12,20 22,15 19,69 54,78 20,22 25,81 

Середнє по фактору А 7,02 18,38 27,47 46,01 14,49  

V, % 71,0 19,5 83,4 37,9 40,9 34,8 

 

НІР05 фактор А – 5,9; НІР05 фактор В – 7,0; НІР05 фактор АВ – 15,4 
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За вегетативного розмноження істотне значення має обґрунтований 

вибір вихідного матеріалу для закладки маточника [248], оскільки в 

залежності від фізіологічного стану, а отже, і від особливостей 

метаболізму маточних рослин укорінення живців досить сильно варіює. 

У дослідженнях не було зафіксовано різниці в рівні укрорінення 

живців лаванди залежно від посадкового матеріалу маточника. 

Укорінювання живців, отриманих з маточника, де використовували 

вкорінені зелені живці, становила 53 %, а з маточника, закладеного 

саджанцями з однорічних здерев'янілих живців – 59 %. Кращий варіант з 

укорінення в першому випадку мав перший варіант з одноразовою 

заготівлею однорічних здерев'янілих живців (62 %), у другому - другий 

варіант з одноразовим зрізом зелених живців (69 %). 

В результаті виконаних досліджень, встановлено, що максимальний 

вихід саджанців (23,62 тис. шт.) в середньому за п'ять років вегетації 

рослин з маточника закладеного саджанцями, отриманими з зелених 

живців, забезпечує варіант з одноразовою заготівлею однорічних 

здерев'янілих живців (табл. 4.5). 

Максимальний вихід саджанців (32,5 тис. шт.) лаванди сорту Веселі 

нотки з маточника закладеного саджанцями, вирощеними з однорічних 

здерев'янілих живців, був отриманий у варіанті 5 з дворазової заготівлі 

зелених і одноразової однорічних здерев'янілих живців (табл. 4.6.). 

Результати досліджень показали, що максимальний вихід саджанців 

лаванди сорту Веселі нотки з одиниці площі в маточнику, закладеному 

саджанцями з зелених живців, можливо отримати за одноразової заготівлі 

однолітніх здерев'янілих живців. На четвертий рік вегетації він становив 

84,66 тис. шт. Маточник лаванди сорту Веселі нотки, закладений 

саджанцями з однорічних здерев'янілих живців, на п'ятий рік вегетації 

може забезпечити вихід 69,96 тис. шт. саджанців зі 100 м
2
, якщо проводити 
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дворазову заготовку зелених живців. Продуктивність маточників з віком 

збільшується, досягаючи максимуму на четвертий рік вегетації рослин. 

 

Таблиця 4.6 

Вплив інтенсивності заготівлі живців і віку маточника лаванди 

сорту Веселі нотки, закладеного вкоріненими однорічними 

здерев'янілими живцями, на вихід саджанців, тис. шт., S = 100 м
2 

Варіант досліду 

(фактор В) 

Рік вегетації (фактор А) Середнє по 

фактору В 
2014 2015 2016 2017 2018 

1.Одноразова заготівля 

однорічних здерев'янілих 

живців 

1,97 14,47 25,92 26,00 29,96 19,66 

2.Одноразова заготівля 

зелених живців 
2,05 1,80 45,37 50,29 18,83 23,67 

3.Дворазова заготівля 

зелених живців 
4,19 7,96 40,34 57,35 23,65 26,70 

4.Одноразова заготівля 

зелених і однорічних 

здерев'янілих живців 

4,28 15,75 28,25 43,66 16,59 21,70 

5.Дворазова заготівля 

зелених і одноразова 

живців однорічних 

здерев'янілих живців 

9,16 21,66 49,65 64,20 29,32 34,80 

Середнє по фактору А 4,33 12,33 37,90 48,30 23,67  

V, % 67,4 61,9 27,6 30,3 25,4 23,3 

 

НІР05 фактор А – 7,5; НІР05 фактор В – 7,9; НІР05 фактор АВ – 21,5 
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Результати досліджень по досліду з укорінення живців сорту Річард 

Уолс приведені в таблиці 4.7. 

Отримані результати свідчать про те, що укорінення зелених живців 

(вихід кондиційних саджанців) термін живцювання у фазу бутонізації з 

третього року вегетації була високим і становило 59 %, з підвищенням 

наступного року вегетації на 10 %, проте на 5-й рік вегетації (2018 р.) 

знизилася на 12 % і два відсотки відповідно до попередніх років. 

 

Таблиця 4.7 

Укорінення живців лаванди сорту Річард Уолс залежно від 

строку живцювання і року вегетації, %
 

Варіант досліду 

(фактор А) 

Рік (фактор В) Середнє по 

фактору А 
2014 2015 2016 2017 2018 

Заготівля зелених живців 

у фазу бутонізації 
62 66 59 69 51 61,4 

Заготівля зелених живців 

у фазу цвітіння 
60 84 71 65 28 61,6 

Заготівля однорічних 

здерев'янілих живців у 

фазу технічної стиглості 

57 63 71 71 74 67,2 

Середнє по фактору В 59,67 71,00 67,00 68,33 51,00  

V, % 4,2 16,0 10,3 4,5 45,1 5,2 

НІР05 фактор А – 9,7; НІР05 фактор В - 10,9; НІР05 фактор АВ – 21,0 

 

Проте у другому варіанті досліджень термін живцювання у фазу 

цвітіння найвищий відсоток укорінених живців був другого року 

досліджень, тобто рослини маточників мали 5-ти річний вік 84 %: в 
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наступні роки досліджень вихід укорінених живців зменшувався з кожним 

роком досліджень, тобто зі збільшенням віку маточних рослин. 

У літературі є відомості про те, що регенераційна здатность живців 

залежить від погодних умов. Оскільки період вегетативного розвитку у 

лаванди вузьколистої триває досить довгий період, інтенсивність росту 

пагонів може істотно змінюватися залежно від температури, вологості 

повітря і кількості опадів. Відомо, що за високого обезводнення живців, і 

високого водного дефіциту укорінення зелених живців значно знижується 

[249]. 

Умови вегетації 2018 року були екстремально жаркими і 

посушливими. Сума опадів за рік склала 332,8 мм, за багаторічної норми 

490. У травні, коли рослини лаванди розпочинають інтенсивний ріст і 

розвиток, випало 30,0 мм за норми 52,5 мм. Середня температура повітря в 

травні, червні, липні була на 3…5 
0
С вище норми, а відносна вологість 

повітря - нижче норми і становила 62 % за норми 76 %. Швидше за все, 

низьке укорінення зелених живців у 2018 році обумовлене не старінням 

маточника, а стала наслідком екстремальних погодних умов року. 

Здатність до укорінення однорічних здерев'янілих живців була 

високою – 63–74 %, незалежно від віку маточника і погодних умов. 

Отримані результати досліджень дозволяють зробити висновок, що 

укорінення живців лаванди вузьколистої сорту Річард Уолс не залежало 

від терміну живцювання. Вихід кондиційних саджанців становив, в 

середньому, 61,4–67,2 %. 

Проведені дослідження показали наявність сортових відмітностей 

рослин за варіантами у досліді. 

Здатність зелених живців лаванди сорту Маестро укорінюватись у 

червневий термін живцювання підвищувалося від 3-го до 6-го рр. вегетації 

маточника з 27 до 69 %. На 7-й рік маточних рослин рівень укорінення 

живців знизився до 53 %, що також, як і для живців сорту Річард Уолс, 
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швидше за все, пов'язано з екстремальними умовами вегетації 2018 р. 

(табл. 4.8). 

При живцюванні у липневий термін, навпаки, в перші два роки 

рівень укорінення зелених живців був найбільш високим і складав 72–76 

%. В наступні два роки він знизився практично у півтора рази (57–50 %), а 

в екстремальному 2018 році – до 24 %. 

Таблиця 4.8 

Відсоток укорінених живців лаванди сорту Маестро залежно від 

строку живцювання і року вегетації
 

Варіант досліду 

(фактор А) 

Рік (фактор В) Середнє по 

фактору А 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Заготівля зелених живців 

у фазу бутонізації 
27 37 42 69 53 45,6 

2. Заготівля зелених живців 

у фазу цвітіння 
72 76 57 50 24 55,8 

3. Заготівля однорічних 

здерев'янілих живців у фазу 

технічної стиглості 

52 59 54 61 43 53,8 

Середнє по фактору В 50,3 57,3 51,0 60,0 40,0  

V% 44,8 34,1 15,6 15,9 36,8 10,4 

НІР05 фактор А – 8,2; НІР05 фактор В – 11,5; НІР05 фактор АВ – 20,8 

 

Максимальне укорінення однорічних здерев'янілих живців лаванди 

сорту Маестро (59–61 %) було відмічене на 2-й і 4-й роки вегетації 

маточника.  

В цілому слід зазначити, що укорінення живців лаванди сорту 

Маестро і вихід кондиційних саджанців більш залежні від умов і термінів 

живцювання у порівнянні з сортом Річард Уолс. Найбільш сприятливими є 
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фаза цвітіння (зелені живці) і фаза технічної стиглості (напівздеревянілі 

живці) терміни, коли середній відсоток укорінення живців становив понад 

60 %. У фазу бутонізації здатність до укорінення зелених живців була 

істотно нижче і становила в середньому понад 40 %. 

Розмноження лаванди вузьколистої вегетативним сособом має низку 

переваг в порівнянні з насіннєвим, серед них: однорідність отриманого 

рослинного матеріалу, культури і субпродуктів, темпи розвитку рослин і 

продуктивності, оскільки для живцювання використовують здорові, 

найкращі фондові рослини, а це значить, що таке розмноження рослинного 

матеріалу покращує можливість отримання високояксної ефірної олії. 

 

4.3. Вміст олії в рослинах лаванди вузьколистої за різних 

способів розмноження. 

 

Вегетативне розмноження лаванди вузьколистої має низку переваг в 

порівнянні з насіннєвим поширенням, серед них однорідність рослинного 

матеріалу, культури і субпродуктів, темпи розвитку рослин і 

продуктивності, оскільки для живцювання використовують здорові, 

найкращі фондові рослини, а це значить, що таке розмноження рослинного 

матеріалу збільшує шанси отримання ефірної олії вищої якості [114,111]. 

Аналіз отриманих результатів за показниками вмісту ефірної олії 

показав, що рослини всіх сортів, за вегетативного способу розмноження 

значно перевищують її накопичення у порівнянні з рослинами, 

вирощеними насіннєвим способом. 

Так, у рослин насіннєвого способу розмноження вирощених шляхом 

висіву в ґрунт вміст ефірної олії на суху вагу складав за роки досліджень 

від 1,89 % (сорт Оріон) до 3,66 % (сорт Річард Уолс) (табл. 4.9). 

Вміст ефірної олії у рослин, вирощених розсадним способом, 

змінився в розрізі сортів, проте їх реакція на спосіб вирощування була 

різною. Такі сорти як Лівадія, Оріон, Восток покращили свої показники з 
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накопичення олії, тоді як інші – їх послабили. 

Таблиця 4.9 

Вплив способу розмноження на вміст ефірної олії в рослинах 

сортів L. angustifolia, (посадка 2014 року) 

 

Сорт 

Вміст ефірної олії в рослинах сортів L. angustifolia, залежно 

від способу розмноження, в повітряно- сухій масі (мл/кг) 

насіннєвим 

в грунт  

насіннєвим 

на розсаду  

середне 

насіннєвим 

А  

Вегетативним 

Б  

різниця 

А-Б 

Оріон 

(контроль) 
1,89 2,64 2,27 2,91 0,64 

Феєрфогель 2,26 2,19 2,23 2,35 0,12 

Лівадія 3,45 4,69 4,07 5,30 1,23 

Восток 3,10 3,69 3,40 4,83 1,43 

Кенінг 

Гумберг 
3,43 2,67 3,05 4,43 1,38 

Маестро 3,21 3,03 3,12 3,76 0,64 

Веселі 

нотки 
3,49 3,10 3,30 4,45 1,15 

Річард 

Уолс 
3,66 3,56 3,61 4,06 0,45 

№ 2-56 3,59 4,40 3,99 5,19 1,2 

Середнє по 

досліду 
3,06 3,20 3,13 4,01 0,88 

V,% 20,0 25,0 20,3 24,1  

НІР05 0,68 0,91 0,71 1,09  

 

Найвищий результат було виявлено в цій групі у сорту Лівадія - 4,69 

%, найменші – у сорту Феєрфогель 2,19 %. Розглядаючи середні значення 
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між двома способами насіннєвого розмноження, не було виявлено переваг 

над результатами окремого сорту. Середні значення були в діапазоні 2,23 

% – 4,07%. 

Вегетативний спосіб розмноження досліджуваних сортів лаванди 

вузьколистої виявився досить ефективним для накопичення ефірної олії 

рослинами. Всі сорти поліпшили свої показники з виходу олії в межах 0,12 

% (сорт Феєрфогель) і 1,43 % (сорт Восток), що свідчить про переваги 

вирощування лаванди вузьколистої вегетативним способом. 

В середньому по досліду вміст ефірної олії на суху масу рослин усіх 

сортів, які досліджували, насіннєвим способом безпосередньо в грунт був 

на 0,14 %, нижче порівняно з розсадним, тоді як вегетативний забезпечив 

вихід олії на 0,88 % вищий за середній показник попередніх способів. 

 

Висновки до розділу: 

1. Застосування біологічно активних речовин у процесі 

вирощування посадкового матеріалу лаванди вузьколистої підвищує 

укорінення від 8,4 % до 21,5 % що є доцільним для збільшення кількості 

вирощеного матеріалу. 

2. Для забезпечення укорінення зелених живців лаванди 

вузьколистої на рівні 84,5–97,6 % необхідно використовувати стимулятори 

бурштинову кислоту та індуліл масляну кислоту (ІМК) в концентрації 280 

мг/л.  

3. За розмноження рослин лаванди живцюванням необхідно 

враховувати біологічні особливості сорту та умови вирощування. Для 

сорту Маестро, наприклад, оптимальними є живцювання у фазу цвітіння та 

технічної стиглості, які забезпечують вихід кондиційних саджанців на 

рівні 55 і 53 % відповідно. Рівень укорінення живців лаванди сорту Річард 

Уолс не залежав від терміну живцювання і був на рівні 61–67 %. 

 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях: [157, 238, 244]. 



 

138 

 
 

РОЗДІЛ 5 

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИН ЛАВАНДИ 

ВУЗЬКОЛИСТОЇ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

 

 

Лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia Mill.) належить до 

ботанічної родини Губоцвіті - Lamiaceae. Як і переважна більшість 

представників відділу Покритонасінні – Angiospermae лаванда вузьколиста 

є автотрофною рослиною, що здатна виконувати космічну роль: 

засвоювати і трансформувати у формі високоенергетичних органічних 

сполук енергію світлових променів Сонця.  

Для здійснення процесів фотосинтезу рослини лаванди мають 

відповідні пристосування у надземній частині – листки. Саме листки, як 

одна з головних частин зелених рослин виконують головну роль у 

процесах засвоєння променевої енергії Сонця і наступної її трансформації.  

Листки у рослин лаванди вузьколистої відносно невеликі, 

супротивно розміщені на стеблах пагонів, лінійні. На обох кінцях 

листкових пластинок звужені, а у верхівці тупі із загнутими донизу 

краями. Молоді листки для захисту від надмірного опромінення вкриті 

білим повстистим нальотом. У просторі листки рослин розміщені найбільш 

раціонально (листкова мозаїка), що забезпечує їх максимальне освітлення 

у ранкові і вечірні години, тобто в період самий оптимальний для 

здійснення процесів фотосинтезу.  

Листки, як частини рослин, що здійснюють процеси фотосинтезу 

мають відповідно морфологічну та анатомічну будову. У відповідності до 

особливостей філогенезу ботанічного роду Лаванда - Lavandula види 

рослин формувались в умовах відносного дефіциту вологи. Для захисту від 

надмірної втрати води листкові пластинки рослин лаванди вузьколистої 

вкриті потужним шаром епікутикулярних восків. Високомолекулярні 

сполуки, які на перших етапах мають форму стержнів і мають аморфні 
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властивості (м'які воски). З часом стержні зливаються і утворюють 

суцільний шар епікутикулярних восків, які з часом трансформуються і 

перетворюються у тверді (кристалічні) форми. Шар епікутикулярних 

волосків проявляє гідрофобні властивості і є пошужною перешкодою на 

шляху води, газів і інших речовин. Це своєрідний і надійний захист 

внутрішнього простору листкової пластинки від несприятливих факторів 

зовнішнього середовища.  

Під кутикулою, що не має клітинної будови, розміщується епідерміс. 

Клітини епідермісу прозорі і виконують захисну функцію. Під епідермісом 

лежить стовпчаста хлорофілоносна тканина (стовпчаста хлоренхима). 

Клітини стовпчастої (палісадної) хлоренхими мають форму витягнутих 

вертикально клітин, які щільно розміщені між собою. На ¾ внутрішнього 

об'єму клітини стовпчастої хлоренхими заповнені зеленими пластидами – 

хлоропластами.  

Шар клітин стовпчастої хлоренхими досить тонкий, від 3 до 9 клітин, 

проте саме у такій тканині формується від 70 до 80 % всього обсягу 

продуктів фотосиентезу, який створює листок.  

Під стовпчастою хлоренхимою розміщена губчаста хлоренхима, що 

теж містить хлорофіл. Клітини губчастої хлоренхими великі округлі і 

містять значні проміжки, які заповнені повітрям. Повітряні проміжки 

з’єднані з породиховими двориками, що забезпечує ефективний газообмін 

клітин стовпчастої і губчастої хлоренхими з атмосферою. Така система 

аерації забезпечує клітини хлоренхими як киснем (О2) так і вуглекислим 

газом (СО2) для підтримання їх життєдіяльності.  

У товщі губчастої хлоренхими розміщені судинно-волокнисті пучки 

(жилки), у яких наявні ситовидні трубки і клітини супутники та трахеї і 

механічні волокна. Жилки надають листковим пластинкам відповідної 

міцності і жорсткості (рігідності). 

Знизу листкові пластиннки вкриті шаром епідермісу, у якому 

розміщені продихи. Розміщення продихів хаотичне. Формуються продихи 
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на листкових пластинках лаванди вузьколистої ще у бруньках з 

меристемної тканини. У процесі росту і розвитку листків продихи 

своєрідно «розпливаються» по поверхні листкової пластинки. Продихи – 

своєрідні клапани, що регулюють газообмін і транспірацію листкових 

пластинок та рослин як цілісного організму.  

Листкові пластинки – основні органи рослин лаванди вузьколистої, 

що здійснюють процеси фотосинтезу і забезпечують всі інші частини 

органічними речовинами та енергією у формі молекул АТФ. 

Саме листкові пластинки поглинають падаючий потік світлової 

енергії, у першу чергу енергії ФАР. У світловому потоці, що надходить від 

Сонця, енергія ФАР (частина сонячного спектру з довжиною хвилі 380 – 

710 н.м.) становить 40–45 %. 

Зелені пластиди – хлоропласти, у яких відбувається процес 

фотосинтезу, мають специфічну будову. Зовні хлоропласт вкритий 

білково-ліпідною мембраною. Внутрішня біологічна мембрана у 

хлоропластів має більші розміри за зовнішню і утворює специфічні вигини 

– кристи. Внутрішній об’єм хлоропласту заповнений спеціальною рідиною 

– матриксом. У внутрішньому об’ємі хлоропластів розміщені системи 

плескатих утворень – тілакоїдів (ламел), які зібрані у своєрідні стовпчики – 

грани. На мембранах тілакоїдів розміщені молекули хлорофілу, що зібрані 

у спеціальні антени і реакційні центри. На мембранах наявні і інші 

пігменти хлоропластів і ферменти, які необхідні для забезпечення 

світлових реакцій, також для здійсненя реакцій на другому (темновому) 

етапі фотосинтезу. 

Фактором що визначає інтенсивність фотосинтезу є концентрація 

хлорофілів а та b у листках рослини [295, 296]. 
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5.1. Особливості фотосинтетичного потенціалу рослин лаванди за  

фенологічними фазами 

 

Процес дослідження хлорофілу правомірно розпочинати з 1817 року, 

коли два дослідники Ж.Б.Кванту і П.Ж. Пеллетьє виділили з листків 

рослин зелений пігмент, який і назвали хлорофілом. Назва походить від 

грецьких слів «зелений» і «листок» – хлорофіл - зелений листок. 

Дослідник Вільтеттер очистив і кристалізував два компоненти 

хлорофілу і назвав їх хлорофіл а і хлорофіл b. Він отримав за такі 

досягнення Нобелівську премію у 1915році.У 1940 році Ганс Фішер 

дослідив структуру молекул хлорофілу. Він лауреат Нобелівської премії 

1930 року. У 1960 році Р. Вудворт вперше синтезував хлорофіл. 

Хлорофіли є похідними протопорфірину - порфірину з двома 

карбоксильними залишками.  

Хлорофіл а – має карбоксил метилову групу з С10 – фітоловий ефір 

кротонової кислоти з С7. Хлорофіл, позбавлений атомів Mg відомий як 

феофорбід а. 

Молекули хлорофілу в результаті опромінення світлом здатні до 

флуоресценції і мають специфічні спектри поглинання, які дозволяють їх 

ідентифікувати. 

Молекули хлорофілу за їх хімічною будовою і властивостями 

розділяють на такі форми:хлорофіл а, хлорофіл b, хлорофіл с1, хлорофіл с2, 

хлорофіл d, хлорофіл f.  

Найпоширеніший у природі хлорофіл а. Його загальна формула: 

C55H72O5N4Mg. Він наявний практично в усіх вищих рослин, у тому числі і 

у рослин лаванди вузьколистої.  

Хлорофіл b наявний теж практично в усіх вищих рослин. Його 

загальна формула: C55H70O6N4Mg. 

Інші форми хлорофілу (хлорофіл с1, хлорофіл с2) наявні у діатомових 

водоростей. 



 

142 

 
 

Хлорофіл d і хлорофіл f характерні для ціанобактерій. Всього відомо 

10 форм хлорофілів.  

Хлорофіл b формується з хлорофілу a. В еволюційному плані 

хлорофіл спочатку утворився як побічний продукт темнового обміну 

рослин. 

У молекулі хлорофілу крім чотирьох гетероциклів є ще одна 

циклічна група з 5 атомів вуглецю (С) – циклопентанон. В ньому є 

кетогрупа, що має велику реакційну здатність. До такої групи 

приєднується молекула води. 

Молекула хлорофілу полярна. Її порфіринове ядро має гідрофільні 

властивості, а фітольний радикал – гідрофобні. Така особливість будови 

визначає місце молекули хлорофілу на мембрані тилакоїдів у хлоропластах 

клітин.  

Молекули хлорофілу містять по чотири з’єднані між собою залишки 

піролу, що формують порфіринове ядро. Порфіринове ядро зв’язане двома 

основними і двома додатковими валентностями з атомом Mg. 

За своєю будовою молекули хлорофілу близькі до важливих 

оксидоредуктаз (пероксидази, каталази, цитохром оксидази та гему крові). 

Хлорофіл – складний ефір двоосновної кислоти і двох спиртів: 

метилового і високомолекулярного ненасиченого спирту – фітолу, 

похідного ізопрену.  

Узагальнені формули спиртів хлорофілу: фітол – С20Н39О4, метиловий 

спирт – СН3ОН. 

Наявність фітолу у молекулі хлорофілу надає йому ліпідні 

властивості та розчинність у жирових розчинниках.  

Хлорофіл а має синювато - зелене забарвлення. Хлорофіл b жовто -

зелене. 

У більшості вищих рослин і у лаванди вузьколистої вміст хлорофілів 

у хлоропластах листків має відповідне співвідношення: хлорофілу а в 

середньому в 1,5–3,0 рази більше ніж  у хлорофілу b [250, 251]. 
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Біосинтез хлорофілів відбувається у пластидах зелених рослин. Для 

синтезу молекул хлорофілу необхідна наявність достатньої кількості води і 

вуглеводів. Каталізатором процесів синтезу хлорофілу є атоми заліза (Fe). 

Необхідна також наявність сполук N, Mg. В умовах дефіциту атомів міді 

(Сu) молекули хлорофілу легко руйнуються [252, 253]. 

Проте найголовнішою умовою нормального проходження процесів 

фотосинтезу у рослини є сонячна радіація. Оптимальні умови для 

інтродукції лаванди - південні регіони, де кількість сонячної енергії 

впродовж вегетаційного періоду рослин сприяє їх активному росту і 

розвитку за рахунок синтезу хлорофілу, вміст якого є основним 

показником реакції рослин на інтенсивність освітлення. 

Тому при інтродукції лаванди вузьколистої в умови Лісостепу 

України, не характерної для культури, важливо оцінити інтенсивність 

біосинтезу хлорофілів за етапами органогенезу для оптимізації технології 

вирощування рослин. 

У хлоропластах зелених рослин вміст хлорофілу становить близько 5 

% їх сухої маси. Традиційно маса хлорофілу становить близько відсотка 

маси сухої речовини листків лаванди вузьколистої. 

У клітинах рослин є спеціальні органоїди для здійснення процесів 

фотосинтезу. Зелені пластиди містять хлорофіл, хромопласти – відповідно 

містять каротиноїди, лейкопласти позбавлені пігментів.  

Хлоропласти, як форма пластид, де відбуваються процеси 

фотосинтезу, містять у своєму складі до 75 % води. Тобто увесь комплекс 

фото і біохімічних реакцій відбувається у водному середовищі - матриксі – 

рідині, що заповнює хлоропласт.  

Суха речовина хлоропластів містить у своєму складі білків – 36,8–

46,8 %, ліпідів 29,0–36,2 %, мінеральних речовин 6,4–9,6 %, вуглеводів - 

8,1–3,2 %. У хлоропластах наявні молекули ДНК і РНК.  

Молекули хлорофілу традиційно розміщені на тилакоїдних 

мембранах. Тилакоїди (ламели) зібрані в грани і занурені в матрикс – 
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рідину, що має відповідну структуру і містить складний комплекс білків - 

ферментів.  

Молекули хлорофілу поглинають червону і фіолетову частини 

світлового спектру. Каротиноїди уловлюють енергію синьо-зеленої 

частини спектру світла.  

На різних етапах органогенезу рослин лаванди вузьколистої вміст 

хлорофілу в тканинах рослин не однаковий. Максимальна концентрація 

молекул хлорофілу у хлоропластах традиційно настає перед початком 

цвітіння (генеративний етап онтогенезу) рослин. 

Більше 99 % від загальної кількості молекул хлорофілу в складі 

пігментно - білкових комплексів, що збирають енергію світлових променів 

і виконують функції антен. Вони або збирають і концентрують енергію 

світла, або отримують його енергію від допоміжних пігментів – 

каротиноїдів або фікобілинів. Зібрану енергію світлових променів вони 

передають до реакційних центрів хлоропластів лаванди вузьколистої. В 

свою чергу реакційні центри здійснюють запуск ланцюга 

фотосинтетичного транспорту електронів. 

У клітинах вищих рослин у тому числі і лаванди вузьколистої 

традиційно два типи фотореакційних центрів, що відповідають двом 

фотосистемам хлоропластів: фотосистема І і фотоситема ІІ. 

Реакційні центри фотосистем І містять лише молекули хлорофілу а. 

Відповідно реакційні центри фотосистем ІІ містять хлорофіл а і його 

аналог без наявності атому Mg, феофітин. Хлорофіл b до складу 

реакційних центрів не входить. Його молекули виконують функцію антен і 

збирають енергію сонячних променів.  

Процеси фотосинтезу у рослин лаванди вузьколистої навесні 

розпочинаються від часу розкриття захисних лусок (видозмінених листків, 

що виконують захисні функції) на бруньках стебел [254]. 

Підвищення температури весною понад 10…12 
0
С призводить до 

початку активного сокоруху у провідних системах надземних частин 
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рослин лаванди вузьколистої. Надходження пластичних речовин і води до 

клітин меристеми апікальних і колатеральних бруньок на стеблах рослин 

призводить до активізації обмінних процесів у клітинах і їх росту. Клітини 

меристеми здатні не лише активно ділитись, а і трансформуватись у всі 

інші види тканин: покривні, основні, провідні [255].  

В результаті таких трансформацій бруньки збільшуються в розмірах, 

покривні луски розкривались і листкові зачатки у формі туніки отримували 

доступ до світла. Наявність світла стимулювала формування молекул 

хлорофілу у тканинах листкових пластинок лаванди вузьколистої, що 

активно наростали.  

У фазу повного формування листків кількісні показники хлорофілів 

у їх тканинах, у першу чергу в клітинах стовпчастої та губчастої 

хлоренхіми (паренхіми) наявність молекул хлорофілів була не однаковою. 

Від початку вегетації навесні наявність хлорофілів у листкових пластинках 

рослин лаванди різних сортів поступово наростає до фази цвітіння. 

Результати аналізів показують, що на період виконання перших 

досліджень (розкриття листків рослин культури) у листках лаванди 

вузьколистої концентрація молекул хлорофілу а коливалась від 0,55 (сорт 

Річард Уолс) до 0,75 г/дм
2
(сорт Восток) в середньому за роками 

досліджень (табл. 5.1). Це був своєрідний початок накопичення такого 

важливого для рослин пігменту, що здатний забезпечувати засвоєння та 

акумуляцію енергії променів Сонця. До часу повного формування листків 

у рослин лаванди вузьколистої (листкові пластинки досягали своєї 

максимальної величини) концентрація і наявність хлорофілу а істотно 

збільшувалась.  

Наявність хлорофілу а у тканинах листкових пластинок становила 

від 0,82 (сорт Оріон) до 1,05 г/дм
2 

(сорт Маестро), або порівняно з 

попередніми відборами зразків і аналізами підвищилась на 40 – 49 %. 

Умови вирощування впродовж років досліджень не суттєво впливали 

у цей період вегетації на формування хлорофілу а у листкових пластинок 
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незалежно від сорту. Коливання були досить незначними на накопичення 

хлорофілу а у листках від 0,02 г/дм
2 

у 2016 р. порівняно з 2015 р. 

(мінімальні показники) до 0,05г/дм
2 

у 2017 р. порівняно з 2016 р. 

(максимальні показники) (додатки З1, З2, З3). 

 

Таблиця 5.1. 

Вміст хлорофілу а (г/дм
2
) у листках лаванди вузьколистої за 

фазами розвитку у 2015–2017 рр. 

 

Сорт 

Фази розвитку  

початок 

вегетації 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 
цвітіння 

Оріон (контроль) 0,64 0,82 1,08 1,26 1,37 

Феєрфогель  0,74 0,99 1,18 1,41 1,54 

Лівадія  0,64 0,88 1.08 1,28 1,40 

Восток 0,75 1,01 1,29 1,50 1,64 

Кенінг Гумберг  0,56 0,85 1,09 1,28 1,37 

Маестро  0,73 1,05 1,28 1,46 1,64 

Веселі нотки  0,63 0,97 1,17 1,39 1,58 

Річард Уолс  0,55 0,86 1,04 1,22 1,46 

№ 2-56 0,69 0,98 1,19 1,46 1,50 

Нір0,05 0,07 0,13 0,13 0,11 0,34 

V% 11,3 8,8 7,7 7,6 7,2 

Нір05 0,07 0,13 0,13 0,11 0,34 
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Як відомо, хлорофіл а є основною формою хлорофілів у рослин, що 

належать до ботанічного відділу Покритонасінні [258]. Лаванда 

вузьколиста не є винятком. Всі інші форми хлорофілів, у тому числі і 

хлорофіл b формуються в результаті модифікацій молекул хлорофілу а.  

У процесі весняної вегетації після формування достатнього 

листкового апарату рослини лаванди вузьколистої поступово посилюють 

інтенсивність всіх фізіологічних, біохімічних та обмінних процесів, що 

відбуваються в різних органах рослин. Після накопичення необхідної 

кількості пластичних речовин у тканинах рослин культури розпочинаються 

процеси  переходу до віргінального етапу органогенезу, тобто закладки та 

формування генеративних структур рослин лаванди. Посилення 

інтенсивності фізіологічних процесів вимагає від рослин підвищення 

інтенсивності процесів фотосинтезу. Для проходження даних процесів 

рослини нарощували концентрацію у хлоропластах різних форм 

хлорофілів у першу чергу хлорофілу а. 

Відбір зразків листків і оцінка вмісту хлорофілів у листках рослин 

підчас формування бутонів (віргінальний етап) виявив наступне 

підвищення вмісту молекул хлорофілів, у першу чергу хлорофілу а. 

У листках різних сортів лаванди вузьколистої вміст хлорофілу а був 

не однаковим. Його концентрація була у межах від 1,04 (сорт Річард Уолс) 

до 1,29 г/дм
2
(сорт Восток), тобто зростала порівняно з результатами 

аналізів на попередніх етапах органогенезу на 22,9 та 26,8 % в середньому 

за роками досліджень. За роками досліджень істотного впливу на 

накопичення хлорофілу а у фазу формування бутонів помічено не було, 

лише у 2017 р. відмічено незначне його зростання порівняно з попередніми 

роками. 

В період переходу до генеративної фази органогенезу у рослин 

лаванди вузьколистої (розкриття квіток) концентрація хлорофілу а у 

листкових пластинках продовжувала підвищуватись і досягала залежно від 

сортів від 1,22 (сорт Річард Уолс) до 1,5 г/дм
2
 (сорт Восток). Необхідно 



 

148 

 
 

відмітити, що, як і в попередніх етапах органогенезу, межі з накопичення 

хлорофілу а залишаються за тими ж самими сортами.
 

Максимальних показників наявність хлорофілу а у листкових 

пластинках лаванди вузьколистої різних сортів досягала на генеративному 

етапі органогенезу (фаза цвітіння). Вміст хлорофілу а був на рівні від 1,37 

(сорт Оріон) до 1,64 г/дм
2 

(сорти Восток і Маестро), або у порівнянні з 

аналізами на попередніх етапах органогенезу підвищувався на 109,3 – 

112,3 %. Необхідно відмітити, що найвищу концентрацію з накопичення 

хлорофілу а в період повного цвітіння досягли рослини сортів Восток і 

Маестро – 1,67 г/дм
2
 у 2016 році (додаток З2). 

Рослини лаванди вузьколистої досягали максимуму інтенсивності 

асиміляційних і обмінних процесів впродовж вегетаційного періоду саме 

на генеративному етапі розвитку. На наступному етапі (сенільному) 

органогенезу інтенсивність процесів фотосинтезу та обмінних процесів 

поступово знижується і закінчується восени поступовим переходом до 

періоду біологічного спокою, який дозволяє рослинам лаванди, як типовим 

полікарпічним рослинам, успішно переживати холодну пору року і 

продовжувати свою вегетацію наступною весною.  

У процесах фотосинтезу у листках рослин лаванди вузьколистої 

(світлова стадія) приймають участь не лише молекули хлорофілу а, а і 

молекули хлорофілу b та інші пігменти у першу чергу каротиноїди. 

Як відомо, молекули хлорофілу b відіграють важливу роль у першу 

чергу у функціонуванні фотосистем. Вони поглинають кванти світла і 

передають вільні електрони до фотохімічних реакційних центрів де і 

відбуваються наступні етапи фотосинтезу [256, 257]. 

Хлорофіл b ще називають «тіньовим» хлорофілом, оскільки 

тіневитривалі рослини (умбріопатієнти) традиційно містять його істотно 

більше порівняно з рослинами, що потребують прямого сонячного 

освітлення. Рослини лаванди вузьколистої є геліофітами – рослинами, що 

вегетують під прямими сонячними променями. Відповідно у хлоропластах 
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таких рослин молекули хлорофілу b виконують допоміжну роль і їх 

кількість традиційно не перевищує 1/3 загальної кількості хлорофілу, яка 

синтезується у листках [258].  

Кількість хлорофілу b як і хлорофілу а у листках змінюється 

впродовж етапів органогенезу рослин. 

На час проведення перших вимірів вмісту хлорофілів у листкових 

пластинках рослин лаванди вузьколистої різних сортів (розпускання 

листків) наявність хлорофілу b було не однаковим і становило від 0,34 до 

0,37 г/дм
2
в середньому за трьома роками досліджень (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 

Вміст хлорофілу b (г/дм
2
) у листках лаванди вузьколистої за 

фазами розвитку у 2015–2017 рр. 

 

Сорт 

Фази розвитку  

початок 

вегетації 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

цвітінн

я 

Оріон (контроль) 0,36 0,38 0,42 0,64 0,43 

Феєрфогель  0,36 0,41 0,42 0,39 0,36 

Лівадія  0,36 0,42 0,42 0,42 0.40 

Восток 0,35 0,35 0,41 0,40 0,36 

Кенінг Гумберг  0,34 0,45 0,51 0,52 0,43 

Маестро  0,37 0,45 0,42 0,44 0,36 

Веселі нотки  0,37 0,43 0,43 0,42 0,42 

Річард Уолс  0,35 0,44 0,46 0,48 0,44 

№ 2-56 0,37 0,42 0,49 0,50 0,41 

НІР05 0,09 0,11 0,14 0,19 0,16 

V% 2,9 8,0 8,1 16,8 8,8 

НІР05 0,09 0,11 0,14 0,19 0,16 
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На цьому етапі розвитку за роками досліджень рослини лаванди 

вузьколистої реагували на умови клімату з формування хлорофілу b у 

листках. Результати досліджень показують, що найсприятливішим роком 

за цією ознакою був 2017 р. Амплітуда коливань вмісту хлорофілу b в цей 

період була в межах від 0,33 (сорт Кенінг Гумберг) до 0,40 г/дм
2 

(сорти 

Феєрфогель і Лівадія) (додаток І1). 

До періоду формування бутонів (віргінальний етап розвитку рослин) 

вміст хлорофілу b поступово зростає одночасно із наростанням вмісту 

хлорофілу а. Одночасно змінюється і співвідношення різних форм 

хлорофілів. Якщо на етапі формування листків співвідношення між 

показниками хлорофілу b до хлорофілу а становить як 1,6 – 2,1 до одного, 

то на етапі бутонізації рослини це співвідношення змінюється до 2,2 за 

рахунок більш інтенсивного біосинтезу хлорофілу а.  

Вміст хлорофілу b у листкових пластинках зростає від 0,41 (сорт 

Восток)до 0,51 г/дм
2
(сорт Кенінг Гумберг) в середньому за трьома роками 

досліджень. Співвідношення кількості хлорофілу b до вмісту хлорофілу а 

становить один до 2,5. 

Необхідно відмітити, що реакція рослин сорту Кенінг Гумберг на 

погодні умови з накопичення хлорофілу b є досить суттєвою. Якщо у 

початковий період розвитку рослин цього сорту у 2017 р. погодні умови 

були не сприятливими для розвитку рослин - високі середньодобові 

температури повітря та мала кількість опадів, то вміст хлорофілу b у цей 

період був найменший за всі сорти, які досліджували (0,33 г/дм
2
). У 

наступні етапи органогенезу цього ж року досліджень, коли середня 

температура повітря була наближена до оптимальної для росту й розвитку 

рослин (+ 21,2 °С), вміст хлорофілу b у ці періоди був найвищим і 

перевищував найменші показники сорту Восток у фазу повного 

формування листків на 0,12 г/дм
2
, а у фазу формування бутонів на 0,16 

г/дм
2
 (додаток І3), що є дуже суттєвим показником, який свідчить про 
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сортову залежність з накопичення рослинами лаванди вузьколистої 

хлорофілу b. 

До настання фази цвітіння (генеративний етап) вміст у листкових 

пластинках хлорофілу b змінюється несуттєво. Концентрація такої форми 

хлорофілу у роки проведення аналізів листків лаванди вузьколистої 

становила між різними сортами від 0,36 до 0,44 г/дм
2 

в середньому за 

роками досліджень. Найвищий показник за всі роки досліджень в цей 

період розвитку рослин з накопичення хлорофілу b був у 2016 р. сорту 

Веселі нотки – 0,47 г/дм
2 
(додаток 12). 

Пропорція вмісту хлорофілу b і хлорофілу а на період цвітіння 

рослин культури була в інтервалі від 3,3 до 4,3 на одиницю концентрації 

допоміжного хлорофілу b. 

Що стосується сортових особливостей концентрації хлорофілу b, то 

найвищий вміст на етапі початку цвітіння був зафіксований у сортів Оріон 

і Кенінг Гумберг - 0,64 і 0,52 г/дм
2
 відповідно в середньому за роками 

досліджень. Це на 0,25 і 0,13 г/дм
2
 більше порівняно з сортом Феєрфогель, 

у листкових пластинках якого на цьому етапі органогенезу концентрація 

хлорофілу b, була найменшою, порівняно зі всіма сортами, які були у 

досліді. Для росту й розвитку рослин сорту Феєрфогель 2015 рік був 

найнесприятливішим за погодними умовами. Мабуть цим і можна 

пояснити низький рівень накопичення хлорофілу b у листках лаванди 

(додаток І1). 

Процеси фотосинтезу у рослин лаванди вузьколистої складні 

динамічні. Їх інтенсивність постійно змінюється і залежить від багатьох 

факторів: оптимальності умов зовнішнього середовища, етапів 

органогенезу, концентрації у листкових пластинках хлорофілів а і b. 

У роки проведення досліджень концентрація хлорофілів змінювалась 

як за етапами органогенезу, так і в залежності від біологічних 

особливостей різних сортів культури.  
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На початку вегетації сума хлорофілів була в межах від 0,9 до 1,1г/дм
2 

в середньому за роками досліджень (табл. 5.3). 

Таблиця5.3. 

Вміст суми хлорофілів (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

фазами розвитку, середнє за 2015–2017 рр. 

 

Сорт 

Фази розвитку  

початок 

вегетації 

формуван

ня 

листків 

формування 

бутонів 

розкриття 

квіток 

цвітіння 

Оріон (контроль) 1,0 1,2 1,5 1,7 1,8 

Феєрфогель  1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 

Лівадія  1,0 1,3 1,5 1,7 1,8 

Восток 1,1 1,4 1,7 1,9 2,0 

Кенінг Гумберг  0,9 1,3 1,6 1,8 1,8 

Маестро  1,1 1,5 1,7 1,9 2,0 

Веселі нотки  1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 

Річард Уолс  0,9 1,3 1,5 1,7 1,9 

№ 2-56 1,1 1,4 1,7 1,9 1,9 

V% 8,2 6,5 5,4 4,8 4,6 

НІР0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 

До періоду формування бутонів (віргінальний етап) сума хлорофілів 

у листкових пластинках зростала в залежності від сортових особливостей 

від 1,5 до 1,7 г/дм
2
. Відповідно підвищення вмісту хлорофілів становило в 

середньому 16,7 – 54,5 %. 

На етапі цвітіння концентрація суми хлорофілів у листкових 

пластинках лаванди вузьколистої досягала максимуму і становила в 

залежності від сортових особливостей рослин культури від 1,8 до 2,0 г/дм
2
 

в середньому за роками досліджень. 
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Порівняно з показниками попередніх аналізів наявність хлорофілів 

зростала на 18,8 - 25,0 %. У наступні етапи органогенезу наявність 

хлорофілів поступово знижувалась 

Найвищий показник суми хлорофілів у листкових пластинках 

лаванди вузьколистої (2,3 г/дм
2
) був зафіксований в період цвітіння у 

сортів Веселі нотки (2015 р.), Маестро (2016 р.), Восток (2017 р.) (додатки 

К1, К2, К3).  

Динаміка концентрації хлорофілів у процесі органогенезу рослин 

лаванди вузьколистої різних сортів у роки проведення досліджень 

доводить, що такі показники є достатньо лабільними. Рослини постійно 

адаптуються до конкретних умов середовища і змінюються у відповідності 

до етапів органогенезу. Своєрідною вершиною фізіологічної і біохімічної 

активності рослин лаванди вузьколистої є період цвітіння (генеративний 

етап органогенезу). Саме на такому етапі у рослин культури проявляється 

найбільш інтенсивний обмін речовин, найвища потреба у елементах 

мінерального живлення, споживання води, наявності енергії ФАР, 

формування максимальної площі листків, інтенсивності процесів 

фотосинтезу.  

Після завершення періоду цвітіння рослини лаванди формують свої 

плоди з насінням. Інтенсивність обмінних процесів і процесів синтезу 

поступово знижується. Процеси фотосинтезу продовжуються, водночас їх 

інтенсивність знижується. Формування органічних речовин і акумуляція 

енергії сонячних променів у рослинах лаванди вузьколистої 

продовжується. У рослинах синтезуються відповідні запаси пластичних 

речовин як у коренях, так і в паренхімних тканинах стебел на період 

біологічного спокою зимою. У другу половину літа активні ростові 

процеси рослини культури практично припиняються, відбувається 

формування нових апікальних і колатеральних бруньок на гілках, які 

будуть активно розвиватись наступного вегетаційного періоду.  
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Зміни концентрації різних форм хлорофілів у листкових пластинках 

рослин лаванди вузьколистої є важливим, проте далеко не єдиним 

показником біологічної продуктивності рослин культури. Водночас цей 

показник є достатньо точним індикатором не лише процесів фотосинтезу, а 

і біологічної активності рослин взагалі. Відповідно такий показник 

дозволяє надати інтегральну оцінку оптимальності умов вирощування 

рослин лаванди і спрогнозувати рівень їх урожайності. 

 

5.2. Стійкість сортів lavandula angustifolia до впливу низьких 

температур 

 

Лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia) широко розповсюджена 

у всьому світі. Такої популярності рослина набула завдяки цінним якостям, 

основним з яких є вміст у рослині якісної ефірної олія, яку отримують із 

суцвіть. Багатокомпонентний склад ефірної олії сприяє широкому її 

застосуванню в парфюмерно-косметичній, медичній і харчовій 

промисловостях, миловарінні, керамічному, лакофарбовому виробництві 

та інших галузях [259]. Окрім промислового застосування дана рослина 

широко використовується у декоративному садівництві. 

Починаючи з радянських часів і донедавна в Україні вирощування 

лаванди було зосереджено в Криму та Східних регіонах, де її 

використовували лише як сировинну ефіроолійну культуру. Актуальність 

селекції для створення сортів з ознаками високого рівня декоративності 

поступалась перед ознаками на господарські цілі. Тому на сьогодні поряд з 

високопродуктивними вітчизняними сортами Рекорд, Синева, Степная, 

Вдала широкого розповсюдження в Україні набувають сорти та гібриди 

зарубіжної селекції Nidcote, Munstead, Elagance Purle, Arctic Snow та інші, 

яким властива низка певних характеристик декоративності, завдяки яким 

рослини набули широкого розповсюдження у декоративному садівництві 

[260, 261]. 
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Наслідки глобальної зміни клімату стають все більш відчутними в 

Україні. За останні 20 років середньорічна температура повітря зросла на 

0,8
0 

С, а середня температура січня та лютого - на 1…2
0 

С, що призвело до 

змін у ритмі сезонних явищ. Через кліматичні зміни погодні умови в 

нашому регіоні стають жорсткішими [262]. 

Виникає потреба в розробленні та реалізації плану заходів з адаптації 

рослин лаванди до зміни клімату. Адаптація до глобальної зміни клімату – 

це пристосування у природних чи людських системах як відповідь на 

фактичні або очікувані кліматичні впливи або їхні наслідки, що дозволяє 

знизити шкоду та скористатися сприятливими можливостями [263]. 

Можливість поширення лаванди у північній частині Лісостепу 

України та її довговічність як у промислових насадженнях так і у 

ландшафтному садівництві, обмежується питанням морозостійкості цієї 

культури в даних умовах. Морозостійкість лаванди є одним із чинників, 

що впливає на вихід і якість ефірної олії і поширення її в умовах України. 

Морозостійкість – здатність рослини, що перебуває у стані спокою, 

переносити низькі температури. Для інтродукції рослин лаванди в умовах 

Лісостепу морозо- і зимостійкість – дуже важливі ознаки, які можна 

порівняти з основними господарсько-цінними. Дія низьких температур на 

рослини лаванди, як і на інші культури призводить до порушення їх 

функціонального стану і змін метаболізму, що впливає на ріст і розвиток 

рослин дуже негативно. Тому дослідження з питань морозостійкості 

рослин лаванди є дуже актуальними, а їх результати можуть бути 

використані в технології вирощування культури. 

Аналіз зимостійкості структурних частин рослини дає можливість 

виявити найбільш сильні та слабкі частини рослин що зазнали впливу 

низьких температур та в подальшому використати данні особливості при 

вирощуванні. 

Враховуючи важливість камбію, як твірної тканини в результаті 

ділення клітин якого відбувається ріст та розвиток пагону, то дані про його 
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реакцію на дію низьких температур на досліджувані сорти є дуже 

важливими. 

Мікроскопну оцінку ступеня ушкодження (інтенсивності побуріння) 

окремих частин і тканин на поперечних зрізах пагонів після 

проморожування проводили за 6-ти баловою шкалою запропонованою 

М.О. Соловйовою [264] у модифікації В.В. Грохольського [265]. 

Для загальної оцінки морозостійкості гілок чи пагонів, враховуючи 

фізіологічну нерівноцінність тканин у життєдіяльності рослини, вводили 

умовні коефіцієнти для кожної з них: для кори – 6, камбію – 8, деревини – 

4, серцевини – 2 [266]. Отримані показники інтенсивності побуріння 

окремих тканин (у балах) перемножували на відповідний коефіцієнт і, 

підраховуючи всі добутки з кожного рослинного зразка, виводили величину, 

яка характеризувала індекс пошкодження. 

При аналізі зимостійкість 3-х структурних частин рослини 

потенційний максимальний індекс ушкодження кожної з них, будь то 

верхівка чи середина пагону становить "100" балів, отже максимальний 

індекс ушкодження при повній загибелі аналізованих частин становитиме 

"300". Контроль відібраний після природного зниження температури – 

21,9 
0 
С. 

Майже всі сорти відреагували на вплив низьких температур 

пошкодженням камбію і найбільшими вони були при температурі -30
0
С у 

однорічних пагонів. Так за 6-ти баловою шкалою ураження камбію сягало 

до 4,5 балів у рослин сортів Феєрфогель, Оріон, Кенінг Гумберг. В цілому 

за такої низької температури пошкоджень зазнав камбій і на більш 

старших дворічних гілочках, які вважаються більш стійкими до дії низьких 

температур. Ступінь ушкодження цієї тканини був різний у різних сортів і 

змінювався від 3 балів у сорту Феєрфогель до 4,5 балів у сорту Оріон. 

Найбільш витривалим виявився камбій сорту Оріон, рівень пошкодження 

якого був на 1,5 бали меншим на трирічній деревині, порівняно з 1–2 

річними пагонами (рис. 5.1, додаток Л). Така закономірність 
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спостерігалась і по решті досліджуваних сортів за виключенням сорту 

Маестро, у якого спостерігалось суттєве зменшення ушкодження тканин 

камбію лише на дворічній деревині, але залишалось досить високим. 

 

Рис. 5.1. Ступінь пошкодження тканин камбію залежно від 

температурних режимів, середнє за 2014–2016 рр., бал. 

 

Такий рівень пошкодження камбію трирічних пагонів можна 

пояснити низькою зимостійкістю сорту Маестро, у якого на  однорічних та 

дворічних пагонах ступінь ушкодження був на рівні 3,5–4 бали. Такі 

ушкодження погано піддаються відновленню, що може призвести до 

загибелі рослини. Це дуже тривожні показники, які засвідчують про 

необхідність обов’язкового підбору сортів для вирощування лаванди в 

регіоні з безсніжними зимовими періодами та низькими температурами. 

Проте камбій трьохрічних пагонів досліджуваних сортів 

пошкоджувався найменше в порівнянні з одно та дворічними пагонами. 

Найменше він ушкоджувався у сорту Кенінг Гумберг і був на рівні 2,5 

бали. Низький рівень ушкодження тканин камбію трирічної деревини дає 
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підстави стверджувати, що рослини лаванди зможуть відновлюватись 

після сурових зим, а  при правильному підборі сортів та відповідній 

технології вирощування лаванда може бути успішно інтродукованою в зоні 

Лісостепу України. 

Деревина або ксилема – це комплекс провідних, механічних і 

основних тканин, які забезпечують рух води з розчинними мінеральними 

речовинами від кореневої системи до пагонів. Рослини з низьким балом 

ушкодження тканин ксилеми швидше відновлюються після дії низьких 

температур, краще нарощують вегетативну масу та мають вищу 

продуктивність.  

Визначення витривалості ксилеми до впливу низьких температур у 

рослини дає можливість відібрати кращі сорти, які за несприятливих  умов 

перезимівлі зможуть забезпечити виробникові краще відновлення рослин і 

як результат кращу економічну ефективність їх вирощування. Деревина 

пагонів досліджуваних сортів, що були у досліді, переносила низькі 

температури на рівні камбію (рис. 5.2, додаток К3).  

Це стосується і деревини трьохрічних пагонів сортів Кенінг Гумберг 

та Веселі нотки, яка пошкоджувалася найменше при температурі -30 
0
С 

серед досліджуваних сортів. Також помітне істотне збільшення стійкості 

тканин ксилеми зі збільшенням її віку у більшості сортів.  Виключенням 

лише стали  сорти Феєрфогель та Маестро у яких бал ушкодження при -

30 
0
С був дещо вищим ніж при -25 

0
С, але на рівні більшості 

досліджуваних сортів. 

Центральна частина пагона – серцевина, що представлена 

паренхімою, як правило, є місцем відкладання запасних речовин. Ці 

речовини у пагоні забезпечують не лише його формування, а й розвиток 

всієї рослини. Якщо серцевина буде життєдіяльна, то й рослина в цілому 

буде розвиватися найкращим чином. 
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Рис. 5.2. Ступінь пошкодження тканин деревини лаванди 

залежно від температурних режимів, середнє за 2014–2016 рр. бал. 

 

Тканини серцевини у дослідах пошкоджувалися низькими 

температурами найменше, порівняно з іншими тканинами рослини 

лаванди. Проте сортові відмінності за стійкістю до морозостійкості 

серцевини все ж таки були виявлені. Найменш захищеними від впливу 

низьких температур виявилися однорічні прирости рослин сорту Річард 

Уолс, у яких серцевина за всіма температурними режимами досліду 

пошкоджувалась на рівні 4 балів та лише однорічних пагонів сорту Восток. 

Також виділились рослини сорту Лівадія та Оріон, одно та дворічні 

прирости яких зазнали ушкоджень серцевини, а трирічні були на рівні 

досліджуваних сортів (рис. 5.3, додаток Л). Данні відмінності у показниках 

зимостійкості структурних одиниць різного віку рослини, їх реакції на 

температурні режими пояснюються сортовими особливостями кожного 

сорту та характеризують їх адаптивність до умов вирощування. 
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Рис. 5.3. Ступінь пошкодження тканин серцевини залежно від 

температурних режимів, середнє за 2014–2016 рр. бал 

 

Хоча серцевина двох та трирічних пагонів пошкодилась низькими 

температурами менше, данні сорти потребують підбору агротехнічних 

прийомів для зменшення негативного впливу дії низьких температур, для 

вирощування в умовах Лісостепу. Всі інші сорти, які були у досліді, легко 

переносять 25-ти градусні морози не пошкоджуючи серцевину рослини.  

Найстійкішими сортами за пошкодженням тканин серцевини 

виявились Феєрфогель, Кенінг Гумберг, Веселі нотки (пошкодження на 

рівні 1–2 бали), Маестро (пошкодження на рівні 0,8-2,5 бали). 

Зимостійкість тканин рослини лаванди різного віку характеризує їх 

адаптивність до умов вирощування, але комплексну характеристику сорту 

можна побачити лише проаналізувавши сумарний  бал ушкодження. Одже 

аналізуючи (рис. 5.4, додаток М) було відмічено, що найбільших 

ушкоджень рослини зазнають при -30 
0
С.  
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Температурний режим -25 
0
С провокує наполовину  менші 

ушкодження у більшості досліджуваних сортів, і по деяких сортах (Восток, 

Кенінг Гумберг, Річард Уолс) наближається за показниками ушкоджень до 

контрольних значень.  

 

 

Рис. 5.4 Середній сумарний бал ушкодження різновікових тканин 

лаванди під дією низьких температур., 2014 –2016 рр 

 

Балова оцінка стійкості рослин лаванди до дії низьких температур 

хоча і дає загальну характеристику досліджуваних сортів, але вона не 

відображає реальну ситуацію по причині неоднакової цінності структурних 

одиниць рослини та їх ушкоджень для самої рослини. Адже загибель 

тканин камбію фактично призведе до загибелі цілої рослини, що не 

рівноцінно ушкодженням серцевини чи деревини. Тому було використано 

методику, яка враховує значення тканин для рослини і сприяє більш 

повному розумінню стану рослин. Згідно цієї методики було відмічено що 
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найбільше пошкоджувалися низькими температурами частини однорічного 

пагону рослини незалежно від сорту, максимальний коефіцієнт 

ушкодження яких наближався до 90 балів (рис. 5.5). 

 

Рис 5.5. Сумарний ступінь пошкодження згідно балової оцінки 

різновікових тканин 2014 –2016 рр. 

Аналізуючи сумарні пошкодження частин рослини різного віку було 

відмічено вищий рівень ушкодження молодих однорічних пагонів при усіх 

температурних режимах. 

Слід відмітити що рівень ушкодження при -25 
0
С був нижчий чим 

при -30 
0
С. Найвищий рівень ушкодження був у сортів Феєрфогель (83), 

Оріон (90) та Кенінг Гумберг (83), найменше пошкоджувались однорічні 

пагони сортів Маестро та Веселі Нотки (74), що характеризує данні сорти 

як більш адаптивні котрі можуть краще проходити період перезимівлі за 

несприятливих погодних умов. 



 

163 

 
 

Такі високі коефіцієнти ушкоджень (понад 50), свідчать про імовірну 

загибель тканин рослини, що фактично спостерігалось у більшості 

досліджуваних сортів при температурі -30 
0
С. 

Хоча однорічні пагони мають значення для характеристики сорту, у 

виробничих умовах більше приділяють увагу двох та трирічним пагонам, 

на яких відбувається відростання квітконосів у наступні роки після збору 

урожаю (обрізки). 

У більшості досліджуваних сортів морозостійкість із збільшенням 

віку пагона також збільшувалась. Найбільш стійким виявився сорт Кенінг 

Гумберг, рівень ушкодження якого становив (53) бали. Найбільше 

пошкоджувався сорт Маестро (69,5) при -30 
0
С. Рівень ушкодження при -

25 
0
С становив 31,8 балів та мінімальним контролем 20,8. 

Рослини сортів що досліджувалися за сумою різновікових тканин, не 

мали максимального індексу ушкоджень "300 ", за якого наступає повна 

загибель рослини. Але рівень ушкодження досить високий, що свідчить 

про недостатню витривалість рослин лаванди за умов вирощування в 

регіонах зі зниженням температури до -30 
0
С  та відсутністю снігового 

покриву (рис. 5.6). Слід відмітити що при дії температур -25 
0
С рослини 

зазнавали значно менших уражень і рівень пошкоджень їх тканин не 

перевищував 50, при якому рослини здатні добре відновлюватись.  

У відповідності до комплексних досліджень і наукового 

моделювання розвитку тенденцій конкретних параметрів умов вегетації 

культурних рослин у різних ґрунтово-кліматичних зонах країни наука 

повинна забезпечити аграрне виробництво комплектом рекомендацій і 

заходів, які спроможні нейтралізувати або пом’якшити вплив таких 

негативних змін [267, 268]. 
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Рис. 5.6. Ступінь сумарного ушкодження тканин з урахуванням 

їх цінності. 2014 – 2016 рр. 

 

 

Дослідження, проведені з визначення морозостійкості рослин 

лаванди для інтродукції цієї культури в зоні Лісостепу є частинкою до 

загального внеску вітчизняної науки до подолання екстремумів, що 

вимагає відповідної адаптації живих організмів до умов їх вегетації, у 

нашому випадку рослин лаванди до нехарактерних для них умов 

вирощування [269]. 

5.3. Особливості накопичення неорганічних елементів у рослин 

лаванди за умов вирощування у лісостеповій зоні України 

 

Надмірне і часто непродумане широке застосування хімічних 

речовин, що є продуктами технологічної діяльності людини, часто 

призводить до небажаних побічних екологічних наслідків. 
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Забруднення важкими металами ґрунтів і ґрунтових вод не є нині 

рідкістю. Вони взаємодіють як з материнською породою так і з живим 

комплексом ґрунту і можуть зберігатися протягом тривалого періоду, 

створюючи довгострокову небезпеку. Ці дослідження проводили для 

визначення рівня біоакумуляції сполук хімічних елементів у рослинах 

лаванди вузьколистої та їх взаємозв'язок з важкими металами в ґрунті, а 

також для визначення впливу термічної обробки на чистоту отриманого 

природного продукту від небажаних хімічних елементів. 

Лаванда є однією з провідних ефіроолійних культур в багатьох 

країнах. Її лікарські властивості широко використовують в медицині. Крім 

того, лаванда – важливий медонос і досить популярна декоративна рослина 

[270]. 

Культурний ареал лаванди в Україні обмежений в основному 

територіями, на яких виробники рослинної сировини на сьогодні не мають 

змоги її вирощувати. Інтродукуючи цю культуру в регіони, нехарактерні 

для її традиційного вирощування - Лісостеп України, необхідно мати 

всебічну оцінку не лише з елементів технології вирощування, а й 

безумовно якості отриманої сировини. Саме тому важливо знати 

відповідність отриманого урожаю вимогам для її переробки, тобто, які 

органічні сполуки та хімічні елементи і в якій кількості рослини 

накопичують за вирощування в умовах  Лісостепу України, що і було 

метою досліджень. 

Аналізи проб з орного шару ґрунту, які були виконані в процесі 

проведення досліджень, на полях, що знаходяться на відстані 1,5 км від 

автомобільної траси Київ-Одеса виявили наявність досить значної 

кількості сполук алюмінію - 13190,7 мг/кг, кальцію - 261,5, заліза - 9183,8, 

магнію - 2187,2, марганцю - 263,2, натрію - 113,3, калію - 2872,5 мг/кг 

(табл. 5.1).  

Дослідження особливості міграції їх у системі «ґрунт-рослина» є 

важливим і актуальним питанням. 
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Лабораторні аналізи показали найвищу кількість у ґрунті дослідних 

ділянок сполук хімічного елементу алюмінію (Al). До рослин лаванди 

вузьколистої транслокація його в середньому за три роки досліджень 

відбувалась в 35 разів менше - 377,397 мг/кг. Враховуючи той факт, що за 

визначенням Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 [271] гранично 

допустима концентрація (ГДК) алюмінію у рослинній продукції повинна 

бути в межах 20 мг/кг, то вміст алюмінію в біосировині лаванди, 

вирощеної на відстані 1,5 км від автотраси, значно перевищує допустиму 

норму. Проте рослини лаванди використовують в основному на переробку 

олії, або як декоративну культуру. Після термічної переробки біосировини 

на олію концентрація цього елементу знизилась до величини, яка менша 

порогу чутливості аналітичних приладів (див. табл. 5.1). 

Наступним елементом, який за кількісним вмістом в орному шарі 

ґрунту поступається лише алюмінію – залізо. Його вміст в орному шарі на 

4006,87 мг/кг менший у порівнянні з попереднім елементом, проте 

акумуляція до рослин лаванди з наступною термічною переробкою 

аналогічна алюмінію. У біосировині лаванди кількість Fe була виявлена в 

результаті лабораторних аналізів понад 26 разів менше у порівнянні з 

кількісною величиною наявності його у ґрунті, проте перевищує ГДК на 

349,2498 мг/кг, за нормами, які визначені МОЗ для рослинної сировини. 

Аналогічно алюмінію в продукті переробки - олії сполук заліза було менше 

показників порогу чутливості аналітичних приладів. 

У живих організмах залізо є важливим мікроелементом, який 

каталізує процеси обміну киснем (дихання). Основним 

внутрішньоклітинним депо заліза є глобулярний білковий комплекс - 

феритин. Нестача заліза проявляється як хвороба організму: хлороз у 

рослин і анемія у тварин [272]. 
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Таблиця 5.1. 

Вміст неорганічних елементів у ґрунті, рослинах лаванди 

вузьколистої та олії, середнє за 2015–2017 рр. 

Елементи 
Грунт 

Концентрація НЕ* 

біосировина олія 

мг/кг похибка мг/кг похибка мг/кг похибка 

Aluminum Al 13190,7 0,002 377,3970 0,0035 <0,0 <0,0 

Barium Ba 55,093 0,005 60,9158 0,0064 0,060 0,003 

Beryllium Be 0,318 0,006 0,0162 0,0237 <0,0 <0,0 

Cadmium Cd <0.0 <0.0 0,0250 0,0057 0,02 0,006 

Calcium Ca 261,538 0,003 239,3136 0,0020 <0,0 <0,0 

Cesium Cs 0,982 0,005 0,0466 0,0049 <0,0 <0,0 

Chromium Cr 15,995 <0,0 2,3047 0,0030 0,02 0,094 

Cobalt Co 3,674 0,0 0,1478 0,0073 <0,0 <0,0 

Copper Cu 7,388 0,001 6,3276 0,0022 <0,0 <0,0 

Iron Fe 9183,83 0,001 349,5498 0,0029 <0,0 <0,0 

Lead Pb 7,378 0,005 0,6711 0,0070 <0,0 <0,0 

Magnesium Mg 2187,2 0,002 926,9403 0,0015 3,08 0,014 

Manganese Mn 263,227 0,001 26,3093 0,0024 <0,0 <0,0 

Molybdenum Mo 2,782 0,058 0,1183 0,0061 <0,0 <0,0 

Nickel Ni 9,824 0,001 1,2451 0,0030 <0,0 <0,0 

Potassium K 2872,53 0,001 592,0227 0,0014 10,73 0,003 

Sodium Na 341,964 0,005 113,3406 0,0018 <0,0 <0,0 

Rubidium Rb 19,493 0,006 1,5938 0,0068 0,05 0,124 

Silver Ag 0,033 0,011 0,0242 0,0060 <0,0 <0,0 

Strontium Sr 17,895 0,005 60,0371 0,0030 <0,0 <0,0 

Thallium Tl 0,079 0,006 0,0321 0,0030 <0,0 <0,0 

Vanadium V 19,865 0,001 0,0052 0,0465 0,142 0,009 

Zinc Zn 25,171 0,001 77,1754 0,0019 <0,00 <0,00 

* неорганічні елементи 
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Надлишкове накопичення заліза в організмі викликає токсичну дію. 

Передозування залізом стимулює формування вільних радикалів, 

пригнічує антиоксидантну систему організму і, ймовірно, сприяє розвитку  

атеросклерозу [273]. Це стосується лікарських рослин і 

сільськогосподарських культур. 

Оскільки лаванда вузьколиста використовується в основному як 

ефіроолійна або декоративна рослина, то акумулюючи значну кількість 

таких елементів як алюміній і залізо з ґрунту, на яких вони вегетують, ці 

рослини покращують якісні його показники. Отже, рослини лаванди 

доцільно використовувати в якості фітомеліоративної культури, яка здатна 

очищати ґрунт від надмірного вмісту важких металів. 

Такі хімічні елементи як калій (К), магній (Mg), кальцій (Ca) і натрій 

(Na) відносяться до групи макроелементів ґрунту, які становлять основу 

продуктивності рослинних асоціацій і досягають рівня не менше 0,1 % 

відносно їх маси.[272]. 

Калій приймає активну участь в обмінних процесах, сприяє 

формуванню і транслокації вуглеводів та синтезу білків, а також 

прискорює процеси достигання, зміцнення механічних тканин у стеблах 

рослин. Рослини за нестачі калію (К) – низькорослі з нерозвинутою 

кореневою системою, їх листки покриваються характерними плямами, 

скручені та сухі з країв. Урожайність у більшості видів рослин за нестачі 

калію – низька [274]. 

Надзвичайно важливим є дослідження впливу рівня забезпеченості 

ґрунту на засвоєння рослинами низки елементів, проте підвищене внесення 

калію на 50–60 % вище необхідного мінімуму уповільнює засвоєння 

сполук хрому.  

Крім того, сполуки та іони калію як і натрію, в процесі вегетації 

рослин проявляють важливу роль у формуванні відповідного осмотичного 

тиску як в цитоплазмі клітин так і в провідних системах рослин та 

засвоєнні води з ґрунту [275]. 
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Вміст у ґрунті і в рослинах сполук кальцію (Ca) і магнію (Mg) 

істотно залежить від внесення органічних і неорганічних добрив. Проте 

деякі закономірності акумуляції їх сполук у рослинах лаванди необхідно 

відмітити. 

Із названої групи неорганічних сполук у ґрунті найбільше було 

виявлено сполук калію - 2872,53 мг/кг, проте до рослин лаванди 

акумуляція його сполук значно менша у порівнянні з магнієм. Ця різниця 

становила 1260,26 мг/кг магнію до 2280,51 мг/кг калію. Проте у порівнянні 

з попередньо описаними хімічними елементами, сполуки калію та магнію у 

невеликих величинах були виявлені в рослинній олії. Із всіх визначених у 

дослідах елементів вміст сполук калію в продукті переробки – олії був 

найвищим - 10,73 мг/кг. 

Хімічних сполук натрію і кальцію за лабораторними дослідженнями 

було виявлено в орному шарі значно менше порівняно з попередньо 

описаними хімічними елементами, проте їх акумуляція в тканинах рослин 

лаванди вузьколистої значно перевищувала вміст ГДК (за даними МОЗ 

вони повинні бути не вищими 20 мг/кг). Враховуючи те, що рослини 

лаванди відносяться до групи ефіроолійних культур, то в основному 

продукті їх переробки – ефірній олії сполук таких елементів не виявлено 

до величини, яка менша порогу чутливості аналітичних приладів. 

Проте не всі хімічні елементи і їх сполуки, які були визначені 

лабораторно з їх наявності у ґрунті і біологічній сировині відносяться до 

групи безпечних. 

Такі хімічні елементи як цезій (Cs) і плюмбум (Pb) або свинець є 

досить небезпечними для людини, якщо їх кількість перевищує допустиму 

концентрацію. 

Цезій є радіоактивним металом, тому живі структури, у тому числі 

рослини, засвоюють і використовують у біологічних циклах обміну 

речовин його дуже мало. Відомостей про взаємодію цезію та його сполук у 

системі «ґрунт - рослини» в спеціальній літературі не багато.  
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За надлишку цезію в ґрунті листки рослин темніють,  пригнічуються, 

значно збільшується кількість пагонів [276]. 

Надходження цезію та його сполук до рослини і накопичення його 

сполук в урожаї залежить від властивостей ґрунту, зокрема, від його 

механічного і мінералогічного складу, рівня кислотності ґрунтового 

розчину і низки інших показників. Внесення вапна і торфу у ґрунт в 

значній мірі зменшує доступність цезію до рослин [277]. 

За Державним стандартом [278] в Україні регламентовано вміст 

цезію, максимально допустимий рівень (МДР) якого 20,0 Бк/кг, що значно 

відрізняється від вимог законодавства ЄС, де МДР цезію - 600 Бк/кг і 

комісії Кодекс Аліментаріус - 1000 Бк/кг [279, 280]. 

В орному шарі в середньому за три роки досліджень вміст цезію 

становив 0,982 мг/кг, що за всіма зазначеними Кодексами така кількість 

значно перевищує допустимі норми. Проте до рослин лаванди його 

сполуки транслокувались значно менше - 0,0466 мг/кг.  

Такий механізм надходження з ґрунту до рослини зафіксовано і в 

сполук свинцю, який із зазначених металів вважають найбільш токсичним.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що його вміст 

у орному шарі в середньому за роками досліджень становив 7,378 мг/кг 

(див. табл. 5.1). Враховуючи санітарні норми МОЗ на рослинну сировину 

(для свинцю 0,3 мг/кг максимально допустима норма), то дослідження з 

міграції цього хімічного елементу до рослин лаванди є важливим. У 

рослинній сировині сполуки свинцю акумулювались на 0,3711 мг/кг 

більше зазначеної допустимої норми. Проте в продукті переробки лаванди 

– ефірній олії і цезію і свинцю зафіксовано не було. 

Результати лабораторних аналізів з вмісту неорганічних елементів у 

ґрунті вирощування лаванди вузьколистої та акумуляція їх рослинами 

культури показали наявність та різну здатність до засвоєння і транслокації 

таких хімічних елементів як: хром (Cr), марганець (Mn), кобальт (Co), 

нікель (Ni), мідь (Cu), цинк (Zn), срібло (Ag). 
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Уточнення особливості міграції їх у системі «ґрунт-рослина» є 

важливим і актуальним питанням досліджень. За результатами 

трьохрічних експериментальних досліджень їх наявність у ґрунті була не 

значною, відповідно і рослини лаванди мали низьку їх наявність, а після 

термічної обробки і дистиляції їх величина була менша порогу чутливості 

аналітичних приладів. 

Таким чином, в результаті дослідження нам вдалося 

експериментально довести можливість очищення ґрунтів, забруднених 

важкими металами, поліпшення їх екологічного стану методом біологічної 

меліорації – за допомогою таких рослин, як лаванда вузьколиста [281].  

 

Висновки до розділу 

1. За результатами досліджень виявлено позитивну динаміку 

накопичення вмісту хлорофілів а і b у листках рослин лаванди 

вузьколистої за етапами органогенезу в умовах  Лісостепу України. У фазу 

цвітіння концентрація суми хлорофілів у листкових пластинках лаванди 

вузьколистої досягала максимуму і становила залежно від сортових 

особливостей рослин від 1,8 до 2,0 г/дм
2
, що на 18,8 – 25,0 % вище 

попереднього етапу розвитку.  

2. Встановлено сортову залежність формування хлорофілів а і b. 

Найвищі показники вмісту хлорофілу а у період цвітіння зафіксовані у 

сортів Восток 48 і Маестро 44, хлорофілу b - у сорту Оріон 32. Дані 

показники за етапами органогенезу дозволяють визначити оптимальні 

умови вегетації для рослин лаванди, а також підібрати сорти з високими 

показниками продуктивності. 

3. Згідно комплексного аналізу різновікових тканин рослини 

вісьми сортів лаванди найкращим виявився сорт Кенінг Гумберг сумарний 

бал ушкодження якого з урахуванням значущості тканин становив 69,6 при 

температурі -30 
0
С. В той же час, найбільше ушкоджувались сорти 
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Феєрфогель, Лівадія та Оріон, рівень впливу на однорічні пагони яких 

становив 83, 80 та 90 балів сумарного ушкодження. При температурному 

режимі -25 
0
С жодна рослина не зазнала критичних ушкоджень, які могли 

призвести до загибелі. 

4. Рослини лаванди здатні переносити пониження на рівні -25 
0
С 

без значних ушкоджень, а при температурі -30 
0
С зазнають уражень після 

яких неможливе відновлення однорічних приростів. Результати досліджень 

дають можливість зробити висновок проможливість успішного 

вирощування лаванди в умовах Лісостепу України. 

5.  Забруднення довкілля продуктами антропної діяльності є 

об’єктивним фактом, що вимагає врахування його побічних наслідків і 

розробки раціональних шляхів нейтралізації негативного впливу. 

Інтенсивність процесів забруднення залежить від відстані до джерела, що 

продукує забруднення і специфіки об’єктів забруднення. На величину 

показників акумуляції хімічних елементів рослинами лаванди 

вузьколистої,  проявляли істотний вплив їх концентрація в орному шарі 

ґрунту.  

6. За результатами досліджень встановлено, що хімічні елементи, 

які є різного ступеня токсичними для людини по різному акумулюються до 

рослин лаванди, що необхідно враховувати при проведенні агротехнічних 

заходів та переробці сировини. Термічна обробка водяним паром за 

температури 100
0
С дозволяє отримати ефірну олію високої якості, та 

дозволяє зменшити кількість  з 23 до 4 досліжуваних елементів які було 

виявлено в кінцевому продукті в незначній кількості, K 1,81;Mg 0,33; Ba 

0,11; V 0,71 мг/кг що менше 2% від початкової їх концентрації. 

 

Основні положення розділу висвітлені в публікаціях: [251, 268, 269, 

281]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЛАВАНДИ 

ВУЗЬКОЛИСТОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Американський економіст Н.Балаур свого часу зазначив: 

«Економічна ефективність – це вигідний взаємозв’язок між витратами та 

результатами»[293]. Численні показники економічної ефективності 

садівництва за своєю суттю та особливостями предмету оцінки зводяться 

до таких двох груп: 

а) ефективність (окупність) використання матеріальних ресурсів і 

праці й вимірюється рівнем рентабельності; 

б) ефективність використання землі (насаджень) визначається 

розміром прибутку, валового збору товарної продукції з розрахунку на 1 га 

насаджень (посівів). 

Економічна ефективність виробництва лаванди вузьколистої показує 

кінцевий ефект від застосування окремих елементів технології 

вирощування, в тому числі, ручної праці, засобів захисту рослин та ін. Ці 

показники є завершальним наслідком з виявлення доцільності 

впровадження у виробництво тих варіантів, що досліджували [294]. 

Економічна оцінка вирощування лаванди вузьколистої проводилася 

на основі застосування загальноприйнятої методики, яка дає змогу оцінити 

варіант технології за рівнем урожайності суцвіть,виходу ефірної олії, 

собівартості виробництва одиниці продукції, прибутковості гектара площі 

та рівнем рентабельності. Виробничі витрати розраховувалися на основі 

технологічних карт вирощування та діючих методичних рекомендацій 

[292]. Розрахунок вартісних показників здійснювався за цінами на 

виробничі ресурси та продукцію, що діяли на кінець 2019 року. 

Лаванда вузьколиста є багаторічною культурою з терміном 

експлуатації насаджень 10–15 років, тому технологія її вирощування 

відрізняється від інших польових культур. Критичними для поширення 
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даної культури є значні витрати на посадковий матеріал у перший рік 

вирощування. 

Досліджуючи ефективність вирощування лаванди за різних способів 

розмноження слід відмітити, що найбільші виробничі затрати 

здійснюються при її вирощуванні розсадним способом з використанням 

високоякісного садивного матеріалу з укорінених живців (табл. 6.1).  

Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування лаванди за різних 

способів розмноження, сорт Оріон, середнє за 2016-2018рр. 

Показники 

Розсадний 

спосіб 

(контроль) 

Насіннєвий 

спосіб 

Насіннєвий 

розсадою 

Маса суцвіть, г/кущ 443 250 355 

Частка ефірної олії на сиру масу, 

мл/кущ 
4,9 3,4 3,4 

Урожайність суцвіть, кг/га 7974 4500 6390 

Збір ефірної олії, кг/га 88,74 61,2 61,2 

Виробничі витрати на 

вирощування зеленої маси , тис. 

грн/га 

25,5 13,5 10,5 

Виробничі витрати на 

вирощування 1 кг суцвіть, грн 
3,2 3,0 1,6 

Собівартість 1 кг олії, грн 580,7 769,4 808,3 

Ціна реалізації 1 кг олії, грн 2000 2000 2000 

Прибуток на 1 га,  тис. грн 125,9 75,3 72,9 

Рівень рентабельності 

виробництва олії,  % 244,4 159,9 147,4 

 

Так витрати на вирощування 1 кг суцвіть були найвищими у 

насадженнях з розсадним способом вирощування (3,2 грн.). 

Витрати на заробітну плату другого і третього років вирощування 
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зростають на 4,64 тис. грн. за проведені механізовані роботи і на 1,79 грн. 

на роботи, виконані вручну (додаток О). Проте повна собівартість 

продукції першого року вирощування на 1901,38 тис.грн. вища від другого 

і третього за рахунок витрат на садивний матеріал. 

За насіннєвого способу вирощування витрати на вирощування 

суцвіть лаванди були найнижчими. Основним чином дане зниження 

відбулось за рахунок різниці в ціні на посадковий і насіннєвий матеріал, та 

різниці в його кількості . 

Не дивлячись на незначні виробничі затрати найвища собівартісь олії 

була за насіннєвих способів вирощування  основним чином за рахунок 

низької продуктивності насаджень і більш тривалим періодом виходу на 

оптимальні показники продуктивності (рис. 6.1) 

 

 

Рис. 6.1  Собівартість виробництва олії з рослин сорту Оріон за 

різних способів вирощування, середня за 2016-2018 рр. (грн./кг) 

Слід зазаначити що рослини за насінневого способу розмноження на 
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початкових етапах повільніше нарощують продуктивність, мають 

невирівняність у насадженнях за силою росту рослин, тому фактично 

відстають на рік від рослин висаджених з розсади.  

 

 

Рис. 6.2  Рентабельність виробництва олії з рослин сорту Оріон за 

різних способів вирощування,  середня за 2016-2018 р. на 1 га, % 

У досліді з вивчення економічної ефективності вирощування лаванди 

вузьколистої в умовах лісостепу України ми порівнювали 8 

інтродукованих сортів та новостворений сорт Мрія. Для закладання 

насаджень використовували технологію вирощування укоріненням живців. 

В якості контролю взяли сорт Оріон (табл. 6.2). 

Лаванда вузьколиста – багаторічна культура, тому економічна 

ефективність її вирощування значною мірою залежить від витрат на 

створення плантацій. У наших дослідженнях вони становили 90,0 тис. 

грн/га., з яких 96 % вартість садивного  матеріалу. Ці витрати рівномірно 

розподіляються за роками залежно від терміну експлуатації насаджень. 



 

 

 

Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування лаванди вузьколистої в умовах Лісостепу України, середнє за 2016–2018 рр. 

Показники Мрія 
Феєрфо

гель 
Лівадія Восток 

Кенінг 

Гумберг 
Маестро 

Веселі 

нотки 

Річард 

Уолс 

Оріон 

(контро

ль) 

Урожайність суцвіть, г/кущ 332 420 486 425 482 444 492 521 443 

Частка ефірної олії на сиру масу, мл кущ 5,6 3,5 5,3 4,8 5,3 6 5,4 5,6 4,9 

урожайність суцвіть, кг/ га 5976 7560 8748 7650 8676 7992 8856 9378 7974 

Збір ефірної олії, кг/ га 100,8 63 95,4 86,4 95,4 108 97,2 100,8 88,74 

Виробничі витрати на вирощування 

суцвіть, тис. грн/га 
25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Виробничі витрати на вирощування  1 кг 

суцвіть, грн  
4,3 3,4 2,9 3,3 2,9 3,2 2,9 2,7 3,2 

Собівартість 1 кг олії, грн 501,1 819,4 549,8 594 544,9 475,2 536 520,2 580,7 

Ціна реалізації 1 кг олії, грн 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Виручка від реалізації олії, тис. грн. 201,6 126,0 190,8 172,8 190,8 216,0 194,4 201,6 177,5 

Прибуток на 1 га, тис. грн. 151,1 74,4 138,3 121,5 138,8 164,7 142,3 149,2 125,9 

Рівень рентабельності  виробництва олії, 

% 
299,1 144,1 263,8 236,7 267,0 320,9 273,1 284,5 244,4 

Інвестиції на створення насаджень, тис. 

грн. 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Інвестиції в переробку, тис. грн. 588 588 588 588 588 588 588 588 588 

Строк окупності інвестицій, років. 4,5 9,1 4,9 5,6 4,9 4,1 4,8 4,5 5,4 



 

 

 

В усіх варіантах такі відрахування для відшкодування вартості 

насаджень мали високе питоме значення у виробничих витратах по 

вирощуванню лаванди (45,3-46,1 %), що в сукупності з іншими факторами 

вплинуло на показники ефективності. Крім цього, найбільше затрат у 

вирощуванні лаванди вузьколистої припадає на засоби захисту рослин, 

пально-мастильні матеріали, добрива. У сорту Мрія ці показники 

становили відповідно 7,2 %, 8,8 та 5,6 %. 

Вирощуючи лаванду в промислових масштабах економічно доцільно 

займатися її переробкою, оскільки ціна ефірної олії досить висока (2,0 тис. 

грн./кг). Але виробництво цієї продукції - трудомісткий процес, під час 

якого сировина піддається обробці парою в дистиляторі.При переробці 

лаванди найбільшу частку витрат становлять амортизаційні відрахування з 

вартості установки парової дистиляції ефірних олій (45,0 %), оплата праці 

(29,7 %), електроенергія (7,7 %). 

Від прибутковості кожного сорту залежав термін окупності 

інвестицій на створення насаджень. Аналізуючи цей показник по різних 

сортах встановлено, що він коливався від 4,1 років (найменший) у сорту 

Маестро до 9,1  років (найбільший) сорту Феєрфогель.  

Прибутковість досліджуваних сортів основним чином визначалася 

урожайністю суцвіття з куща і часткою ефірної олії в ньому. В той же час 

виробничі витрати на вирощування суцвіть не сильно впливали на різницю 

в прибутковості між сортами, так як для усіх досліджуваних сортів вони 

були однакові як і технологічні операції. Найбільш прибутковим серед 

досліджуваних сортів виявився сорт Маестро з середньою урожайністю 

444 грам/кущ, та найбільшою часткою ефірної олії на сиру масу близько 

6 мл. на рослину. Найменші показники продуктивності серед 

досліджуваних сортів мав сорт Феєрфогель урожайність якого становила 

420 грам/кущ, що на рівні інших досліджуваних сортів, але за низької 

кількості ефірної олії що був на рівні 3,5 мл/кущ даний сорт мав найнижчу 

прибутковість. 
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Аналізуючи продуктивність рослин слід відмітити що не завжди 

висока урожайність суцвіть чи висока частка ефірної олії у рослині є 

визначальними за оцінки економічної ефективності їх вирощування, 

набагато важливішим є наявність цих показників у одному сорті в 

оптимальному співвідношенні. 

Порівнюючи прибутковість досліджуваних сортів з контрольним 

сортом Оріон (125,9 тис. грн./га) слід відмітити, що контрольний сорт не 

найприбутковіший і займає проміжне положення між високоприбутковими 

Маестро (164,7 тис.грн./га) та Мрія (151,1 тис.грн./га) та найменш 

прибутковим сортом Феєрфогель з прибутком 74,4 тис грн. з гектара. 

 

 

Рис. 6.3 Собівартість та рівень рентабельності виробництва ефірної 

олії при вирощуванні розсадним способом  
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Як видно з таблиці 6.1 продуктивність сорту: урожайність суцвіть і 

вихід ефірної олії впливає на економічні показники вирощування лаванди. 

Незважаючи на високі виробничі витрати по вирощуванню суцвіть, 

однакові для досліджуваних сортів,порівняно з контрольним сортом Оріон 

виручка від реалізації олії у новоствореного сорту Мрія та сорту Маестро 

була на 24,1 тис.грн. та 38,5 тис. грн. більшою, собівартість одного 

кілограму олії нижчою відповідно на 79,6 та 105,5 грн. Отже в даних сортів 

були отримані найвищі прибуток на 1 га площі насаджень та рівень 

рентабельності. 

Виробничі витрати на вирощування та переробку лаванди сорту 

Маестро та Мрія, показують достатній рівень прибутковості вирощування 

сорту Маестро та новоствореного сорту Мрія в умовах Лісостепу України 

Окрім посадкового матеріалу найбільш затратними операціями у 

вирощуванні лаванди є переробка, засоби захисту, паливо, витрати на 

сільськогосподарську техніку, добрива. 
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Висновки до розділу  

 

У результаті досліджень з економічної ефективності вирощування 

лаванди установлено, що при виборі способу вирощування слід надавати 

перевагу вирощуванню рослин отриманих від сортових рослин шляхом 

вегетативного розмноження, що дає можливість порівняно з насіннєвими 

способами зменшити собівартість 1 кг олії в 1,3-1,4 рази та збільшити 

рівень рентабельності її виробництва 1,5-1,7 рази.  

Найбільш затратними статтями культивування лаванди були 

інвестиції на закладання насаджень та переробку сировини, відповідно  90 

тис. грн та 580 тис. грн. 

У результаті проведеної економічної оцінки новоствореного сорту 

лаванди вузьколистої Мрія визначено, що його вирощування в умовах 

Лісостепу України є високоефективним.Разом з цінними господарськими 

ознаками сорт відзначається високою конкурентоспроможністю у 

порівнянні з іншими за продуктивністю та прибутковістю. 

Культивування лаванди в Україні за умови використання 

високопродуктивних сортів таких як новостворений сорт Мрія та 

інтродукований сорт Маестро може бути рентабельним на рівні 299,1 – 

320,9 %. 

 

 



 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у встановленні особливостей онтогенезу 

та визначенні ефективного способу розмноження рослин лаванди для 

підвищення їх продуктивності та покращення якісного складу ефірної олії. 

Запропоновані оптимальні способи вегетативного і насіннєвого 

розмноження досліджуваних сортів лаванди та обґрунтовано економічну 

доцільність вирощування культури в зоні Лісостепу України. 

1. За три вегетаційні періоди у сортів, які досліджували, 

тривалість міжфазних періодів від початку відновлення відростання до 

появи квітконосів у середньому тривала 23 доби. Найдовше процес 

достигання насіння тривав у рослин сорту Лівадія і він був стабільний за 

роками досліджень – 60 діб. Рослини сорту Річард Уолс формували насіння 

за коротший період – 41 добу у 2015 р. і 40 – у 2016 р. Насіннєвий спосіб 

розмноження лаванди сівбою під зиму ефективніший за кількістю сходів 

рослин (на рівні 20–28 %) у порівнянні з весняною сівбою (схожість від 10 

до 15 %), розсадний – є ефективнішим за кількістю вирощених рослин, 

проте він є енергозатратним. 

2. Встановлено рівень мінливості кількісних ознак рослин 

лаванди за різних способів вирощування, впливу погодних умов на 

параметри габітусу куща: висота, ширина, кількість бічних пагонів 1-го 

порядку. Коефіцієнт варіації показників ознаки висоти рослин становив в 

середньому за роками досліджень 4,78 %, кількості гілок на рослині – 2,91 

%, генетична спадковість ознак є високою, за винятком тривалості фази 

цвітіння (28,30) і цвітіння суцвіття (76,24).  

3. Виявлено пряму залежність показників продуктивності рослин 

від їх форми. Рослини з компактною формою куща формували значно 
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нижчий урожай суцвіть від рослин з розлогою (на 160,99 г) і 

напіврозлогою (на 196,82 г) формами.  

4. Накопичення ефірної олії в суцвіттях сортів лаванди, 

вирощених в умовах Лісостепу України, як і хімічних компонентів 

залежить від температури і кількості опадів у період вегетації: частка 

вмісту ефірної олії у перерахунку на суху масу становить від 1,25 % (2015 р.) 

до 1,98 % (2017 р.). 

5. Застосування біологічно активних речовин, бурштинової 

кислоти та ІМК в концентрації 280 мг/л, у процесі вирощування садивного 

матеріалу лаванди збільшує укорінення на 8,4 % − 21,5 %, що збільшує 

вихід укорінених зелених живців на рівні 84,5–97,6 % вирощеного 

матеріалу.  

6. За розмноження рослин лаванди живцюванням необхідно 

враховувати біологічні особливості сорту та умови вирощування. Для 

сорту Маестро оптимальними є терміни живцювання у фазу цвітіння та 

технічної стиглості, за яких вихід кондиційних саджанців досягає 55 і 53 % 

відповідно. Рівень укорінення живців сорту Річард Уолс не залежано від 

терміну живцювання і був на рівні 61–67 %. 

7. Виявлено позитивну динаміку накопичення вмісту хлорофілів 

а і b у листках рослин лаванди за етапами органогенезу в умовах 

Лісостепу. У фазу цвітіння концентрація суми хлорофілів у листках 

досягала максимуму і становила залежно від сортових особливостей 

рослин культури від 1,8 до 2,0 г/дм2, що на 18,8 – 25,0 % вище 

попереднього етапу розвитку. 

8. Встановлено сортову залежність формування хлорофілів а і b. 

Найвищі показники вмісту хлорофілу а у період цвітіння зафіксовані у 

сортів Восток і Маестро, хлорофілу b - у Оріон. Показник вмісту 

хлорофілів за фенологічними фазами дозволяє визначати оптимальні 
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умови вегетації насаджень лаванди та їх урожайності, а також підібрати 

сорти з високими показниками продуктивності. 

9. Із 8 сортів лаванди, що піддавались впливу низьких 

температур, найбільші ушкодження відмічені у сортів Феєрфогель, Лівадія 

та Оріон на рівні 83, 80 та 90 балів сумарного ушкодження на однорічних 

пагонах за температури -30 0С. За температурного режиму -25 0С жодна 

рослина не ушкодилась так критично, що могло призвести до загибелі. 

Згідно комплексного аналізу різновікових тканин рослини лаванди 

найстійкішим є сорт Кенінг Гумберг, сумарний бал ушкодження якого з 

урахуванням цінності тканин становив 69,6 за температури -30 0С . 

10. Рослини лаванди переносять пониження на рівні -25 0С без 

значних ушкоджень, а за температури -30 0С зазнають уражень, після яких 

неможливе відновлення однорічних приростів, що необхідно врахувати за 

вирощування. 

11. Вміст хімічних елементів у сировині рослин лаванди та 

концентрація їх в ґрунті не мали значного впливу на склад кінцевого 

продукту (ефірної олії). Екологічно безпечний продукт – олія, яку 

отримували за термічної обробки водяним паром за температури 100 0С 

дозволяє зменшити кількість з 23 досліджуваних елементів до 4, які 

виявлено в кінцевому продукті в кількості:     K-1,81; Mg-0,33; Ba-0,11; V-

0,71 мг/кг, що менше 2% від початкової концентрації. 

12. У результаті досліджень економічної ефективності 

вирощування лаванди встановлено, що її культивування в умовах 

Лісостепу України може бути високоефективним (прибуток на 1 га – 151,1-

164,7 тис. грн, рівень рентабельності - 299–321 %) за умови використання 

високопродуктивних сортів: новоствореного Мрія та інтродукованого 

Маестро.  
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13. У результаті експериментальних досліджень, викладених у 

дисертаційній роботі, розроблені елементи технологій, які дозволяють 

успішно вирощувати та отримувати високі врожаї суцвіть лаванди 

вузьколистої з підвищеним вмістом і високою якістю ефірної олії в умовах 

Лісостепу України. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

 

У господарствах Лісостепу України для одержання високоякісної 

лавандової ефірної олії на рівні 100,8–108,0 кг/га та рівнем рентабельності 

виробництва олії 271–287 % рекомендується застосовувати наступні 

елементи технології вирощування:  

1. Для забезпечення високої однорідності насаджень та їх 

технологічності, прискорення виходу на максимальну продуктивність 

використовувати посадковий матеріал, отриманий шляхом укорінення 

сортових живців з високопродуктивних рослин. Оптимальний строк 

виробничих насаджень в умовах Лісостепу України – третя декада травня. 

Кращий строк сівби – друга декада жовтня.  

2. Для забезпечення укорінення зелених живців лаванди вузьколистої 

на рівні 84,5–97,6 % необхідно використовувати стимулятори 

3-індолілмасляної кислоти та бурштинової кислоти в концентрації 

280 мг/л.  

3. Висаджувати високопродуктивний новостворений сорт Мрія та 

адаптований до умов вирощування в Лісостепу і Поліссі сорт Маестро. 

культивування яких може бути рентабельним  рентабельним на рівні 270,7 

– 286,9 %, що робить можливим отримання олії високої якості на рівні 1,4–

1,7 % із вмістом ліналіл ацетату 31,8 % та сировини для переробної галузі 

на рівні 7992 кг/га. в умовах Лісостепу.   
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ДОДАТКИ 

 

 



 

 

 

Додаток А 

Погодні показники 2018 року 

(за інформацією метеостанції ІС НААН) 

Показники Місяці 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t сер., ºС -2,4 -3,9 -2,1 12,9 18,4 20,4 21 23,4 16,6 11,1   
t max, ºС 6,6 3,8 7,6 27,4 31,1 31,3 29,8 32,9 30,3 29   
t min, ºС -16,9 -21,3 -14,8 0,7 6,8 6,7 9,7 10,8 0,3 1,2   
К-ть опадів, 

мм 
12,2 11,6 21,8 8,8 30,0 92,6 84,5 24,2 32,5 14,6   

Швидкість 

вітру сер., 

м/с 
1,3 1,4 1,9 2,0 1,0 0,8 0,6 0,3 0,5 0,9 

  

Сума 

активних 

температур 

10 ºС і вище 

0 0 0 360,2 571,2 612,0 650 724 473 280 

  

ГТК 0 0 0 0,2 0,53 1,51 1,3 0,33 0,9 0,52   
Сума 

активних 

температур 

10 ºС і вище 

за рік 

3670,4 

Сума опадів 

за рік, мм 
332,8 

ГТК за рік 0,9 (недостатнє) 



 

 

 

 

Додаток Б 

Пристрій дистилятора типу аламбік 

 

термометр паровідвідна  

 

 

 

колона для 

загрузки 

сировини 

 

 

 

перегінний 

куб 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

холодна вода 

відпрацьована 

вода 

 

 

 

 

 

холодильник 
 

 

конденсат 
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Додаток Б1 

 Параметри габітусу куща лаванди вузьколистої залежно від діапазонів розмірів куща, 2015 р. 

Діапазон 

розмірів куща 
Сорт 

Висота,  

см 

Ширина, 

см 

Довжина 

колосу,  

см 

Кількість, шт. 

квіток у 

суцвітті 
суцвіть 

гілок 1-го 

порядку 

квіток на 

рослині 

малопродуктивна 

Восток 

Кенінг 

Гумберг 

48,16±5,18 51,01±5,12 4,03±0,78 25,12±2,12 213,2±7,01 23,1±0,89 6137,3±738,3 

типова 

Маестро 

Оріон 

Веселі 

нотки 

Феєрфогель 

52,04±2,90 55,35±2,79 8,12±0,98 60,01±6,87 134,4±5,75 47,4±1,32 6137,3±966,7 

продуктивна 
Річард Уолс 

Лівадія 
50,04±3,09 67,21±2,12 7,89±1,16 52,8±9,78 275,1±21,81 46,6±1,12 12654,3±1867,3 

V%  3,9 14,5 34,4 40,1 34,0 35,4 45,3 

 



 

 

 

Додаток Б2 

 Параметри габітусу куща лаванди вузьколистої залежно від діапазонів розмірів куща, 2016 р. 

Діапазон 

розмірів куща 
Сорт 

Висота,  

см 

Ширина, 

см 

Довжина 

колосу,  

см 

Кількість, шт. 

квіток у 

суцвітті 
суцвіть 

гілок 1-го 

порядку 

квіток на 

рослині 

малопродуктивна 

Восток 

Кенінг 

Гумберг 

41,12±5,11 54,86±4,37 4,65±0,21 34,27±2,41 183,5±6,51 29,2±1,09 5992,4±722,8 

типова 

Маестро 

Оріон 

Веселі 

нотки 

Феєрфогель 

59,12±3,60 61,32±3,12 6,21±0,87 45,12±8,94 147,7±6,78 37,3±1,09 5992,4±897,1 

продуктивна 
Річард Уолс 

Лівадія 
56,98±4,09 64,31±2,90 8,12±1,21 44,1±8,94 257,6±13,31 49,2±1,31 12574,3±1564,3 

 V% 18,8 8,0 27,5 14,6 28,6 26,1 46,4 

 

 

 



 

217 

 
 

 

 

Додаток Б3 

Параметри габітусу куща лаванди вузьколистої залежно від діапазонів розмірів куща, 2017 р. 

Діапазон 

розмірів куща 
Сорт 

Висота,  

см 

Ширина, 

см 

Довжина 

колосу,  

см 

Кількість, шт. 

квіток у 

суцвітті 
суцвіть 

гілок 1-го 

порядку 

квіток на 

рослині 

малопродуктивна 

Восток 

Кенінг 

Гумберг 

43,23±6,45 48,12±6,23 3,47±0,57 31,21±3,12 201,2±4,54 35,3±0,96 5866,6±725,6 

типова 

Маестро 

Оріон 

Веселі 

нотки 

Феєрфогель 

49,16±4,90 65,34±4,65 5,14±0,79 53,03±7,53 129,8±7,38 30,5±0,98 5866,6±946,3 

продуктивна 
Річард Уолс 

Лівадія 
49,01±5,09 75,12±3,35 8,20±0,99 59,7±9,87 261,7±18,11 38,3±1,56 12260,3±1651,3 

 V% 7,2 21,7 42,8 31,1 33,4 11,3 46,2 
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Додаток Г1 

Продуктивність і врожайність лаванди вузьколистої при 

вирощуванні в умовах Лісостепу України, 2016 р. 

Сорт 

Середня 

маса 

суцвіття, г 

Урожай 

суцвіть з 

куща, г 

Насіннєва 

продуктивні

сть, 

г/рослина 

Коефіцієнт 

плодоутво

рення, % 

Дворічні 

Феєрфогель 0,80+0,29 195 81,8+ 6,7 51,9 

Лівадія 0,98+0,11 299 107,0+5,8 46,7 

Восток 0,91+0,05 283 97,5+3,8 49,0 

Кенінг Гумберг 1,03+0,17 288 103,5+7,8 57,5 

Маестро 1,09+0,57 272 95,6+9,1 45,7 

Веселі нотки 1,05+0,05 316 116,8+9,1 47,6 

Річард Уолс 1,09+0,19 311 116,8+3,9 49,3 

Оріон (контроль) 0,65+0,11 185 61,3+ 6,8 56,3 
V% 16,4 18,9 19,1 8,7 

НІР05 0,18 60 22,1 5,2 

Трьохрічні 

Феєрфогель 1,13+0,05 391 133,8+10,1 64,0 

Лівадія 0,95+0,08 575 89,6+15,1 68,1 

Восток 0,73+0,10 561 228,3+16,1 67,6 

Кенінг Гумберг 0,63+0,10 605 228,3+18,5 59,6 

Маестро 0,83+0,08 523 195,4+9,6 61,7 

Веселі нотки 1,26+0,14 619 204,2+28,6 59,3 

Річард Уолс 1,46+0,12 644 256,0+22,3 59,1 

Оріон  (контроль) 0,89+0,08 321 228,3+22,3 61,4 
V% 28,4 21,7 28,7 5,8 

НІР05 0,33 136 66,4 4,3 

Чотирирічні 

Феєрфогель 0,99+0,11 403 258,3+19,0 70,2 

Лівадія 0,98+0,05 589 257,9+18,5 75,6 

Восток 0,94+0,22 605 295,6+16,7 71,9 

Кенінг Гумберг 1,35+0,05 623 298,8+19,6 65,3 

Маестро 1,11+0,05 599 298,8+18,5 67,8 

Веселі нотки 1,11+0,12 708 347,3+17,4 67,8 

Річард Уолс 1,21+0,06 713 401,2+7,8 64,0 

№ 2-56 0,95+0,13 705 395,6+16,7 70,0 

Оріон (контроль) 0,64+0,03 411 250,1+18,4 68,1 

V% 19,3 19,7 18,5 5,0 

НІР05 0,22 127 62,6 3,8 
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Додаток Г2 

Продуктивність і врожайність лаванди вузьколистої при 

вирощуванні в умовах Лісостепу України, 2017 р. 

Сорт 

Середня 

маса 

суцвіття, г 

Урожай 

суцвіть з 

куща, г 

Насіннєва 

продуктивніс

ть, г/рослина 

Коефіцієнт 

плодоутвор

ення, % 

2 рік 

Феєрфогель 0,85+0,27 208 87,2+ 8,3 57,9 

Лівадія 1,05+0,09 281 99,0+6,1 52,1 

Восток 1,01+0,09 275 101,3+5,5 51,0 

Кенінг Гумберг 0,99+0,15 298 104,3+5,0 56,1 

Маестро 1,01+0,47 256 76,3+7,5 51,3 

Веселі нотки 1,16+0,07 295 99,3+7,6 56,7 

Річард Уолс 1,17+0,11 324 124,2+4,8 55,4 

№ 2-56 1,10+0,07 375 119,3+4,6 56,5 

Оріон (контроль) 0,58+0,09 201 53,1+ 7,1 46,2 

V% 18,4 19,4 22,6 7,1 

НІР05 0,20 59 23,6 4,1 

3 рік 

Феєрфогель 1,18+0,09 385 122,6+9,7 53,0 

Лівадія 1,01+0,07 546 98,9+9,7 52,8 

Восток 0,79+0,08 529 240,5+11,3 60,7 

Кенінг Гумберг 0,75+0,08 584 240,5+29,7 61,2 

Маестро 0,85+0,04 505 185,6+10,9 58,8 

Веселі нотки 1,18+0,24 606 216,3+22,3 61,7 

Річард Уолс 1,39+0,08 627 242,0+17,8 68,3 

№ 2-56 1,28+0,19 621 132,4+9,0 63,0 

Оріон (контроль) 0,96+0,07 343 205,6+21,3 59,3 

V% 21,7 19,3 29,8 8,0 

НІР05 0,25 111 60,7 5,2 

4 рік 

Феєрфогель 1,05+0,16 423 251,8+24,0 75,6 

Лівадія 1,03+0,10 581 243,3+29,2 78,1 

Восток 0,82+0,24 591 277,2+21,8 83,5 

Кенінг Гумберг 1,23+0,09 613 326,1+22,2 81,2 

Маестро 1,09+0,09 589 285,3+11,2 71,3 

Веселі нотки 1,27+0,10 692 363,3+15,2 77,5 

Річард Уолс 1,27+0,07 724 397,5+13,5 71,0 

№ 2-56 1,25+0,06 713 386,1+17,2 81,6 

Оріон (контроль) 0,78+0,07 399 253,3+20,1 75,6 

V% 17,3 19,7 19,6 5,7 

НІР05 0,21 126 65,9 4,8 
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Додаток Г3 

Продуктивність і врожайність лаванди вузьколистої при 

вирощуванні в умовах Лісостепу України, 2018 р. 

Сорт 

Середня 

маса 

суцвіття, г 

Урожай 

суцвіть з 

куща, г 

Насіннєва 

продуктивніс

ть, г/рослина 

Коефіцієнт 

плодоутвор

ення, % 

2 рік 

Феєрфогель 0,81+0,25 200 71,3+ 6,6 47,1 

Лівадія 1,03+0,13 287 88,0+4,3 56,3 

Восток 0,99+0,07 261 89,5+5,1 62,0 

Кенінг Гумберг 1,10+0,25 305 95,8+5,5 45,7 

Маестро 0,99+0,49 249 78,9+8,9 47,6 

Веселі нотки 1,09+0,03 301 105,8+7,9 49,9 

Річард Уолс 1,10+0,12 316 105,8+4,2 47,1 

№ 2-56 1,13+0,24 319 103,2+6,3 47,0 

Оріон (контроль) 0,63+0,07 199 59,0+ 5,3 46,9 

V% 16,7 17,2 18,4 11,0 

НІР05 0,18 50 17,8 6,0 

3 рік 

Феєрфогель 1,11+0,10 403 126,1+8,7 69,0 

Лівадія 1,01+0,12 559 92,3+8,8 63,3 

Восток 0,64+0,06 551 237,1+18,5 62,8 

Кенінг Гумберг 0,66+0,03 593 237,1+26,2 67,6 

Маестро 0,75+0,03 514 173,1+11,3 53,2 

Веселі нотки 1,25+0,16 611 227,8+23,5 62,3 

Річард Уолс 1,41+0,10 631 237,0+18,1 53,5 

№ 2-56 1,36+0,03 623 233,1+15,2 67,1 

Оріон (контроль) 0,91+0,03 329 214,4+18,8 57,8 

V% 29,0 19,5 27,7 9,5 

НІР05 0,32 113,71 59,55 6,39 

4 рік 

Феєрфогель 1,08+0,09 419 269,6+20,0 66,3 

Лівадія 1,05+0,09 579 253,3+20,1 68,6 

Восток 0,76+0,17 601 281,3+20,6 64,8 

Кенінг Гумберг 1,29+0,13 609 317,4+20,6 75,2 

Маестро 1,19+0,07 579 308,4+16,5 62,2 

Веселі нотки 1,19+0,17 703 367,0+11,5 66,2 

Річард Уолс 1,21+0,11 708 376,4+12,3 78,0 

№ 2-56 1,27+0,10 701 387,1+10,6 80,2 

Оріон (контроль) 0,68+0,05 396 243,3+25,1 63,9 

V% 20,3 19,6 17,5 9,5 

НІР05 0,24 125 59,3 7,2 
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Додаток Д1 

Вплив стимулятора ІМК на укорінених зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2014р. 

Сорти 
Концентрація стимулятора ІМК, мг/л Середнє по 

сорту, % контроль 140 280 420 

Феєрфогель 78 98 98 97 
97,7 

Лівадія 78 88 99 99 95,3 

Восток 78 95 97 94 95,3 

Кенінг Гумберг 77 95 96 93 94,7 

Маестро 78 96 99 99 98,0 

Веселі нотки 75 98 98 95 97,0 

Річард Уолс 74 95 98 94 95,7 

№ 2-56 78 98 98 97 97,7 

Оріон (контроль) 71 96 99 95 96,7 

Середнє  76,1 95,1 98,0 95,8  

V% 3,3 3,2 1,0 2,3 1,3 

НІР05 3 3 1 2 1,2 

 

Додаток Д2 

Вплив стимулятора ІМК на укорінених зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2015р. 

Сорти 
Концентрація стимулятора ІМК, мг/л Середнє по 

сорту, % контроль 140 280 420 

Феєрфогель 77 96 99 98 97,7 

Лівадія 76 90 99 99 96,0 

Восток 73 93 96 98 95,7 

Кенінг Гумберг 72 97 98 95 96,7 

Маестро 76 98 99 96 97,6 

Веселі нотки 77 94 96 97 96,7 

Річард Уолс 76 92 97 98 95,7 

№ 2-56 76 90 99 99 96,0 

Оріон (контроль) 68 94 98 93 95,0 

Середнє  76,1 94,3 97,8 96,8  

V% 4,0 3,1 1,3 2,1 0,9 

НІР05 3 3 1 2 0,8 
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Додаток Д3 

Вплив стимулятора ІМК на укорінених зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2016р. 

Сорти 
Концентрація стимулятора ІМК, мг/л Середнє по 

сорту, % контроль 140 280 420 

Феєрфогель 79 94 97 96 95,7 

Лівадія 77 98 99 99 98,7 

Восток 77 91 95 96 94,0 

Кенінг Гумберг 76 93 97 97 95,7 

Маестро 83 94 99 99 97,3 

Веселі нотки 79 96 97 93 95,3 

Річард Уолс 78 89 96 96 93,7 

№ 2-56 83 94 99 99 97,3 

Оріон (контроль) 74 92 97 97 95,3 

Середнє  76,1 93,4 97,1 96,4  

V% 3,8 2,8 1,5 2,0 1,7 

НІР05 3 2 2 2 1,6 

 

 

Додаток Ж1 

Вплив бурштинової кислоти на укорінення зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2014р. 

Сорти 

Концентрація стимулятора бурштинова 

кислота мг/л Середнє 

по сорту 
контроль 140 280 420 

Феєрфогель 78 84 88 89 87,0 

Лівадія 77 83 91 86 86,7 

Восток 76 74 78 88 80,0 

Кенінг Гумберг 75 86 87 85 86,0 

Маестро 79 82 87 88 85,7 

Веселі нотки 77 86 86 85 85,7 

Річард Уолс 76 89 89 88 88,7 

№ 2-56 78 84 88 89 87,0 

Оріон (контроль) 71 74 78 73 75,0 

Середнє  76,1 82,3 85,5 85,3  

V% 3,1 6,3 5,4 5,8 5,1 

НІР05 3 6 5 5 4,7 
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Додаток Ж2 

Вплив бурштинової кислоти на укорінення зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2015р. 

Сорти 

Концентрація стимулятора бурштинова 

кислота мг/л Середнє 

по сорту 
контроль 140 280 420 

Феєрфогель 78 88 89 85 87,3 

Лівадія 77 81 89 83 84,3 

Восток 76 72 76 83 77,0 

Кенінг Гумберг 75 82 85 84 83,7 

Маестро 79 87 84 85 85,3 

Веселі нотки 77 85 85 84 84,7 

Річард Уолс 76 85 85 82 84,0 

№ 2-56 77 81 89 83 84,3 

Оріон (контроль) 71 75 76 76 75,7 

Середнє  76,1 81,9 83,6 82,8  

V% 3,0 6,6 6,0 3,3 4,7 

НІР05 2 6 5 3 4,2 

 

Додаток Ж3 

Вплив бурштинової кислоти на укорінення зелених живців лаванди 

вузьколистої, % 2016р. 

Сорти 

Концентрація стимулятора бурштинова 

кислота мг/л Середнє 

по сорту 
контроль 140 280 420 

Феєрфогель 78 86 87 89 87,3 

Лівадія 77 82 87 86 85,0 

Восток 76 73 74 87 78,0 

Кенінг Гумберг 75 87 85 86 86,0 

Маестро 79 86 84 85 85,0 

Веселі нотки 77 87 87 86 86,7 

Річард Уолс 76 87 87 88 87,3 

№ 2-56 77 82 87 86 85,0 

Оріон (контроль) 71 73 80 76 76,3 

Середнє  76,1 82,6 83,9 85,4  

V% 3,0 7,0 5,3 4,4 4,8 

НІР05 2 6 5 4 4,4 
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Додаток З1 

Розподіл хлорофілу а (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу у 2015 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,69 0,96 1,21 1,40 1,56 

Лівадія  0,63 0,87 1.07 1,32 1,34 

Восток 0,74 1,02 1,26 1,20 1,65 

Кенінг Гумберг  0,58 0,87 1,07 1,23 1,38 

Маестро  0,73 1,05 1,29 1,42 1,60 

Веселі нотки  0,65 0,99 1,21 1,35 1,60 

Річард Уолс  0,55 0,86 1,01 1,18 1,50 

№ 2-56 0,67 0,96 1,23 1,40 1,58 

Оріон  0,67 0,80 1,06 1,30 1,34 

V% 9,6 9,1 8,9 6,9 8,1 

НіР05 0,07 0,11 0,10 0,09 0,33 

Додаток З2 

Розподіл хлорофілу а (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу у 2016 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,74 1,01 1,17 1,39 1,49 

Лівадія  0,61 0,91 1,11 1,23 1,45 

Восток 0,73 0,99 1,28 1,60 1,67 

Кенінг Гумберг  0,55 0,83 1,11 1,29 1,39 

Маестро  0,71 1,07 1,23 1,45 1,67 

Веселі нотки  0,61 0,95 1,16 1,40 1,54 

Річард Уолс  0,53 0,84 1,06 1,25 1,45 

№ 2-56 0,70 1,03 1,21 1,49 1,51 

Оріон  0,63 0,83 1,07 1,23 1,39 

V% 12,1 9,8 6,5 9,5 7,0 

НіР05 0,05 0,14 0,11 0,08 0,31 
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Додаток З3 

Розподіл хлорофілу а (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу у 2017 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,78 1,00 1,16 1,44 1,57 

Лівадія  0,67 0,86 1.06 1,29 1,41 

Восток 0,78 1,02 1,33 1,70 1,60 

Кенінг Гумберг  0,54 0,85 1,09 1,32 1,34 

Маестро  0,75 1,02 1,32 1,51 1,65 

Веселі нотки  0,63 0,97 1,14 1,42 1,60 

Річард Уолс  0,57 0,88 1,05 1,23 1,43 

№ 2-56 0,73 1,01 1,23 1,68 1,60 

Оріон  0,61 0,82 1,11 1,25 1,38 

V% 13,5 8,8 9,1 12,3 7,8 

НіР05 0,09 0,15 0,18 0,16 0,38 

 

Додаток І1 

Розподіл хлорофілу b (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу, 2015 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,35 0,39 0,40 0,45 0,33 

Лівадія  0,33 0,40 0,47 0,40 0,44 

Восток 0,37 0,35 0,39 0,37 0,38 

Кенінг Гумберг  0,38 0,42 0,52 0,49 0,46 

Маестро  0,39 0,49 0,39 0,46 0,37 

Веселі нотки  0,35 0,42 0,46 0,40 0,39 

Річард Уолс  0,37 0,41 0,43 0,47 0,41 

№ 2-56 0,37 0,40 0,38 0,44 0,38 

Оріон  0,40 0,40 0,47 0,61 0,42 

V% 5,9 9,0 11,1 15,4 9,9 

НіР05 0,08 0,19 0,17 0,16 0,31 
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Додаток І2 

Розподіл хлорофілу b (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу, 2016 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,33 0,46 0,47 0,37 0,37 

Лівадія  0,35 0,47 0,40 0,47 0,39 

Восток 0,33 0,33 0,46 0,39 0,33 

Кенінг Гумберг  0,31 0,44 0,47 0,56 0,41 

Маестро  0,35 0,44 0,47 0,45 0,38 

Веселі нотки  0,37 0,41 0,41 0,47 0,47 

Річард Уолс  0,33 0,45 0,47 0,46 0,45 

№ 2-56 0,36 0,40 0,43 0,47 0,47 

Оріон  0,33 0,36 0,39 0,62 0,41 

V% 5,5 11,3 7,6 16,3 11,6 

НіР05 0,09 0,15 0,18 0,16 0,38 

 

Додаток І3 

Розподіл хлорофілу b (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за 

етапами органогенезу, 2017 р. 

 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

початок 

цвітіння 

повне 

цвітіння 

Феєрфогель  0,40 0,38 0,39 0,35 0,38 

Лівадія  0,40 0,39 0,39 0,39 0,37 

Восток 0,35 0,37 0,38 0,44 0,37 

Кенінг Гумберг  0,33 0,49 0,54 0,51 0,42 

Маестро  0,37 0,42 0,40 0,41 0,33 

Веселі нотки  0,39 0,46 0,42 0,39 0,40 

Річард Уолс  0,35 0,46 0,48 0,51 0,46 

№ 2-56 0,39 0,43 0,50 0,49 0,40 

Оріон  0,35 0,38 0,40 0,69 0,46 

V% 7,0 10,2 13,4 22,0 10,7 

НіР05 0,19 0,24 0,28 0,36 0,38 
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Додаток К1 

Сума хлорофілів (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за етапами 

вегетації, 2015 р. 

 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

розкриття 

квіток 

цвітіння 

Феєрфогель  1,2 1,7 1,4 1,9 1,8 

Лівадія  0,7 1,5 1,8 1,9 1,9 

Восток 1,4 1,5 1,9 2,2 1,8 

Кенінг Гумберг  0,9 1,3 1,9 2,0 2,0 

Маестро  0,7 1,8 1,8 1,8 1,9 

Веселі нотки  1,2 1,7 1,5 1,5 2,3 

Річард Уолс  0,7 1,5 1,4 1,8 2,2 

№ 2-56 1,0 1,3 1,7 2,0 2,0 

Оріон  1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

V% 26,0 13,7 14,4 13,6 12,1 

НіР05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 

Додаток К2 

Сума хлорофілів (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за етапами 

вегетації, 2016 р. 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формуванн

я бутонів 

розкриття 

квіток 

цвітіння 

Феєрфогель  1,4 1,0 1,5 1,5 1,7 

Лівадія  1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 

Восток 0,7 1,0 1,4 1,7 1,9 

Кенінг Гумберг  1,1 1,1 1,5 1,5 1,9 

Маестро  1,2 1,3 1,4 1,7 2,3 

Веселі нотки  1,1 1,0 1,9 2,0 1,8 

Річард Уолс  1,1 1,1 1,8 1,4 1,7 

№ 2-56 1,0 1,1 1,5 1,9 1,8 

Оріон  0,7 1,3 1,4 1,9 2,0 

V% 21,8 10,5 13,0 13,7 12,2 

НіР05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
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Додаток К3 

Сума хлорофілів (г/дм
2
) в листках лаванди вузьколистої за етапами 

вегетації, 2017 р. 

 

 

Сорти лаванди 

Міжфазні періоди розвитку рослин культури 

початок 

вегетації 

повне 

формування 

листків 

формування 

бутонів 

розкриття 

квіток 

цвітіння 

Феєрфогель  0,7 1,5 1,9 2,0 2,2 

Лівадія  1,1 1,3 1,4 1,8 2,0 

Восток 1,2 1,7 1,8 1,8 2,3 

Кенінг Гумберг  0,7 1,5 1,4 1,9 1,5 

Маестро  1,4 1,4 1,9 2,2 1,8 

Веселі нотки  0,7 1,5 1,5 1,9 1,9 

Річард Уолс  0,9 1,3 1,3 1,9 1,8 

№ 2-56 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 

Оріон  1,2 1,1 1,8 1,8 1,9 

V.% 26,0 12,1 14,6 7,0 12,1 

НіР05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
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Додаток Л 

Вплив низьких температур на пошкодження рослин лаванди, 2014-2016 рр. 

Контроль відібраний після природного зниження температури -21,9
0
С. 

 

 

Cорт 
Варіант 

Об’єкт проморожування та його пошкодження, бал. 

1-річний 2-річний 3-річний 

кора камбій деревна серцевина Σ кора камбій деревна серцевина Σ кора камбій деревна серцевина Σ 

Феєрфогель  

к 1,8 2 1 1 5,8 1 0,8 0,8 1 3,6 0,5 0,8 0,8 1,5 3,6 

-25 3 2 2,5 2 9,5 2 2 3 2 9 1,8 2 2,2 1,5 7,5 

-30 4,5 4,5 4,5 1 14,5 3 3 2,8 2,5 11,3 3,5 3 4 3 13,5 

Лівадія  

к 0,5 0,5 0,8 0,5 2,3 0,8 0,5 0,8 1 3,1 0,8 0,5 0,8 0,8 2,9 

-25 3 3 3 1 10 2 2 2 1 7 1,8 1,8 2 1 6,6 

-30 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3,5 3,5 3,8 1 11,8 

Оріон  

к 1,5 1 2 1 5,5 1 1 2 1 5 1 0,8 1,3 1,5 4,6 

-25 3 3 3 1 10 2,5 3 2,8 1 9,3 1,5 1,5 1,8 1 5,8 

-30 4,5 4,5 4,5 4,5 18 4,5 4,5 4,5 4,5 18 3,5 3 4 1,5 12 

Восток  

к 4 3 2,5 2,5 12 1 0,5 1,5 0,8 3,8 1,5 0,8 1,5 1 4,8 

-25 2 2,5 2,5 1 8 1 1,5 1,8 1 5,3 1,8 1,5 2,3 1 6,6 

-30 4 4 4 4 16 3,8 3,8 3,8 1,5 12,9 3,5 3,5 3,5 1,5 12 

Кенінг 

Гумберг  

к 2 2 1,8 2 7,8 1 1 1 1,5 4,5 1,5 1 1,5 1,5 5,5 

-25 1,8 1,8 2,   3 1,5 7,4 1,8 1,5 2 1,5 6,8 1,5 1,5 2,3 1,5 6,8 

-30 4,5 4,5 4 2 15 3,5 4 4,5 1 13 3 2,5 3 2 10,5 

Маестро 

 

к 1 0,8 1 0,8 3,6 1,3 0,8 1 1 4,1 0,8 1 1,5 1 4,3 

-25 3 2,5 3,5 1 10 1,5 1 2 1 5,5 1,8 1,5 2 1 6,3 

-30 4 4 4 1 13 3,5 3,5 3 1,5 11,5 3,5 4 3,5 2,5 13,5 

Веселі 

нотки  

к 1,8 1,5 1,5 1 5,8 0,8 0,8 1 1,3 11,1 1,5 1,5 1,8 1,8 6,6 

-25 2,5 2,5 2,8 2 9,8 1,8 2 2,8 1 7,6 1,8 1,5 1,8 2 7,1 

-30 4 4 4 1 13 4 3,5 3,5 1 12 3 3,5 3 1 10,5 

Річард 

Уолс  

к 4 4 4 4 16 2,5 1,5 1 1 6 2,5 2 2,5 1 8 

-25 4 4 4 4 16 2,5 2 2 1 7,5 1,5 1,5 1,8 2 6,8 

-30 4 4 4 4 16 3,5 3,5 3,8 1 11,8 3,5 3,5 3,8 1,5 12,3 
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Додаток М 

Коефіцієнт пошкодження згідно балової оцінки різних тканин 2014-2016 рр 

Сорт Варіант 
1-річний 2-річний 3-річний 

Σ 
 

кора камбій деревна серцевина Σ кора камбій деревна серцевина Σ кора камбій деревна серцевина Σ 

Феєрфогель 

к 10,8 16 4 2 32,8 6 6,4 3,2 2 17,6 3 6,4 3,2 3 15,6 66,0 

-25 18 16 10 4 48 12 16 12 4 44 10,8 16 8,8 2,25 37,85 129,9 

-30 27 36 18 2 83 18 24 11,2 5 58,2 21 24 16 4,5 65,5 206,7 

Лівадія 

к 3 4 3,2 1 11,2 4,8 4 3,2 2 14 4,8 4 3,2 2,4 14,4 39,6 

-25 18 24 12 2 56 12 16 8 2 38 10,8 14,4 8 0,8 34 128,0 

-30 24 32 16 8 80 24 32 16 8 80 21 28 15,2 1 65,2 225,2 

Оріон 

к 9 8 8 2 27 6 8 8 2 24 6 6,4 5,2 1,5 19,1 70,1 

-25 18 24 12 2 56 15 24 11,2 2 52,2 9 12 7,2 1,5 29,7 137,9 

-30 27 36 18 9 90 27 36 18 9 90 21 24 16 1,5 62,5 242,5 

Восток 

к 24 24 10 5 63 6 4 6 1,6 17,6 9 6,4 6 1,5 22,9 103,5 

-25 12 20 10 2 44 6 12 7,2 2 27,2 10,8 12 9,2 1 33 104,2 

-30 24 32 16 8 80 22,8 30,4 15,2 3 71,4 21 28 14 1,5 64,5 215,9 

Кенінг 

Гумберг 

к 12 16 7,2 4 39,2 6 8 4 3 21 9 8 6 2,25 25,25 85,5 

-25 10,8 14,4 9,2 3 37,4 10,8 12 8 3 33,8 9 12 9,2 2,25 32,45 103,7 

-30 27 36 16 4 83 21 32 18 2 73 18 20 12 3 53 209,0 

Маестро 

к 6 6,4 4 1,6 18 7,8 6,4 4 2 20,2 4,8 8 6 2 20,8 59,0 

-25 18 20 14 2 54 9 8 8 2 27 10,8 12 8 1 31,8 112,8 

-30 24 32 16 2 74 21 28 12 3 64 21 32 14 2,5 69,5 207,5 

Веселі 

нотки 

к 10,8 12 6 2 30,8 4,8 6,4 4 2,6 75,4 9 12 7,2 4,5 32,7 81,3 

-25 15 20 11,2 4 50,2 10,8 16 11,2 2 40 10,8 12 7,2 3,6 33,6 123,8 

-30 24 32 16 2 74 24 28 14 2 68 18 28 12 2 60 202,0 

Річард 

Уолс 

к 24 32 16 8 80 15 12 4 2 33 15 16 10 1 42 155,0 

-25 24 32 16 8 80 15 16 8 2 41 9 12 7,2 2 30,2 151,2 

-30 24 32 16 8 80 21 28 15,2 2 66,2 21 28 15,2 3 67,2 213,4 

Контроль відібраний після природного зниження температури -21,9
0
С.



 

 

 

Додаток Н 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток О 

Виробничі витрати на вирощування та переробку лаванди сорту Мрія, площа 1 га 

Показники Од. вим. 

рік вирщування 1 рік вирщування 2 рік вирщування 3 середнє за 3 роки 
к-сть ціна за 

одиницю, 

грн 

вартість-

всього, 

грн 

к-сть ціна за 

одиницю, 

грн 

вартість-

всього, 

грн 

к-сть ціна за 

одиниц

ю, грн 

вартість-

всього, 

грн 

к-сть ціна за 

одиницю, 

грн 

вартість-

всього, 

грн 

Виробничі витрати на 

вирощування: 
   16400,7   16488,2   16488,2   16459 

Міндобрива - нітроамофоска кг 100 9,2 920 100 9,2 920 100 9,2 920 100,0 9,2 920,0 

Засоби захисту рослин:              

гербіциди: Фюзілад Форте 150 

ЕС, к.с. 
л 2 590 1180 2 590 1180 2 590 1180 2,0 590 1180,0 

Пальне кг 50 28,27 1413,5 52 28,27 1470,0 52 28,27 1470,0 51,3 28,27 1451,2 

Мастила (5 %)    70,7   73,5   73,5   72,6 

Ремонт    526,7   531,5   531,5   529,9 

Амортизація    8317,8   8325,1   8325,1   8322,7 

Заробітна плата: 

- механізовані роботи 
люд/год 9,12 58 529,0 9,2 58 533,6 9,2 58 533,6 9,2 58 532,1 

 - ручні роботи люд/год 8,32 22,41 186,5 8,4 22,41 188,2 8,4 22,41 188,2 8,4 22,4 187,6 

Орендна плата за землю    2190,0   2190,0   2190,0   2190,0 

Загально-виробн. витрати та ін.    1066,6   1076,3   1076,3   1073,0 

Витрати на виробництво 

ефірної олії: 
грн   13028,3   11367,4   14763,3   13053 

витрати електроенергії кВТ 187,2 1,35 252,7 774 1,35 1044,9 1296 1,35 1749,6 752,4 1,4 1015,7 

Амортизація установки 

парової дистиляції ефірних 

олій на 2000 л 

   5880,0   5880,0   5880,0   5880 

Заробітна плата люд-год 16,64 58 965,1 68,8 58 3990,4 115,2 58 6681,6 66,9 58,0 3879,0 

Інші витрати грн   443   452,1   452,1   449,1 

Разом витрат    29429,0   27855,7   31251,6   29512,1 

*Розрахунок економічної ефективність вирощування лаванди вузьколистої проводили за ринковими цінами 2016-2019р.
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