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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Вченими Англії, Японії, США та багатьох інших 

країн світу доведено, що надмірне вживання цукру населенням у другій половині 

ХХ ст. призвело до порушення обміну речовин в організмі людей, масового 

поширення різних захворювань серед дітей і дорослих (Shock C., 1982; Tamura 

Y., Nakamura S., 1984; Errico S., 2012; Lustig R., 2012). Не виправдали себе й 

штучно синтезовані замінники цукру (підсолоджувачі), що змусило відмовитися 

від багатьох із них (Кедик С. А., 2002; Зубцов В. А., Осіпова Л. Л., 2002; 

Подпорінова Г. К., 2005). Подолання цих украй негативних явищ або обмеження 

їх впливу на людський організм, забезпечення належного харчування та 

раціонального вживання вуглеводів, особливо цукрози, сьогодні набуває 

надзвичайної важливості у глобальному вимірі. 

Означену проблему можливо успішно розв’язати при використанні 

природних і нешкідливих для людини низькокалорійних підсолоджувачів 

рослинного походження, які вже успішно застосовує цивілізований світ. На 

особливу увагу у зв’язку з цим заслуговує південно-американська рослина 

стевія, або медова трава (Stevia Rebaudiana Bertoni), у листках якої накопичується 

справжня аптека безцінних для людського організму дитерпенових глікозидів, 

білків, мінералів і вітамінів (Seidemann J., 1976; Shock C. C., 1982; 

Smirnova M. G., 2001). 

Інтродукція стевії в Україні стала предметом досліджень вітчизняних 

вчених В. Ф. Зубенка, І. І. Ільєнка, С. В. Логовського, Л. І. Ксьонз, Г. І. Ярмолюк, 

Б. А. Чудновського, С. В. Роговського, В. М. Завгороднього та ін. Широке 

введення в культуру стевії сьогодні потребує комплексних досліджень із 

визначення морфологічних і біологічних особливостей, екологічної стійкості та 

адаптації до нових умов вирощування, створення високопродуктивних сортів 

стевії з підвищеним вмістом дитерпенових глікозидів, адаптованих до ґрунтово-

кліматичних умов України; обґрунтування агроекологічних і агротехнологічних 

основ, способів розмноження та вирощування стевії в зонах Степу та Лісостепу 

України, визначення оптимальних умов вирощування стевії, амінокислотного 

складу листків та виготовлення з них продуктів дієтичного харчування. 

Актуальні також дослідження складових і умов фотосинтетичної 

діяльності рослин: площі листків, інтенсивності й тривалості їх роботи, 

продуктивності фотосинтезу, врожайності та якості листя. Для реалізації 

селекційно-генетичного потенціалу стевії важливе значення має впровадження у 

виробництво технологій вирощування, адаптованих до місцевих ґрунтово-

кліматичних умов регіонів, основу яких становлять сорти нового покоління і 

способи розмноження культури.  

Отже, комплексне обґрунтування та розробка основних елементів 

технології вирощування для підвищення продуктивності посівів стевії виступає 

актуальною проблемою, на розв’язання якої були направлені дослідження за 

темою дисертаційної роботи. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідна 

робота за темою дисертації виконана впродовж 2001–2019 рр. і була складовою 

частиною тематичних планів Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН за завданнями: «Удосконалити методи розмноження стевії в 

культурі in vitro, зеленим живцюванням та насінням з метою одержання розсади» 

(№ ДР 0104U002642, 2001–2005 рр.); «Провести польові випробування кращих 

селекційних номерів і розмножити кращі генотипи, кандидати для 

сортовипробування» (№ ДР 0104U002643, 2001–2005 рр.); «Розробити на основі 

стевіазиду рецептуру діабетичних продуктів харчування, косметичних засобів та 

фармацевтичних препаратів» (№ ДР 0104U002647, 2001–2005 рр.); «Створити 

високопродуктивні сорти і гібриди стевії» (№ ДР 0106U007147, 2006–2010 рр.); 

«Удосконалити методи створення вихідного матеріалу та створити 

високопродуктивні гібриди з детермінованою стійкістю до грибкових хвороб» 

(№ ДР 0111U00524, 2011–2015 рр.); «Розробити елементи технології 

вирощування насіння і садивного матеріалу стевії» (№ ДР 0116U002138, 

2016–2020 рр.); «Удосконалення елементів технології вирощування стевії 

шляхом живцювання та прискорене укорінення живців з використанням 

нанопрепаратів» (№ ДР 0119U000150, 2016–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретично 

обґрунтувати та розробити агробіологічні основи інтенсифікації технології 

вирощування стевії у зонах Лісостепу та Степу України шляхом удосконалення 

агротехнічних факторів, що забезпечують максимальну реалізацію біологічного 

потенціалу сортів стевії нового покоління. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

– відповідно до умов регіону визначити основні чинники, що сприяють 

максимальній реалізації потенціалу продуктивності сортів стевії; 

– оцінити особливості формування агрофітоценозів стевії залежно від 

методів розмноження культури: in vitro (мікроклональне розмноження), 

зеленого живцювання, розмноження стевії насінням; 

– встановити залежність рівня показників елементів структури врожаю 

стевії від гідротермічних умов та агротехнічних заходів з метою управління 

процесом росту і розвитку рослин, оптимізації фотосинтетичної діяльності 

агрофітоценозу та забезпечення її високої продуктивності; 

– визначити екологічну пластичність вихідного матеріалу за урожайністю 

та виділити зразки, що поєднують високий рівень стабільної урожайності; 

– надати екологічну оцінку сортів стевії залежно від тривалості 

вегетаційного періоду, строків достигання, відношення до екологічних факторів 

регіону, температури, світла, вологи, повітря, ґрунту та елементів живлення; 

– надати економічну й енергетичну оцінку ефективності елементів 

технологій, що досліджували, та рекомендувати їх застосування за вирощування 

стевії в Лісостепу і Степу України. 
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Об’єкт дослідження – процеси росту й розвитку та формування 

продуктивності стевії залежно від погодних умов, сортових особливостей та 

елементів технології вирощування; фізіолого-онтогенетичний процес 

формування і реалізації потенціалу сортів культури залежно від дії 

досліджуваних факторів. 

Предмет дослідження – погодні умови, сорти і гібриди стевії, методи 

розмноження, елементи технології вирощування, продуктивність 

агрофітоценозів та економічна й енергетична ефективність удосконаленої 

технології вирощування культури. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовували 

загальноприйняті та спеціальні методи досліджень. Із спеціальних 

використовували: польовий – з метою виявлення взаємодії об’єкта досліджень з 

природними чинниками; лабораторний – для визначення хімічного складу 

вегетативної маси рослин, якісних показників сировини сортів і гібридів стевії; 

вимірювально-візуальний – для встановлення біометричних показників росту і 

розвитку рослин; вимірювально-ваговий – для обчислення врожайності зеленої 

маси; розрахунково-порівняльний – для розрахунку економічної та енергетичної 

ефективності вирощування; математико-статистичний – для проведення 

дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу результатів дослідження з 

метою встановлення достовірності отриманих даних.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі результатів 

багаторічних досліджень для умов зон Лісостепу та Степу України: 

– обґрунтовано закономірності формування високопродуктивних 

агрофітоценозів стевії шляхом добору сортів, методів розмноження, стимуляції 

насіння, оптимізації мінерального живлення, термінів сівби і садіння; 

– встановлено, що продуктивність стевії є наслідком взаємодії природних 

(екологічних), сортових і технологічних факторів; 

– на основі виявлених кореляційних зв’язків між урожайністю та якістю 

отриманої продукції визначено екологічну стабільність і пластичність рослин 

різних сортів стевії; 

– розраховано та обґрунтовано математичні моделі залежності урожайності 

стевії від комплексу погодних умов та системи удобрення; 

– розроблено наукові засади системи удобрення із залученням органічних та 

нанодобрив; 

– встановлено закономірності формування показників продуктивності та 

якості урожаю стевії залежно від агротехнологічних прийомів вирощування; 

– доведено економічну та енергетичну доцільність запропонованих до 

впровадження технологій вирощування стевії у Лісостепу та Степу України. 

Удосконалено основні елементи технології вирощування стевії: строки 

сівби і садіння, норми висіву та стимуляція насіння; критерії підбору сортів і 

гібридів стевії для методу розмноження. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо формування 

агрофітоценозів стевії в ланці «сорт – екологічні умови – технологія вирощування»; 

положення щодо оптимізації удобрення та інтенсифікації ростових процесів 
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шляхом передпосівного оброблення насіння нанопрепаратами, а також 

використання краплинного зрошення з елементами фертигації. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

дали змогу рекомендувати господарствам зон Лісостепу і Степу технологію 

вирощування стевії, яка забезпечує одержання врожайності сухих листків на 

рівні 4,5–5 т/га за зниження енергетичних витрат на 40–50 %.  

Основні результати за темою дисертації покладено в основу п’яти 

методичних рекомендацій та десяти патентів і стандартів з технології 

вирощування стевії, спрямованих на високий рівень реалізації генетичного 

потенціалу новостворених сортів культури.  

До Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, занесено три нових високопродуктивних сорти стевії: Галина, Марина, 

Катерина, що перевищують показники стандарту за рівнем урожайності на 

1,5–2 т/га товарної продукції та її якості (вміст дитерпенових глікозидів 

перевищив стандарт на 2–2,5 одиниці, сорт Галина – на 8 одиниць). 

Удосконалену технологію вирощування стевії впроваджено в 

сільськогосподарських формуваннях Київської, Житомирської, Львівської, 

Херсонської, Полтавської областей та АР Крим упродовж 2010–2016 рр. на 

загальній площі 61,5 га, що сприяло збільшенню врожайності зеленого листя 

стевії до 25–45 т/га, сухого – 3,50–4,50 т/га за зниження їх собівартості на 35–40 %. 

Річний економічний ефект досягнув 28,7–50,5 тис. грн/га. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем сформульовано робочу гіпотезу 

щодо реалізації селекційно-генетичного потенціалу сортів і гібридів стевії, 

розроблено програму й обґрунтовано схеми проведення досліджень, виконано 

експериментальну частину досліджень, узагальнено одержані результати та 

здійснено їх інтерпретацію, підготовлено наукові публікації, звіти та 

рекомендації, здійснено науковий супровід впровадження одержаних результатів 

у виробництво. Матеріали до публікації підготовлено самостійно та у 

співавторстві. Внесок здобувача в опублікованих наукових працях полягав у 

постановці задачі, у плануванні досліджень й одержанні експериментальних 

даних, аналізі літератури та наукових результатів, статистичній обробці 

одержаних даних, формулюванні висновків і пропозицій, оформленні матеріалу. 

Спільно зі здобувачем у виконанні окремих наукових розробок брали участь 

співвиконавці досліджень, прізвища яких наведено як співавторів опублікованих 

праць за темою дисертації. Впровадження розробок у виробництво здійснювалося 

за безпосередньою участю здобувача або під його керівництвом. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали та основні положення 

дисертації оприлюднено й обговорено: на розширених засіданнях методичної 

комісії з проблем селекції, насінництва, біотехнології та рослинництва Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2001–2020 рр.); 

Міжнародній науково–практичній конференції молодих вчених «Перспективи і 

шляхи вирішення проблем у сучасному виробництві» (ІБКіЦБ, м. Київ, 2003 р.); 

науково-практичній конференції молодих вчених «Розробка та впровадження 
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енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» 

(ННЦ «Інститут землеробства НААН», смт Чабани, 2009 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Інноваційність сучасного аграрного 

виробництва» (м. Хмельницький, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

Інтернет–конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 

національного виробництва» (м. Тернопіль, 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур» (ІБКіЦБ, м. Київ, 2013, 2015 рр.); V ювілейній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Роль 

науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 

(м. Тернопіль, 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Генетика і селекція: 

досягнення та проблеми» (Уманський національний університет садівництва, м. 

Умань, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні 

агротехнології: теорія і практика» (ІБКіЦБ, м. Київ, 2017 р.); Міжнародному 

Україно–Китайському форумі «Актуальні проблеми ботаніки та екології» 

(м. Київ, 2017 р.); Міжнародному Україно–Арабському форумі «Фізіологія 

рослин – фундаментальна основа екології та інноваційних біотехнологій» 

(м. Київ, 2017 р.); Міжнародному форумі з органічного землеробства 

(смт Баришівка, 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Технології 

харчових продуктів і комбікормів» (м. Вінниця, ВНАУ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 50 наукових 

працях, з яких 26 статей у фахових виданнях (у тому числі 12 – у виданнях 

України, занесених до міжнародних наукометричних баз, 3 – в іноземних 

періодичних виданнях), 2 – книги, 4 – патенти на корисну модель, 3 – свідоцтва 

про авторство на сорт рослин, 6 – державні стандарти України, 5 – методичні 

рекомендації та 4 – тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 8 розділів, 

висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних джерел, додатків і 

викладена на 340 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 73 таблиці, 

48 рисунків та 34 додатки. Список використаної літератури налічує 

408 найменування, у тому числі 114 – латиницею.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ЗА 

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ 

(огляд літератури) 

На підставі аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури висвітлено питання 

щодо стану досліджень з управління продукційним процесом за вирощування 

стевії: походження культури, морфологічні та біологічні особливості росту й 

розвитку рослин, основні елементи технології вирощування, за якими 

передбачалося змінити технологію розмноження стевії з вегетативного методу 

на розмноження насінням. Наведено теоретичне обґрунтування напряму 
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досліджень із зазначеної проблеми та визначено актуальні завдання і шляхи 

їхнього вирішення. 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для обґрунтування агробіологічних основ формування агрофітоценозу та 

управління продукційним процесом стевії проводили експериментальні 

дослідження за темою дисертаційної роботи впродовж 2001–2019 рр. 

Дослідження технології вирощування стевії здійснювали в зоні Степу та 

Лісостепу. Ґрунт дослідних ділянок у зоні Степу – чорнозем типовий і 

солонцюватий. Для цих ґрунтів характерна висока насиченість обмінним калієм 

(на 10–85 %) і наближена до нейтральної реакції рН суспензії (6,1–6,6). 

Гідролітична кислотність орного шару – 2,6–3,5 мг–екв, сума ввібраних основ – 

22–30 мг–екв на 100 г ґрунту. В одному шарі міститься 100–120 мг рухомого 

фосфору, 70–130 калію і 80–90 мг легкогідролізованого азоту на 1 кг ґрунту. 

Загальна шпаруватість ґрунтів досить висока (50–60 %), що зумовлено добре 

розвиненою макроструктурою у шарах Н і Нр, а нижче – мікроструктурою. 

Внаслідок наявності у материнській породі кальцію і магнію, слабкого 

промивання атмосферними опадами та високого ступеня насиченості основами, 

ці ґрунти характеризуються добрими водно–фізичними властивостями та здатні 

накопичувати досить велику кількість продуктивної вологи. 

Ґрунт дослідних ділянок у зоні Лісостепу – чорнозем типовий 

вилугуваний, середньоглибокий, малогумусний, легкосуглинковий на лесі. 

Обмінна кислотність за Каппеном – рН 6,6–6,9. Вміст гумусу (за Тюріним) – 

3,5 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 116 мг/кг, рухомого 

фосфору і обмінного калію (за Чириковим) – відповідно 128 і 130 мг/кг ґрунту. 

В орному шарі ґрунту вміст крупного пилу 49,9–58,3 %, фізичної глини 

30,6–34,4 %, мулу 18,7–24,2 % і піску 9,9–19,4 %. 

Узагальнюючи аналіз погодних умов вегетаційного періоду стевії 

упродовж 2001–2019 рр. можна виділити наступне: 

– погодні умови в роки досліджень за температурним режимом і опадами 

мали певні відхилення від середніх багаторічних, що дозволило значно чіткіше 

встановити біологічні та фізіологічні особливості сортів і гібридів стевії, їх 

адаптивність до умов вирощування і здатність реалізовувати біологічний 

потенціал;  

– у лісостеповій зоні відхилення низки показників (температура, 

кількість опадів) від середньобагаторічних наближалося в окремі роки до 

екстремальних. Значення ГТК коливалося в діапазоні від 0,4 до 1,8 за 

середньобагаторічного – 1,4. Це певною мірою позначилося на рості й розвитку 

рослин стевії; 

 – у підзоні південного Степу відхилення низки показників (кількість 

опадів, температура повітря) від середніх багаторічних наближалося до 

екстремальних значень ГТК, що деякою мірою негативно вплинуло на 

формування і продуктивність агрофітоценозів стевії.  
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Отже, на основі узагальнення погодних умов різних регіонів, посіви стевії 

слід розміщувати в регіоні, де сума опадів за рік становить 460–560 мм, за 

вегетаційний період – 322–460 мм, запаси вологи в шарі 0–100 см весною в межах 

150–180 мм, сума температур за період активної вегетації 2450–2800 °С, 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) – 0,8–1,3.  

Польові й лабораторні досліди, передбачені за тематикою досліджень, 

було виконано у різних кліматичних зонах. Відповідно до завдань дисертаційної 

роботи впродовж 2001–2019 pp. було закладено і здійснено 13 польових і 

лабораторних дослідів. 

Дослід 1 (польовий). Визначити морфологічні ознаки рослин стевії сорту 

Берегиня за стиглістю та формою куща. Дослідження проводили впродовж 

2001–2005 рр. на Кримській дослідній станції тютюнництва. Схема досліду: 

Фактор А. Біотип рослин за скоростиглістю: ранньостиглий, середньостиглий, 

пізньостиглий. Фактор Б. Біотип за формою рослини: циліндрична, 

еліпсоподібна, овально–яйцеподібна, конусоподібна, зворотньоконусоподібна, 

шароподібна. Площа посівної ділянки 24 м2, облікової – 21,2 м2. 

Повторність досліду – чотириразова. Відстань між рослинами в рядку – 16 см, 

ширина міжрядь – 70 см.  

Дослід 2 (лабораторний). Методи створення сортів і гібридів стевії та 

визначення оптимальних умов для їх вирощування. Дослідження проводили 

упродовж 2005–2011 рр. у лабораторії природних цукрозамінників Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, екологічні випробування – 

у різних кліматичних зонах України. Схема досліду: Фактор А. Метод створення 

сортів і гібридів (отримання диплоїдних, тетраплоїдних номерів і гібридів у 

культурі in vitro та методом живцювання). Фактор Б. Зона умов вирощування: 

Степ, Лісостеп України.  

Дослід 3 (лабораторний). Розроблення способів розмноження стевії з 

метою формування площ для промислового виробництва культури. Дослідження 

проводили упродовж 2006–2010 рр. у лабораторії природних цукрозамінників 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Сорт стевії 

Берегиня. Схема досліду: Фактор А. Спосіб розмноження рослин стевії: методом 

культури тканин, методом зелених живців. 

Дослід 4 (лабораторний). Визначення оптимальних умов для зберігання 

2006–2010 рр. у лабораторії природних цукрозамінників Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Схема досліду: 

Фактор А. Субстрат і його оптимальна вологість: Суміш ґрунту з піском у 

відношенні за об’ємом 3:1 (вологість 17 %). Перліт з піском 3:1 за об’ємом 3:1 

(вологість 22,5 %). Чистий пісок (вологість 5–6 %). Перліт (вологість 65–66 %). 

Тирса (вологість 42,43 %). Фактор Б. Температура середовища: 6–10 °С, 10–14 

°С, 14–18 °С. Сорт стевії Берегиня. Площа одного ящика – 0,53 м2, об’єм 

субстрату в ящику – 0,4 м3, маса абсолютно сухого субстрату в ящику – 3,56 кг. 

Дослід 5 (лабораторний). Вплив удобрення на укорінення, ріст і розвиток 

розсади стевії, одержаної шляхом живцювання. Дослідження проводили 

впродовж 2011–2015 рр. у лабораторії природних цукрозамінників і на 
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дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. 

Схема досліду: Без добрив (контроль), N15P15K15, N30P30K30, N60P60K60, N75P75K75, 

N90P90K90. Сорт стевії Славутич (пізньостиглий). Площа облікової ділянки 

22,6 м2. Повторність досліду – триразова. Висаджували рослини стевії розсадою 

за норми садіння з розрахунку 100 тис. шт. Добрива вносили перед 

висаджуванням. 

Дослід 6 (польовий). Вплив густоти стояння рослин на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії. Дослідження проводили впродовж 2001–2005 рр. на 

Київській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

Схема досліду: Густота стояння рослин 60, 80 і 100 тис. га. Сорт стевії Берегиня 

(пізньостиглий). Загальна площа ділянки – 26 м2, облікова – 24 м2. Густоту 

садіння формували вручну. Дослід закладали методом розщеплених ділянок. 

Розміщення варіантів у блоці першого порядку послідовне, другого – 

рендомізоване. Повторність досліду – чотириразова. 

Дослід 7 (польовий). Вплив варіантів удобрення на продуктивність стевії. 

Дослідження проводили упродовж 2006–2010 рр. у лабораторії природних 

цукрозамінників Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і 

на Київській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

Схема досліду: Без добрив (контроль), гній 30 т/га, N60, Р60, К60, N60К60, N60Р60, 

Р60К60, N60Р60К60, N75Р75К75, N120Р120К120. Сорт стевії Берегиня. У досліді 

висаджували рослини стевії розсадою з нормою садіння в розрахунку 100 тис. га. 

Загальна площа ділянки – 48 м2, облікова – 36,4 м2. Повторність досліду – 

чотириразова. Добрива вносили перед висаджуванням. 

Дослід 8 (польовий). Вплив на продуктивність стевії термінів і способів 

садіння. Дослідження проводили упродовж 2011–2015 рр. у лабораторії 

природних цукрозамінників Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН та на Київській дослідній станції Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН. Схема досліду: Фактор А. Термін садіння: II декада 

травня, III декада травня, I декада червня. Фактор Б. Площа живлення та густота 

рослин, тис. шт./га 83,3 (0,60х0,2 м), 111 (0,45х0,2 м). Фактор В. Спосіб садіння: 

розсадою (контроль), у торф’яних горщиках, у паперових касетах. Сорт стевії 

Славутич (пізньостиглий). Загальна площа ділянки – 25 м2, облікової – 21,6 м2 

(довжина 3,6 м, ширина 3,6 м). Повторність варіантів у досліді – чотириразова. 

Дослід 9 (польовий). Вплив зрошення на продуктивність стевії. 

Дослідження проводили впродовж 2011–2013 рр. у дослідному господарстві 

«Нива» Красногвардійського району АРК. Схема досліду: Фактор А. Водний 

режим: без зрошення (контроль), краплинне зрошення 100 м3/га. Фактор Б. 

Біотип рослин стевії: форма 2х (контроль), форма 08. Фактор В. Схема 

розміщення і густота стояння рослин: Площа живлення 70х16 см, густота 

стояння 89 тис./га. Площа живлення 70х25 см, густота стояння 57 тис./га. Сорт 

стевії Славутич (пізньостиглий). Площа посівної ділянки 24,5 м2, облікової – 

17,5 м2. Повторність – чотириразова. Ділянки розташовували рендомізовано. 

Дослід 10 (польовий). Вплив позакореневого підживлення, фертигації за 

варіантами краплинного зрошення на продуктивність стевії. Дослідження 
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проводили впродовж 2011–2015 рр. у Каховському районі Херсонської області. 

Схема досліду: краплинне зрошення (контроль), 80 м3/га, краплинне зрошення + 

позакореневе підживлення Ferticare Kombi 1 4 кг/300 л води, краплинне 

зрошення + фертигація з внесенням Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro 

1 кг/1000 л води, краплинне зрошення + позакореневе підживлення + фертигація 

100 м3/га. Сорт стевії Славутич. Загальна площа посівної ділянки – 24 м2, 

облікової – 21,2 м2. Повторність досліду – чотириразова. 

Дослід 11 (лабораторно–польовий). Лабораторна схожість насіння стевії 

залежно від способу стимуляції насіння. Дослідження проводили упродовж 

2016–2019 рр. у лабораторії природних цукрозамінників і на дослідному полі 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Схема досліду: 

умови пророщування насіння (контроль) – без замочування, замочування у 

звичайній воді, замочування у розчині: мікроелемента цинку (0,05 %), 

мікроелемента кобальту (0,05 %), у мікроелемента марганцю (0,05 %), 

мікродобрива «Аватар» (0,05 %), мікродобрива «Ріст–концентрат» (0,05 %), 

композиції мікроелементів: цинк 0,03 % + кобальт 0,03 % + бор 0,01 %. 

Сорт стевії Берегиня. Кількість води, необхідної для замочування насіння – з 

розрахунку 2 л/кг. Пророщували насіння в лабораторних умовах. Для цього в 

трьох пробірках (по 100 шт. у кожній) замочували насіння з використанням 

зазначеної композиції упродовж 24 год. Після цього його розсипали тонким 

шаром у теплому приміщенні й просушували. Після пророщування зразки 

поділяли на два, один – для визначення енергії та лабораторної схожості, 

другий – польової схожості насіння (площа облікової ділянки – 22,6 м2. 

Повторність – триразова). 

Дослід 12 (лабораторний). Вплив строків сівби і густоти стояння рослин на 

продуктивність стевії при розмноженні насінням. Дослідження проводили в 

лабораторії природних цукрозамінників і на дослідному полі ІБКіЦБ НААН 

упродовж 2016–2019 рр. Фактор А. Строк сівби: І декада травня, ІІ декада травня 

(контроль), ІІІ декада травня. Фактор Б. Густота стояння рослин 80 тис./га, 

90 тис./га (контроль), 100 тис./га. Сорт стевії Берегиня. Загальна площа ділянки – 

24 м2, облікова – 22,6 м2. Повторність досліду – триразова. Висівання насіння та 

формування кінцевої густоти рослин здійснювали вручну. 

Дослід 13 (польовий). Вплив гідротермічних умов на ріст, розвиток і 

формування продуктивності агрофітоценозів стевії. Дослідження з комплексної 

оцінки погодних умов і стану агрофітоценозів стевії (моніторинг) проводили 

впродовж 2001–2019 рр. у господарствах: Центрального Лісостепу (Фастівський 

р–н, Київська обл.); Західного Лісостепу (Городицький р-н, Хмельницька обл.); 

Північного Степу (Каховський р-н, Херсонська обл.); Південного Степу 

(Красногвардійський р-н, АР Крим). 

У дослідах виконували наступні обліки, спостереження та аналізи. 

Фенологічні спостереження здійснювали за фазами росту й розвитку рослин, 

динамікою накопичення маси і структурою репродуктивних органів стевії згідно 

з методикою державного сортовипробування. Густоту стояння рослин визначали 
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двічі за вегетацію − після висаджування і перед збиранням. Для обчислення 

накопичення біомаси в динаміці, розрахунку фотосинтетичного потенціалу, 

чистої продуктивності фотосинтезу зразки рослин стевії відбирали у фазі 

активного росту й перед збиранням. Динаміку наростання листкової поверхні, 

чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) стевії визначали в період активного 

росту за A. A. Ничипоровичем, 1956 р. Вміст хлорофілу в листках стевії 

визначали методом Т. Н. Годнєва в інтерпретації О. П. Осипової, 1996 р. Для 

визначення кількості загального і вільного хлорофілу використовували як 

розчинник концентрований (96 %) і розведений (60 %) етиловий спирт; різниця 

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

ліпоїдному комплексі хлорофілу. Забур’яненість посівів стевії всановили 

кількісним і кількісно–ваговим методами двічі впродовж вегетації: перед 

внесенням гербіцидів і через 10 днів після внесення за В. П. Ступаковим, 1977 р. 

Облік врожаю стевії здійснювали у фазі бутонізації з кожної облікової ділянки 

окремо. Вміст сухої речовини в рослинах стевії визначали шляхом висушування 

зразка в сушильній шафі за температури 105 °С. 

Для агроекологічної оцінки сортів стевії залучали за методикою 

S. А. Eberhart і W. А. Rassel. Агрохімічні аналізи ґрунту виконували за такими 

методами: гумусу – за Тюріним; гідролітичної кислотності і pH сольового – за 

Каппеном; суми ввібраних основ – за Каппеном і Гільковицем; рухомого 

фосфору та обмінного калію – за Чириковим; азоту, що легко гідролізується – 

за Корнфілдом. 

Статистичний підсумок результатів досліджень проводили із 

застосуванням дисперсійного, кореляційного і регресійного аналізу за 

Б. О. Доспєховим, 1985 р., із використанням прикладної комп’ютерної програми 

Statistica–6 (2000). 

Економічну оцінку факторів, що досліджували, надавали за методикою 

визначення економічної ефективності використання в сільському господарстві 

результатів науково–дослідних і дослідно–конструкторських робіт, нової 

техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій за методикою С. П. Балюка 

і М. І. Ромащенка, 2006 р. 

Енергетичну оцінку здійснювали за методикою O. K. Медведовського і 

П. І. Іваненка, 1988 р. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

АГРОФІТОЦЕНОЗУ СТЕВІЇЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ ТА 

СОРТОВИХ ОЗНАК 

 

Сучасні сорти і гібриди стевії представлено різними біотипами, рослини 

яких значно різняться між собою за морфологічними ознаками: формою та 

габітусом кущів, стебел і пагонів. Залежно від довжини і кількості бічних 

пагонів, кута їх росту стосовно основного пагона й облисненості виділяють 

25–30 морфологічних форм рослин стевії. 
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Дослідження показали, що найчастіше зустрічаються такі форми в ланці 

біотипів рослин стевії: циліндрична форма рослини 01, еліпсоподібна форма 

рослин 02, овально–яйцеподібна форма рослини 03, конусоподібна форма 

рослин 04, зворотньо–конусоподібна форма рослин 05, розкидиста форма рослин 

06, усіченого конуса форма рослини 07, форма рослини 08 розкидиста, середньо–

листкова, що не вилягає, форма рослини 09 має вигляд усіченого перевернутого 

конуса, форма рослин 010 − розкидиста, куляста, невилягаюча, дрібнолиста, 

форма рослин 2n (стандарт) розкидиста, вилягає, крупнолиста. 

За розміром листків можна виділити такі форми: великолисті, 

середньолисті та дрібнолисті. За вмістом детерпенових глікозидів листя лише 

біотипи 01; 05 та 08 наближаються до стандарту. Біотипи 07 і 09 за змістом 

абсолютно сухої речовини в період бутонізації дещо перевищували стандарт. 

Важливими показниками господарської характеристики рослин стевії є 

врожайність сухого листя і вихід з них солодких компонентів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Урожайність і якість сухого листя рослин біотипів стевії залежно від 

розміру листків, середнє за 2001–2005 pp. 

Біотип за розмірами 

листя 

Урожай–

ність, 

т/га 

Уміст солодких компонентів, % 

стевіа– 

зид 

ребау– 

диазид 

стевіазид + 

ребаудиазид 

усіх солодких 

компонентів 

Дрібні (5,4х2,3 см) 1,27 4,47 3,30 7,77 9,85 

Середні (7,0х3,4см) 1,49 6,16 4,28 10,44 15,6 

Великі (8,3х4,3см) 1,79 3,60 2,54 6,14 9,0 

НІР05 0,21     

 

Найбільшу врожайність повітряно–сухого листя отримано у варіанті 

біотипу стевії з великим листям (довжина 8,3 см, ширина 4,3 см ) − 1,79 т/га. 

Однак за виходом дитерпенових глікозидів з одиниці площі безперечна перевага 

була за біотипами із середніми розмірами листя (довжина 7,0 см, ширина 3,4 см). 

Таким чином, для отримання товарної продукції бажано використовувати саме 

цей біотип. 

У результаті досліджень з наявного рослинного матеріалу було виділено 

10 вихідних номерів, що відрізнялися один від одного за вказаними вище 

ознаками. За тривалістю вегетаційного періоду виділено три групи (вегетаційний 

період для стевії визначається кількістю діб від садіння розсади до технічної 

стиглості листя останнього ярусу, тобто до моменту бутонізації). Під час появи 

бутонів розпочинали збирання. 

1. Середньостиглі – вегетаційний період тривав 85–90 діб. Рослини 

біотипів цієї групи характеризувалися більшою продуктивністю і підвищеним 
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вмістом дитерпенових глікозидів у листках, що являє собою цінну господарську 

ознаку. 

2. Пізньостиглі – вегетаційний період у цих рослин подовжувався до 

120–125 діб, що визначило їх високу продуктивність. 

Два районованих в Україні пізньостиглих сорти стевії різняться між собою 

за 5–ма ознаками: формою рослини, розташуванням листків на рослині, формою 

пластинки середнього листка, характером поверхні й облямівки листка, висотою 

рослин і кількістю продуктивних стебел (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Морфологічні ознаки рослин стевії 
 

Ознака 
Сорт 

Берегиня Славутич 

Форма рослини Кущ еліптичний 

напівпрямостоячий 
Розлога форма 

Розташування листків на 

рослині 

Попарно–

супротивне 

Попарно–

супротивне 

Форма суцвіття Складне – щиток Складне – щиток 

Форма пластинки середнього 

листка 
Яйцеподібна Овальна 

Лист в основі Сидячий Сидячий 

Характер поверхні листка Середньо–

опушений 

Опушений з обох 

боків 

Забарвлення листка Темно–зелене Темно–зелене 

Характер облямівки листка Середньозубчатий 
У верхній частині 

закруглені зубчики 

Висота рослини, см 60 75 

Листків на основному стеблі 26–30 30–34 

Кількість продуктивних стебел 1–3 2–5 

Ступінь пасинкування Високий Високий 

Стиглість Пізньостиглий Пізньостиглий 

 

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СТЕВІЇ ТА 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ 

 

В Україні стевія – відносно нова культура, яку інтродуковано в 1985 р. 

Перші завезені рослини стевії були диплоїдами (2n = 18). 

Впровадження у виробництво нових форм, сортів і гібридів стевії 

розглядається як найефективніший елемент технології її вирощування. За 

основну результативну ознаку, що визначає продуктивність цієї культури, слугує 

висока врожайність сирого і сухого листя та вміст у листках сухої речовини, 
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накопичення в ній якісних дитерпенових глікозидів, а також стійкість до 

шкідників і хвороб. 

З метою розширення генофонду стевії та отримання цінних для селекції і 

генетики вихідних форм за структурними елементами врожаю (висота рослин, 

кількість продуктивних пагонів, площа листкової поверхні) використовували 

такі методи: поліплоїдія, гібридизація, експериментальний мутагенез, виділення 

і культивування протопластів у культурі in vitro, індивідуальний добір. 

Селекційні номери, одержані з одного й того ж генотипу, суттєво різнилися 

між собою за морфологічною будовою та рівнем урожайності, 

електрофоретичними характеристиками лізоформ пероксидази, вмістом і 

якісним складом дитерпенових глікозидів. За продуктивністю виділено 

сім кращих тетраплоїдних номерів, які переважали вихідні диплоїдні форми за 

загальною масою листків на 30–41 %. 

У результаті продовження селекційної роботи з перспективними номерами 

у співавторстві було створено три сорти стевії: Галина, Марина і Катерина, які 

занесено до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2017 р.  

Сорт Галина (АС № 171053 від 31.05.2017 р.) створений у результаті 

контрольованого схрещування з батьківського формою «Славутич». 

Розмножується вегетативно (живці, in vitro, клонування, насіння) і придатний 

для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу, Степу та в закритому ґрунті. 

Урожайність надземної маси – 35–40 т/га, висота рослин – 110 см, вегетаційний 

період – 110 діб, маса 1000 насінин 0,21 г, ураження пероноспорозом – відсутнє, 

вміст глікозидів – 21,0 %. 

Сорт Марина (АС № 171054 від 31.05.2017 р.) створений у результаті 

контрольованого схрещування з батьківською формою «Берегиня». 

Розмножується вегетативно (живці, in vitro, клонування, насіння) і придатний 

для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу, Степу. Урожайність надземної 

маси – 35–40 т/га, висота рослин – 105 см, вегетаційний період 115 – діб, 

маса 1000 насінин – 0,24 г, ураження пероноспорозом – відсутнє, вміст 

глікозидів – 14,2 %. 

Сорт Катерина (АС № 171055 від 31.05.2017 р.) створений у результаті 

контрольованого схрещування з батьківського формою «Берегиня». 

Розмножується вегетативно (живці, in vitro, клонування, насіння) і придатний 

для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу, Степу в закритому ґрунті. 

Урожайність надземної маси – 35–39,0 т/га, висота рослин – 85 см, вегетаційний 

період – 115 діб, маса 1000 насінин – 0,23 г, ураження пероноспорозом – відсутнє, 

вміст глікозидів – 14,0 %. 

Екологічні випробування сортів стевії нового покоління проводили в 

різних кліматичних зонах, зокрема, у Центральному Лісостепу (Київська обл.) і 

в Північному Степу (Херсонська обл.). 

У результаті екологічних випробувань встановлено такі закономірності: 

1) продуктивність агрофітоценозів стевії вища у Північному Степу; 
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2) усі сорти нового покоління за елементами продуктивності значно 

перевищували контрольний варіант (сорт Берегиня); 

3) найвища врожайність зеленого (45,7–50,0 т/га), сухого (4,5–3,63) листя, 

вмісту стевіозиду (20,6–21,6) відзначена у сорту Галина. 

Отже, в системі заходів з реалізації біологічного потенціалу сучасних 

сортів нового покоління значне місце слід відводити впровадженню технологій, 

адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону, основу яких становлять 

взаємодія генотипу та умов зовнішнього середовища. У результаті цієї взаємодії 

формуються ознаки та властивості організму, що характеризують ріст й розвиток 

рослин стевії, накопичення у листках сухої речовини та дитерпенових глікозидів.  

У середньому за роки досліджень висота рослин стевії у сортів власної 

колекції коливалася в межах 87,3–113,5 см (на контролі – 78,4 см), урожайність 

зеленого листя – 30,1 – 37,1 т/га (на контролі – 25,7 т/га), сухого – 2,85–3,60 т/га 

(на контролі – 2,48), вміст стевіозиду – 14,5–21,6 % (на контролі – 8,7 %). 

 
МЕТОДИ РОЗМНОЖЕННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СТЕВІЇ 

 

Упродовж 2001–2019 рр. здійснено методологічне обґрунтування способів 

розмноження стевії, які включають вегетативне її розмноження методами 

культури тканин і живців та розмноження насінням. 

Для введення стевії в стерильну культуру використовували верхівки 

інтенсивно зростаючих пагонів розміром 2–4 см. Для їх стерилізації 

застосовували 0,1 % розчин сулеми з тривалістю експозиції 25–40 хв., із 

наступним 3–4-разовим промиванням стерильною дистильованою водою. 

Перед висаджуванням стевії, вирощеної за методом культури тканини, 

готували оптимальні за площею садивні ємності з достатньою товщею субстрату 

− не менше 8 см і площею живлення, яка забезпечувала нормальний ріст і 

розвиток рослин упродовж 55–60 діб. Від поверхні субстрату заповнювали 

ємність так, щоб до її верху незаповненими залишалося 10–15 см.  

Через 7–10 діб після садіння розпочинали поступове загартовування 

рослин, для чого на короткий період (на декілька хвилин) знімали плівку або 

скло. Потім час загартовування збільшували, а через 4–5 діб покриття знімали 

зовсім. Щоб запобігти значному в’яненню рослин і скручуванню листків, 

загартовування проводили поступово. 

Перед висаджуванням розсади в ґрунт у польових умовах для 

загартовування виділяли 2–5 діб. Визначено стан готовності розсади для 

висаджування у відкритий ґрунт (за висоти рослин 8–12 см, через 55–60 діб). 

Мікроклональне розмноження стевії дає можливість одержати від однієї 

рослини до тисячі ідентичних рослин та розмножити в потрібній кількості 

розсаду. 

Стерильні експлантати висаджували у колби ємністю 200–300 мл зі 

стерильним агаром та тримали в приміщенні з відносною вологістю 70 %, 

температурою повітря 24–26 °С, освітленням 5–6 тис. люкс тривалістю 

12–14 год. У колбі ємністю 200–300 мл розміщували 10–12 рослин, з яких через 
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20–25 діб одержували 40–60 експлантів (рис. 1). У місці прикріплення експлантів 

до живильного середовища утворювалося коріння. Упродовж 18–20 діб кількість 

рослин збільшувалася у 10 разів.  

До кінця культивування рослини сформували потужну кореневу систему й 

надземну масу з 6–8 парами листків (рис. 2). 

 

 
Розмноження стевії методом зелених живців виявилося одним із 

найефективніших. За однолітнього циклу вирощування стевії особливу увагу 

приділяли якості зберігання кореневищ, які використовуватимуться для 

вегетативного розмноження живцями.  

На приживаність, укорінення, ріст і розвиток живців істотно впливали 

терміни живцювання. Живцювання в лютому уповільнювало інтенсивність 

перебігу згаданих процесів, у квітні – пришвидчувала.  

Як показали дослідження, розсада стевії із зелених живців без зниження 

приживаності витримувала збільшення концентрації добрив до N60P60K60. 

Порівняно з контролем у цьому варіанті рослини виявилися значно вищими, з 

більшою кількістю листків і добре розвиненою кореневою системою. 

Вміст рухомих форм елементів живлення порівняно з контролем 

підвищувався; дещо відчутнішим його визначено у шарі ґрунту 0-20 см. 

Рис. 1. Розмноження стевії в 

культурі in vitro 

Рис. 2. Розсада стевії з in vitro перед 

висаджуванням у ґрунт 
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Із збільшенням дози мінеральних добрив від 60 до 120 кг д.р. на 1 га 

істотних переваг у вмісті рухомих форм елементів живлення у ґрунті не 

спостерігали. 

Збільшення дози добрив негативно впливало на приживаність розсади 

стевії (табл. 3). 

Таблиця 3 

 

Вплив удобрення на приживаність і морфологічні особливості 

розсади стевії з рослин, одержаних методом культури тканин,  

середнє за 2006–2010 рр. 

 

Удобрення 

Приживаність на добу від 

садіння, % 

В
и

со
та

 р
о

сл
и

н
, 
см

 

К
іл
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іс
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іж
в
у

зл
ів

, 

ш
т.

 

Листки 

Д
о

в
ж

и
н

а 
к
о

р
ен

ів
, 
см

 

Маса 

рослин, г 

к
іл

ьк
іс

ть
, 
ш

т.
 

д
о

в
ж

и
н

а,
 с

м
 

ш
и

р
и

н
а,

 с
м

 

си
р
а 

су
х

а 

15-ту 25-ту 35-ту 50-ту 

Без добрив 

(контроль) 
100,0 100,0 98,5 98,5 3,9 5,0 10,0 1,14 0,64 4,9 0,21 0,08 

N15P15K15 98,9 98,9 98,9 98,9 6,8 10,0 19,5 1,89 0,90 6,1 0,70 0,15 

N30P30K30 100,0 98,9 98,2 98,2 8,5 14,0 28,0 2,12 0,95 7,2 1,46 0,25 

N30P60K60 96,4 96,4 96,2 96,2 11,3 14,3 28,1 2,67 1,12 7,6 2,08 0,29 

N60P60K60 95,6 95,6 95,6 95,6 12,5 15,2 30,3 3,25 1,55 8,1 2,73 0,37 

N75P75K75 72,3 68,5 63,8 63,2 14,0 17,2 34,2 3,34 1,86 8,5 3,12 0,42 

N90P90K90 58,6 57,2 52,4 52,2 17,2 19,2 38,5 3,51 2,06 8,3 3,45 0,49 

НІР05 2,17 2,24 2,36 2,37 1,10 1,16 1,65 0,50 0,39 0,61 0,59 0,20 

 

Між дозою мінеральних добрив і приживаністю рослин виявлено від’ємну 

середню кореляційну залежність − r = -0,64. Продуктивність розсади позитивно 

пов’язана з дозами добрив − коефіцієнт кореляції становить r = 99. Доза 

добрив позитивно пливала на висоту рослин (r = 0,93 і 0,92), позитивно і середньо 

на продуктивність, пов’язана з кількістю міжвузлів (r = 0,95 і 0,96) і 

листків (r = 0,90 і 0,91). 

Для зон Лісостепу і Степу України визначальним елементом технології 

вирощування стевії є густота стояння рослин. Саме з нею пов’язані коефіцієнт 

продуктивної кущистості культури, загальна біомаса і частка в них листків.  

Збільшення доз добрив до N75P75K75 і N90P90K90 призводило до істотного 

зниження приживаності рослин на 20-ту добу від садіння – до 86,0 % (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Вплив удобрення на приживаність розсади та 

продуктивність стевії з живців, середнє за 2006–2010 рр. 

 
Варіант живлення істотно вплинув на стійкість рослин до хвороб 

«комплексного в’янення». Найбільшою мірою зросла стійкість рослин стевії до 
хвороб листкового апарата у варіантах із внесенням P60К60, N60P120К120, N60P60К60 

і 30 т/га гною – відповідно 0,39; 0,60; 0,75 і 0,82 балів (на контролі 1,03 бала); на 
врожайність сирої та збір сухої маси стевії. Найвищий приріст врожайності сирої 
маси отримано у варіантах внесення 30 т/га гною і N60P60К60 – 26,70 та 
26,91 т/га, збір сухої маси – відповідно 2,50 і 2,65 т/га (табл. 5). 

Таблиця 5 

Вплив удобрення на врожайність сирої та сухої маси стевії,  

середнє за 2006–2010 рр., т/га 

Варіант досліду Урожайність 

зеленої маси 

До 

контролю, ± 

Урожайність 

сухої маси 

Контроль (без добрив) 19,41 − 1,87 

Гній 30 т/га 26,70 7,29 2,50 

N60 20,92 1,51 2,02 

Р60 20,61 1,20 2,04 

К60 20,50 1,11 2,01 

N60К60 22,66 3,25 2,17 

N60P60 22,32 2,91 2,23 

P60К60 23,44 5,73 1,50 

N60P60К60 26,91 7,50 2,65 

N120P120К120 21,56 2,15 2,35 

N60P120К120 20,67 1,26 2,11 

N60P120К60 20,91 1,50 1,73 

HIP05 1,13  1,1 

 

Удобрення 

Приживаність на 

добу від садіння, % 
Висота 

рослин, 

см 

Кількість, шт. 
Маса 

рослин, г міжвузля листки 
20–ту 45–ту 

Без добрив 

(контроль) 
96,3 91,1 7,5 4,0 8,3 0,63 

N15P15K15 100,0 91,0 11,7 5,6 12,7 1,76 

N30P30K30 100,0 91,6 17,7 9,1 16,4 2,86 

N60P60K60 98,4 87,2 20,1 11,1 18,1 3,92 

N75P75K75 89,3 80,7 22,6 8,2 16,7 3,60 

N90P90K90
 86,0 79,6 22,0 8,2 16,0 3,65 

НІР05 2,33 2,29 1,35 0,84 1,09 0,96 
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Встановлено, що за визначальний елемент вирощування стевії слугує 

густота стояння рослин. Саме з нею пов'язані коефіцієнт продуктивної 

кущистості культури, загальна біомаса і частка в них листків. 3а прийнятою 

схемою садіння стевії з шириною міжрядь 70 см і відстанню між рослинами у 

рядку 16–25 см густота стояння рослин може бути в межах 80–90 тис./га. З метою 

удосконалення способів висаджування розсади стевії упродовж 

2006–2015 рр. досліджено кілька схем садіння (табл. 6). 

Таблиця 6 

Схеми садіння рослин стевії 

Розміщення рослин, см Кількість рослин 

на обліковій 

ділянці 14 м2, шт. 

Кількість 

рослин, 

тис. шт. /га 
у міжряддях у рядку 

у стрічці 

шириною 

70 16 — 155 89 

70 25 — 100 57 

60 — 35 248 131 

70 — 40 186 113 

Примітка. У варіантах з шириною стрічок 35 і 40 см розсаду висаджували у шаховому 

порядку. 

 

Як показали дослідження, за середньої кількості висадженої розсади на 

ділянці 172 шт. прижилося 159 шт., або 92 %. Збільшення приживаності 

спостерігали у варіанті зі схемою садіння 70х16 см у рядку – 94 %. Істотно 

нижчим показник виявився за площі живлення 70х25 см − 85 % (НІР05=2). 

На початку вегетації рослини ростуть досить повільно. Значний приріст 

таких спостерігався з останньої декади липня, а з початку вересня набув 

найбільших темпів. Найвищими рослини стевії визначено за схеми садіння з 

міжряддями 70х16 см та формуванням стрічки 40 см − 61,4 см. 

За цієї ж схеми садіння рослини стевії утворювали й найбільшу кількість 

міжвузлів, бічних пагонів І і ІІ порядків. Інтенсивне збільшення довжини і 

ширини листка у рослин стевії починалося у липні й досягало відповідно 5,8–6 і 

2,3–3 см. Біомаса рослин істотно збільшувалася за рахунок пагонів 

І і ІІ порядків; кількість основних стебел залишалася в межах 1–2 шт. 

Особливістю існуючої технології вирощування стевії слід вказати 

альтернативу вегетативним способам її розмноження чепрез вирощування 

розсади in vitro і зеленим живцюванням. Обидва методи трудомісткі, що значно 

підвищує собівартість продукції. 

Удосконалення технології вирощування стевії з метою підвищення 

економічної ефективності можливе при застосуванні методу вирощування цієї 

культури насінням, яке визначалося факторами, що безпосередньо впливали на 

його основні показники – тривалість появи сходів і польову схожість насіння, 

архітектоніку рослини (висота, кількість стебел, пагонів, листків), густоту 

стояння, врожайність зеленої маси. 
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Тривалість появи та густота сходів залежали як від якості насіння і строків 

сівби, так і погодних умов у період сівба–сходи, а врожайність зеленої і сухої 

маси, крім того, ще й від густоти стояння рослин упродовж вегетаційного 

періоду. 

У зв’язку з цим, упродовж 2016–2019 рр. в лабораторних умовах і на 

дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

проведено дослідження з питань стимуляції насіння стевії, строків сівби та 

густоти стояння рослин. 

Важливим фактором при вирощуванні стевії насінням вирізняється 

отримання оптимальних сходів у ранньовесняний період, яке залежить, 

насамперед, від польової схожості насіння. Між тим, насіння стевії дрібне, 

видовжене, веретеноподібної форми, завдовжки від 2 до 3 мм, маса 1000 насінин 

становить 0,24–0,40 мг і містить в собі, на відміну від насіння інших культур, 

незначну кількість запасних поживних речовин. Саме тому сучасні сорти і 

гібриди стевії мають невисоку лабораторну (70–75 %) і польову (25–30 %) 

схожість.  

У зв’язку з цим, метою проведених досліджень упродовж 2016–2019 рр. 

стало виявлення особливостей росту й розвитку та формування продуктивності 

стевії залежно від передпосівної обробки насіння мікроелементами і 

мікродобривами.  

За одержаними результатами, основний ефект від стимуляції насіння за 

передпосівної обробки його в розчині солей мікроелементів полягав у 

підвищенні інтенсивності та дружності проростання як у лабораторних, так і 

польових умовах, що сприяло інтенсивнішому росту й розвитку рослин 

упродовж вегетаційного періоду, а в кінцевому результаті – кращому 

збереженню рослин і підвищенню врожайності зеленої маси. 

У середньому за роки досліджень на четверту добу від закладання насіння 

на пророщування кількість пророслого у варіантах замочування у розчинах 

мікроелементів Zn, Co, Mn, мікродобрива Аватар та Ріст–концентраті була на 

3,6–19,4 % більшою, ніж на контролі. При подальшому пророщуванні насіння 

різниця між контролем і варіантами зі стимуляцією зростала та зберігалася 

тенденція до підвищення енергії проростання і схожості. 

Найвища лабораторна схожість отримана у варіантах замочування у 

розчині мікроелемента Zn − 72 %, у Ріст–концентраті − 74,6 і змочування 

мікродобривом Аватар – 74 %; найменша – у варіантах замочування у звичайній 

воді та у розчині мікроелемента Co – 68,4 %. Щодо польової схожості насіння, 

то вона найбільшою спостерігалася практично на всіх варіантах досліду. Значне 

підвищення польової схожості відзначено за замочування у розчині 

мікродобрива Аватар і Ріст–концентраті, цинку – відповідно на 6,6; 4,8 і 3,8 % 

більше, ніж на контролі. 

Аналіз основних показників структури продуктивності стевії – висота 

рослин, кількість стебел, пагонів, листків засвідчив, що всі способи стимуляції 

насіння позитивно вплинули на згадані показники. Висота рослин перевищувала 

контроль у середньому на 0,7–4,4 см, кількість стебел – на 0,2–0,8 шт., 
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їх довжина – на 1,2–6,8 см, кількість пагонів І порядку – на 0,3–1,1 шт., 

їх довжина – на 0,4–4,0 см, кількість листків – на 1,2–6,7 шт. і площа листкової 

поверхні – на 13–845 см2. 

Порівняно з контролем та іншими варіантами досліду найрозвиненішими 

рослини стевії спостерігали за обробки насіння у розчині солей мікродобрив 

Аватар, Ріст–концентрату і цинку. 

Так, інтенсивніший ріст і розвиток рослин стевії на початку вегетації у 

варіантах із стимуляцією насіння сприяв кращому збереженню рослин упродовж 

вегетації і забезпечив підвищення врожайності зеленої і сухої маси (табл. 7). 

Упродовж 2016–2019 рр. у лабораторних умовах та на дослідному полі 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН вивчали строки 

сівби стевії при розмноженні її насінням за такою схемою: 1) сівба в І декаді 

травня, 2) сівба в ІІ декаді травня (контроль), 3) сівба в ІІІ декаді травня. Густоту 

рослин сорту Славутич за ширини міжрядь 45 см і висіву в рядку 4–5 рослин на 

одному погонному метрі формували у період повних сходів вручну. 

За всіх строків сівби лабораторна схожість насіння була практично 

однаковою і становила: 2016 р. – 64,0 %, у 2017 р. – 67,3 % і у 2019 р. – 67,5 %, 

тому густота сходів залежала як від польової схожості насіння, так і від 

метеорологічних умов у період сівба–сходи. За сівби в І і ІІ декадах травня 

середня тривалість періоду сівба−поява сходів становила 10 днів, у ІІІ – 8 днів. 

Таблиця 7 

Урожайність стевії залежно від передпосівної обробки насіння,  

середнє за 2016–2019 рр., т/га 

 

Найменшою польова схожість виявилася за сівби в першій декаді 

травня – 31,5 %; у наступні строки сівби вона збільшувалася на 4,4–6,3 %. У 

помірно сухий (у 2016 р. ГТК коливався в межах 0,6–0,7), помірно зволожені 

(2017 і 2019 рр. ГТК 0,9–1,4) роки, польова схожість була в межах 22,6–27,5 %, 

Варіант 

Густота рослин 

перед збиранням, 

тис. шт./га 

Зелена 

маса 

Суха 

маса 

Без замочування (контроль) 99,2 31,8 3,18 

Замочування у звичайній воді 103,7 33,5 3,30 

Замочування у розчині 

мікроелемента Zn 
107,2 34,2 3,42 

Замочування у розчині 

мікроелемента Co 
101,4 32,4 3,21 

Замочування у розчині 

мікроелемента Mn 
101,8 33,6 3,26 

Змочування мікродобривом 

Аватар 
108,4 34,6 3,46 

Замочування у Ріст–концентраті 111,1 35,5 3,55 

НІР05 2,1 0,7 0,4 
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31,5–39,6 % і 40,3–46,3 %. Тривалість періоду появи сходів і польова схожість 

насіння свідчать про перевагу погодних умов у період сівба–сходи з ГТК 2,0 і 

вище порівняно з ГТК – 0,6–0,7. У всі роки досліджень найбільшу кількість 

сходів отримано за сівби в третій декаді травня. 

Аналіз основних показників структури врожаю стевії засвідчив, що висота 

рослин у середньому за роки досліджень практично була однаковою за всіх 

строків сівби, однак виявлено тенденцію до збільшення кількості стебел, пагонів, 

листків та асиміляційної поверхні однієї рослини у варіантах з пізнішими 

строками сівби (у третій декаді травня) до 13780 см2. 

Найзначніший розвиток рослин стевії спостерігали в 2019 р.: 

висота коливалася в межах 57,0–57,6 см, кількість стебел – 3,2–3,6 шт., 

пагонів – 8,3–9,8 шт., асиміляційна поверхня рослини становила 

12903–14120 см2, що пояснюється погодними умовами року (ГТК вегетаційного 

періоду був 0,9–1,2). 

Густота стояння рослин упродовж онтогенезу змінювалася в середньому за 

роки досліджень на 120 добу від формування: за сівби в першій декаді травня 

вона зменшувалася від 112,6 до 99,7 тис. /га (випадання 11,5 %), за сівби в другій 

декаді травня – від 112,6 до 100,0 тис./га (випадання 11,2 %) і за сівби в третій 

декаді травня – від 112,6 до 102,3 тис./га (випадання 9,1 %). Строки сівби 

вплинули на загальну продуктивність стевії. Якщо за сівби в другій декаді 

травня (контроль) густота стояння перед збиранням у середньому за роки 

досліджень становила 100,0 тис./га, врожайність зеленої маси – 31,0 т/га, 

зеленого листя – 20,4 т/га, сухого листя – 2,02 т/га, то за сівби в третій декаді 

травня ці показники були більшими відповідно на 2,3; 1,1; 0,6 і 0,2 т/га. 

За сівби в першій декаді травня, порівняно з контролем, врожайність 

зеленої маси зменшилася на 2,2 т/га, зеленого листя – на 4,5 т/га, сухого листя – 

на 0,42 т/га (табл. 8). 

Таблиця 8 

Урожайність стевії залежно від строку сівби,  

середнє за 2016–2019 рр., т/га 

Строк сівби 

Травень: 

Густота стояння 

рослин перед 

збиранням, тис./га 

Зелена маса Суха маса 

усього у т. ч. 

листки 

усього у т. ч. 

листки 

І декада 84,7 28,8 15,9 2,87 1,6 

ІІ декада (контроль) 100,0 31,0 20,4 3,0 2,02 

ІІІ декада 102,3 32,1 21,0 3,2 2,22 

НІР05 1,3 1,7 3,5 0,6 0,5 

 

За однакових норм висіву й ширини міжряддя, густота агрофітоценозу 

стевії на одиницю площі зумовлюється вихідною густотою стояння рослин. У 

середньому за роки досліджень у першому варіанті на 30 день від появи сходів 

вона зменшувалася від 81,9 до 80,1 тис./га (випадання 2,2 %), у другому варіанті 
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(контроль) – від 92,0 до 89,8 тис./га (випадання 2,4 %) і в третьому – від 101,7 до 

100,0 тис./га (випадання 2,7 %). 

У фазі бутонізації висота рослин стевії за вихідної густоти 100 тис./га 

порівняно з контролем 90 тис./га була більшою на 2,3 см, довжина стебел – на 

2,2 см, кількість листків – на 1,7 шт. і площа листкової поверхні – на 47,6 см2. За 

такими показниками, як кількість стебел і пагонів першого порядку різниці між 

цими варіантами не виявлено. За вихідної густоти стояння 80 тис./га розвиток 

рослин був слабшим.  

Вихідна густота стояння вплинула на загальну продуктивність стевії. За 

зменшення вихідної густоти від 100 до 80 тис./га середня маса однієї рослини 

збільшувалася, тоді як врожайність надземної маси і листків – зменшувалася, 

тому найнижчу продуктивність стевії спостерігали за вихідної густоти 1,70 т/га 

(табл. 9). 

Таблиця 9 

Продуктивність стевії залежно від вихідної густоти стояння рослин, 

середнє за 2016–2019 рр. 

Вихідна густота 

рослин, тис. шт./га 

Урожайність, т/га 

зелена маса 
у т. ч. 

листки 
суха маса 

у т. ч. 

листки 

80 27,4 17,3 2,83 1,70 

90 (контроль) 30,5 19,4 2,98 1,92 

100 32,6 21,8 3,29 2,16 

НІР05 2,0 1,9 0,7 0,3 

 
У середньому за роки досліджень за вихідної густоти рослин стевії 

100 тис./га, порівняно з варіантом 80 тис./га врожайність зеленої маси була 
більшою на 32,1 %, листків – на 26,0 %, сухої маси − на 19,3 %, сухих листків – 
на 20 %. За вихідної густоти 90 тис./га (контроль), порівняно з густотою 
80 тис./га, ці показники також були меншими порівняно з густотою 100 тис./га. 

Продуктивність стевії залежно від варіанта удобрення визначали упродовж 
2006–2010 рр. на Дослідній станції овочевих культур (Фастівський р-н, Київська 
обл.). Мінеральні добрива (далі – варіант удобрення) вносили у формах 34,5 % 
аміачної селітри, 19,5 % гранульованого суперфосфату, 40 % калійної солі, 
перепрілий гній великої рогатої худоби. 

Встановлено, що варіант удобрення певним чином впливав на виживання 
висаджених рослин, їхній ріст, розвиток і продуктивність. Найпозитивніше на 
збереженість рослин стевії впродовж вегетаційного періоду впливали варіанти 
удобрення: N60P60 – 90,7; N60 − 86,6 і N60K60 – 87,7 % (на контролі 77,8 %). 

Значно інтенсивніший ріст у висоту рослин, утворення міжвузлів, листків 
і вміст сухої речовини в листках стевії відзначили у варіантах удобрення: 
N60P120К60, N60P60К60, P60К60, в яких висота рослин становила відповідно 39,3; 
33,9; 35,3 см; кількість міжвузлів була більшою, ніж на контролі у 2,0–2,5 раза; 
кількість листків на рослині – в 2,5 раза. Вміст сухої речовини в листках у 
варіанті удобрення Р60 становив 25,8 % (на контролі 28,7 %).  
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РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ В 

РЕГІОНАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 

 

Ріст кореневої системи стевії в глибину відбувався досить повільно: на 

40–45 добу вегетації основна частина її розміщувалася на глибині 10–20 см, де 

досить важко утримати стабільні запаси вологи. Для постійного ж забезпечення 

водою листкової поверхні, що активно випаровувала вологу треба, щоб коренева 

система була спроможна забезпечити нею надземну частину рослини.  

Зменшення верхнього вологого шару ґрунту навіть на ¼ глибини 

поширення кореневої системи стевії призводило до втрати активної її частини на 

50–60 %, що відповідно позначалося на врожайності листя. 

Збільшення чистої продуктивності фотосинтезу посівів стевії в умовах 

зрошення відзначено у період формування бутонів – від 4,58 г/м2 за добу без 

поливу, до 7,25 г/м2 на добу в умовах зрошення. Збільшення площі листків і 

вмісту в них хлорофілу при зрошенні являє собою важливу умову ефективного 

використання рослинами сонячної енергії. У фазі цвітіння фотосинтетична 

активна радіація (ФАР) була: у сорту Берегиня без поливу 93,4 тис. кДж/га за 

1 хв, а в умовах оптимального поливного режиму – 205,5 тис. кДж/га за 1 хв; у 

сорту Славутич ‒ відповідно 115 і 225,2 тис. кДж/га за 1 хв. 

Шляхом спрямованого управління вологістю ґрунту можна не тільки 

вплинути на ріст кореневої системи, а й змінити її розташування. Саме 

систематичне зволоження верхнього шару ґрунту сприяло розташуванню 

коренів ближче до поверхні ґрунту, тоді як періодичне підсушування цього 

шару – до їх заглиблення. 
Недостатня забезпеченість рослин вологою поступово призводила до 

порушення обміну речовин, ослаблення рослин та ураження їх хворобами. 
Особливо швидко виникали хвороби за умов різких переходів від невеликих 
опадів до посухи або після прохолодної погоди до спекотної, коли рослини не 
встигали пристосуватися до нових умов. Насиченість клітин стевії водою суттєво 
змінювалася за фазами росту й розвитку.  

Встановлено, що за фазами росту й розвитку рослин стевії оптимальний 
режим зволоження дає можливість управляти її продуктивністю. Найуспішніше 
вирішувалося це завдання за умов краплинного зрошення – розподілу води під 
тиском, яке забезпечувало або безперервний полив або вибіркові поливи за 
відповідними поливними нормами, згідно з біологічними нормами 
водоспоживання рослин. 

За поверхневого зрошення й дощування, внаслідок великих інтервалів між 
поливами у ґрунті періодично виникали умови місцевого перезволоження або 
пересихання. Вони призводили до стресів і порушень нормальних ритмів росту 
й розвитку рослин. Краплинне зрошення дозволяло підтримувати в оптимальних 
межах вологість кореневмісного шару ґрунту упродовж вегетаційного періоду, 
що забезпечувалося рухом вологи капілярами. Як наслідок, у ґрунті зберігаються 
оптимальні водно–фізичні властивості. Сутність систем краплинного 
зрошування полягала у тому, що поливався не ґрунт, а рослина. 
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Впровадження краплинного зрошення передбачало повну автоматизацію 

процесу водопостачання, забезпечувало суттєве збереження води, добрив, ручної 

праці, що дозволило істотно підвищити врожайність. Воно може бути 

ефективним в умовах, коли інші способи поливу не можна застосовувати або 

вони не ефективні – ділянки зі складним рельєфом або великим схилом, регіони 

з тривалими посухами та постійними сильними вітрами, ґрунти з високою 

гігроскопічністю або схильні до засолення. 

Істотний вплив на врожайність сухих листків стевії виявляв водний 

режим – 52,4 %; частка впливу площі живлення становила 35,0 %, взаємодія 

водного режиму і площі живлення – 2,1 %, біотип – 9,6 %, інші фактори – 0,9 %. 

Отже, краплинне зрошення в зоні Степу слугує важливим фактором 

отримання високих і сталих урожаїв стевії. Застосування такого сприяє високій 

приживаності та збереженості садивного матеріалу на плантаціях цієї рослини. 

Найприйнятніша схема розміщення стевії за краплинного зрошення – 70х16 см. 

Приживаність стевії на зрошуваних ділянках досліду відзначена високою – 

у середньому 97,4 % (на контролі – 84,0 %). За варіантами площ живлення вищою 

спостерігали у варіанті 1120 см2 − 98,7 %; в інших − значно нижчою. 

Дослідження із впливу водорозчинних мінеральних добрив, внесених 

шляхом краплинного зрошення на продуктивність стевії, проводили у 

господарстві «Лейла» Каховського району Херсонської області впродовж 

2011–2015 рр. (рис. 3). 

  
Рис. 3. Частка впливу досліджуваних факторів на врожайність сухого 

листя стевії, середнє за 2011–2015 рр. 
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Упродовж вегетаційного періоду через кожні 14–15 днів проводили 

спостереження за динамікою росту й розвитком рослин: висотою, формуванням 

основних стебел і міжвузлів, розмірами листків (довжиною і шириною). На фоні 

краплинного зрошення висота рослин до моменту збирання, за схеми садіння 

70х16 см, становила 90,2 см; за схеми садіння 70х25 см – 87,5 см. Основних 

стебел в усіх варіантах виявлено в межах 1–2 шт.  

Листкові пластинки формувалися до настання технічної стиглості. Більші 

розміри листків відзначено у варіантах застосування краплинного зрошення. Зі 

збільшенням площі живлення рослин стевії розмір листкових пластинок 

збільшувався. 

Накопичення органічної речовини за період з 15.VII по 15.Х зростало від 

18,4–21,7 до 24,4–27,1 %. Вміст сухої речовини на рівні 24,4–25,0 % засвідчив 

настання фази технічної стиглості.  

Урожайність сухої маси на зрошенні відносно варіанта без зрошення 

біотипу 4n була істотно вищою за біотип 2n – відповідно на 0,15 і 0,35 т/га. 

Варіант з площею живлення рослин 70x16 см істотно перевищував варіант з 

площею 70x25 см – відповідно на 0,65 і 0,88 т/га. Краплинне зрошення 

забезпечило приріст врожайності сухої маси листя 0,93 т/га. Дослідження 

проводились в АР Крим, Красногвардійський район (табл. 10). 

Таблиця 10 

Урожайність сухої маси листя рослин стевії залежно від краплинного 

зрошення та площі живлення рослин, середнє за 2011–2013 pp., т/га 

Водний  

режим 

Біотип 

(плоїдність) 

Форма площі живлення Середнє 

за 

біотипом 

Середнє  

за 

водним 

режимом 
70х16 см 70х25 см 

Без  

зрошення 

4n 2,90 2,29 2,59 
2,52 

2n 2,77 2,10 2,44 

середнє 2,84 2,19   

Краплинне 

зрошення 

4n 3,98 3,14 3,71 
3,59 

2n 3,80 2,88 3,36 

середнє 3,89 3,01   

НІР05   0,11  

 

Процес фертигації передбачав внесення одночасно з поливом добрив або 

пестицидів. 

У варіанті позакореневого підживлення стевії добривами Ferticare Kombi 1 

4 кг /300 л води порівняно з контролем − краплинне зрошення середній приріст 

врожайності сухого листя становив 0,65 т /га, або 28,3 %. 
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Фертигація стевії шляхом внесення Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro 

1 кг/1000 л води сприяла поліпшенню як водного, так і поживного режиму 

ґрунту. Як наслідок, середній приріст врожайності сухого листя порівняно з 

контролем збільшився на 0,95 т /га, або на 41,4 % (табл. 11). 

Таблиця 11 

Урожайність сухого листя стевії залежно від краплинного зрошення, 

фертигації і позакореневого підживлення в теплиці,  

середнє за 2011–2013 pp., т/га 

Варіант 
Рік 

Середнє 
До 

контролю, ± 2011 2012 2013 

Краплинне зрошення (контроль) 2,34 2,61 2,05 2,30  

Краплинне зрошення + позакореневе 

підживлення Ferticare Kombi 1  

4 кг/300 л води 

2,94 3,41 2,65 2,94 0,65 

Фертигація з внесенням Ferticare 

Kombi 1 і Ferticare Hydro  

1 кг/1000 л води 

3,31 3,55 3,11 3,25 0,95 

Фертигація + позакореневе 

підживлення 
3,72 3,92 3,41 3,64 1,34 

НІР05  0,29 0,41 0,37  0,12 

 

Найзначніший ефект виявлено від комплексного застосування 

досліджуваних елементів технології вирощування стевії – фертигації і 

позакореневого підживлення. Середній приріст врожайності сухого листя в 

цьому варіанті порівняно з контролем збільшився на 1,34 т/га, або на 58,5 %.  

 

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ РІЗНОЯКІСНОСТІ 

ФІТОЦЕНОЗІВ СТЕВІЇ 

 

Оцінку агрофітоценозів стевії залежно від впливу погодних умов 

вегетаційного періоду і сортових особливостей на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії за регіонами України проведено в 2001–2014 рр. Упродовж 

цього періоду в зоні Центрального Лісостепу стевію вирощували на площах 

1,99–5,90 га, в Західному Лісостепу – 1,94–2,73 га, Північному Степу – 

4,10–15,20 га, у Південному Степу – 5,0–32,20 га. 

У Західному Лісостепу за період 2006–2012 рр. середня густота стояння 

перед збиранням була на рівні 111 тис/га. Одержано урожайність зеленої маси  

20,7–28,4 т/га, сухого листя – 2,03–2,96 т/га. 

У Північному Степу найпродуктивніші агрофітоценози стевії спостерігали 

в 2011–2014 рр.: за середньої густоти стояння перед збиранням 90–91 тис./га 

урожайність зеленої маси становила 25,2–30,4 т/га, сухого листя – 2,51–3,03 т/га 

(ГТК вегетаційного періоду 0,8–1,7). 
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У Південному Степу (АР Крим) за період 2001–2012 рр. найвищою 

продуктивністю характеризувалися агрофітоценози стевії у 2004–2006,  

2008–2012 рр.: за густоти стояння перед збиранням – 91 тис./га 

урожайність зеленої маси в середньому за 2011–2012 рр. досягла 27,7 т/га, сухого 

листя – 2,95 т/га; в середньому за 2006–2010 рр. – за 90 тис./га – 27,0 і 2,65 т/га. 

Аналіз метеорологічних умов вирощування стевії впродовж 

2001–2014 рр. показав їх значну мінливість. Так, в умовах Правобережного 

Центрального Лісостепу найпосушливішими виявилися 2003-й, 2004-й 

(особливо в першу половину вегетаційного періоду) та 2007 р., надмірно 

вологими – 2001-й та 2006-й р., решта років були близькими до середніх. 

Серед посушливих років найхарактернішим став вегетаційний період 2007 р.: 

кількість опадів у період «садіння–приживання» становила 74 мм, ГТК–0,6, 

індекс посушливості – 1,31; у період збирання відповідно 143, 0,9 і 0,92 мм. 

Такі метеорологічні умови в цілому негативно вплинули на продуктивність 

агрофітоценозів стевії, зокрема, на густоту сходів (приживання після садіння), 

їхній ріст і розвиток та на вихід зеленої маси і сухого листя За густоти 

стояння перед збиранням 100 тис./га, урожайність зеленої маси становила 10,8 

т/га, сухої – 1,06 т/га. В цілому густота стояння перед збиранням за період 

2001–2014 рр. знаходилася в межах 98–111 тис./га, урожайність зеленої маси – 

10,4–30,4 т/га сухого листя – 1,09–2,68 т/га (табл. 12). 

Таблиця 12 

Продуктивність агрофітоценозів стевії залежно від погодних умов 

вегетаційного періоду регіону  

Регіон Роки 

П
л
о

щ
а 

са
д

ін
н

я
, 

га
 

Г
Т

К
 у

 п
ер

іо
д

 

са
д

ін
н

я
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о
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. 

Г
у

ст
о
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 с

то
ян

н
я
 

п
ер

ед
 з

б
и

р
ан

н
я
м

, 

ти
с.

/г
а 

Урожайність, 

т/га ГТК 

вегета-

ційного 

періоду, 

од. зе
л
ен

а 

м
ас

а 

су
х

е 

л
и

ст
я 

Центральний 

Лісостеп 

2001–2005 1,99 0,8–1,5 105 24,7 2,49 0,7–3,6 

2006–2010 5,90 0,1–1,3 103 17,5 1,69 0,6–2,4 

2011–2012 2,01 0,8–1,3 111 26,7 2,68 0,9–1,2 

Західний 

Лісостеп 

2006–2010 2,73 0,3–2,1 110 20,7 2,03 0,8–1,8 

2011–2012 1,94 0,8–3,5 111 28,4 2,96 0,9–1,7 

Північний 

Степ 

2001–2005 4,10 0,3–1,0 90 15,3 1,52 0,8–1,2 

2011–2012 15,20 0,3–1,5 90 25,2 2,51 0,8–1,0 

2012–2014 14,70 0,8–1,0 91 30,4 3,03 1,0–1,7 

Південний 

Степ 

2001–2005 5,00 0,5–1,2 92 20,5 2,15 0,6–1,4 

2006–2010 29,30 0,3–1,0 90 27,0 2,65 0,3–1,3 

2011–2012 32,20 0,3–1,1 91 27,7 2,95 0,4–1,4 
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Інтенсивний сорт стевії такий, що за оптимальних умов вирощування 

кожного року за врожайністю переважає усі досліджувані; пластичний (здатним 

до мінливості) – за середньою врожайністю за роки випробування посідає перше 

місце; стабільний, для якого роки досліджень притаманна найменша різниця між 

максимальною та мінімальною врожайністю. 

Вплив погодних умов періоду вегетації сортів стевії на стабільність 

врожайності оцінювали шляхом розрахунків за показниками врожайності 

зеленої і сухої маси, вмістом сухої речовини за ряд років із визначенням середніх, 

стандартного відхилення, мінімуму й максимуму та розмаху варіації R. 

Серед досліджуваних сортів стевії генетичною стабільністю виділявся сорт 

Космічний (відхилення від середньої дисперсії за значеннями спостерігалося 

суттєве <0); пластичним виявився сорт Славутич (відхилення наближене до ±0) 

і дуже пластичним – Берегиня (відхилення найбільш віддалене від 0). 

 
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ 

 
Дослідження показали, що технологія вирощування стевії потребує 

удосконалення в напрямі методів розмноження, застосування наномікродобрив, 

штамів, органічних і мінеральних добрив, краплинного зрошення та 

ефективнішого використання комплексу машин. 

У структурі витрат на вирощування стевії найбільшу частку становить 

підготовка садивного матеріалу: за методом in vitro 69,0 %, способом 

живцювання − 58,3 % і насінням − 57,4 %, далі частки витрат на основний і 

ранньовесняний обробіток ґрунту й садіння розсади − 7,6–20,6 %, збирання та 

підготовку до промислового використання стевії − 10,5–12,7 %. 

Дещо ефективнішою виявилася технологія вирощування стевії з 

використанням живців і насіння. Якщо витрати у варіанті технології 

вирощування стевії з розсади за методом in vitro становили 27892 грн/га, то за 

живцювання і сівби насінням − відповідно 21219 і 16756 грн/га. 

За аналізом структури витрат на виробництво стевії найбільша частка 

припадала на садивний матеріал (64,65 %) і оплату праці (15,75 %). 

У разі оптимальної густоти садіння − 80–100 тис. рослин/га собівартість 

однієї рослини садивного матеріалу у варіанті підготовки in vitro знаходиться на 

рівні 0,19 грн, живцювання − 0,12 грн і насінням – 0,10 грн. 

На підставі проведених досліджень розроблено зональні адаптовані до 

регіонів вирощування стевії ресурсозберігаючі технології, які забезпечують 

урожайність зеленого листя 15–20 т/га, сухого – 2,50–3,50 т/га, знижують 

собівартість на 35–40 %. 

У результаті впровадження ресурсозберігаючої технології і розмноження 

стевії насінням в умовах Степу і Лісостепу річний економічний ефект на площі 

10 га досягнув 28,7 тис.грн/га; удосконаленої з краплинним зрошенням на площі 
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2 га – 24,7 тис.грн/га; удосконаленої технології (фертигація + позакореневе 

підживлення) на площі 2 га – 27,2 тис.грн/га, ресурсозберігаючої технології 

(сівба стимульованим насінням) на 1 га – 36,5 тис.грн. 

За вирощування стевії економія ресурсів і енергії при ресурсозберігаючій 

технології порівняно зі звичайною становить 29 %. Зменшення енерговитрат 

досягається за рахунок економії витрат на систему живлення, садивний матеріал 

та поєднання технологічних операцій. 

Енергетичний аналіз технологій вирощування стевії визначається 

коефіцієнтом енергетичної ефективності – співвідношенням кількості енергії, 

яка міститься у виробленій продукції, до кількості енергії, що витрачена на 

формування врожаю. Встановлено, що коефіцієнт енергетичної ефективності на 

вирощуванні стевії за ресурсозберігаючої технології був на 11,2 % вищий, ніж за 

звичайної. За однакової врожайності стевії і рівних енергетичних еквівалентів 

продукції енергетичні витрати у варіанті означеної ресурсозберігаючої 

технології були значно нижчі, ніж за звичайної.  

 
ВИСНОВКИ 

 
1. У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення і наукове 

обґрунтування проблеми збільшення рівня врожайності стевії в умовах 

Лісостепу і Степу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та 

продуктивності рослин залежно від методів розмноження, рівня удобрення, 

водного режиму, погодних умов вегетаційного періоду та інших елементів 

технології вирощування культури. Використання сукупності результатів 

досліджень дає можливість виробникам продукції отримувати урожайність 

листя стевії 45–50 т/га за рівня рентабельності 140–180 %. 

2. Теоретичною основою управління процесом формування врожайності 

маси стевії є визначення закономірностей наростання листкової поверхні, 

фотосинтетичного потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу під 

впливом макро– і мікроелементів живлення та взаємозв'язків з окремими 

елементами технології вирощування. В умовах Степу за розміром листя виділено 

біотипи: дрібно–, середньо– і великолистні. За тривалістю вегетаційного періоду 

виділено три групи: ранньостиглі – 65–70 діб, середньостиглі – 85–90 діб, які 

характеризуються підвищеною врожайністю і вмістом дитерпенових глікозидів 

у листках, і пізньостиглі – 120–125 діб, які утворюють велику вегетативну масу. 

Урожайність сухого листя становила 1,27; 1,49 і 1,79 т/га, вихід дитерпенових 

глікозидів – 7,77; 10,44 і 8,14.  

3. Ріст, розвиток та формування продуктивності агрофітоценозів стевії 

певною мірою залежить від біологічних особливостей нових форм, сортів і 

гібридів. Використовуючи методи поліплоїдії, гібридизації, експериментального 

мутагенезу, культивування протопластів у культурі in vitro, нами виділено 

сім кращих тетраплоїдних номерів за масою листків. У зоні Лісостепу середня 

маса однієї рослини окремих номерів досягала 393 г, найменша маса − 

коливалася від 83,4 до 200 г. Урожайність сухих листків номерів і сортів стевії 
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змінювалася від 1,2 до 4,5 т/га; у тетраплоїдних номерів − від 1,9 до 3,2 т/га, 

у гібридів − від 1,2 до 3,5 т/га, сорту Галина була 4,5 т/га, а контрольного варіанта 

2п – 0,6 т/га, сорту Берегиня − 2,7 т/га, Славутич − 3,2 т/га.  

Найвищі показники за продуктивністю агрофітоценозів стевії виявлено у 

сортів нового покоління Галина, Марина, Катерина, які створено в Інституті 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та занесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. У 2017 р. 

в середньому за роки досліджень висота рослин стевії у сортів нового покоління 

становила 89,3–113,5 см, урожайність зеленого листя – 40–45 т/га, сухого – 

3,50–4,50 т/га, вміст стевіозіду 14,5–21,6 %, на контролі (сорт Берегиня) – 

відповідно 78,4 см, 25,7 т/га, 2,48 т/га і 7,9 %. 

4. Методологічно обґрунтовано вегетативні способи розмноження стевії − 

методом культури тканин, живців. Мікроклональне розмноження стевії in vitro 

дозволило одержати від рослини до 1 тис. ідентичних рослин і в потрібній 

кількості розмножити вихідний матеріал. Метод розмноження стевії зеленими 

живцями виявився одним із найефективніших за вегетативного способу. 

Живцювання у квітні з використанням оптимальних норм мінеральних добрив і 

співвідношення в них елементів N60P60K60 суттєво пришвидшує приживаність, 

укорінення, ріст і розвиток живців. 

5. У специфічних природних умовах України визначальним елементом 

технології вирощування стевії виступає густота стояння рослин, яка пов'язана з 

коефіцієнтом продуктивної кущистості культури, загальною біомасою і часткою 

в них листків. За схемою садіння стевії з шириною міжрядь 70 см і відстанню 

між рослинами у рядку 16 см густота рослин коливається в межах 80–90 тис./га. 

Збільшення приживаності, висоти рослин і кількості міжвузлів відзначено за 

схеми садіння 70х16 см – відповідно 94 %, 61 см і 20 шт. 

6. За розмноження стевії насінням визначальними факторами вирізняються 

тривалість появи сходів і польова схожість насіння, архітектоніка рослин, 

густота стояння та врожайність зеленої і сухої маси. Доведено, що ці фактори 

залежать від якості насіння, термінів сівби, погодних умов у період «сівба–

сходи» та вихідної густоти стояння (норми висіву). 

7. Стимуляція насіння стевії шляхом передпосівної обробки його в розчині 

солей мікроелементів і мікродобрив підвищує інтенсивність та дружність 

проростання, що сприяє оптимальному росту й розвитку рослин упродовж 

вегетаційного періоду та підвищенню врожайності сирої і сухої маси: густота 

стояння перед збиранням у середньому за роки досліджень була більшою, ніж на 

контролі без стимуляції на 8,5–11,9 тис./га, врожайність зеленого листя – 

на 1,6–2,4 т/га і сухого – на 0,16–0,24 т/га. 

8. У середньому за роки досліджень найрозвиненіші рослини (кількість 

стебел, пагонів, листків) та найвищу продуктивність стевії спостерігали за сівби 

в третій декаді травня у варіанті вихідної густоти 4–5 рослин/м рядка, ширини 

міжряддя 45 см, де врожайність зеленої і сухої маси становила відповідно 

32,6 і 3,9 т/га. 
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9. На основі узагальнення теоретичних положень встановлено, що стевію 

слід вирощувати в регіонах, де сума опадів за рік становить 460–560 мм, в тому 

числі за вегетаційний період – 322–460 мм, запаси вологи в шарі ґрунту 100 см – 

150–180 мм, сума температур за період активної вегетації – 2450–2800 °С і 

ГТК – 0,8–1,3. Найсприятливішими регіонами для вирощування стевії визнано 

Степ (АР Крим, Херсонська обл.) − урожайність зеленої маси і сухого листа 

становила відповідно 20–30 і 2,75–3,03 т/га, Західний Лісостеп – відповідно 

21–28 і 2,73–2,93 т/га, Центральний Лісостеп − відповідно 17–27 і 1,70–2,70 т/га. 

10. Ріст, розвиток і продуктивність стевії значною мірою залежить від фону 

живлення. Найінтенсивніший ріст рослин, утворення міжвузлів, листків, вміст 

сухої речовини в листках стевії виявився у варіантах удобрення N60P60K60: висота 

рослин відповідно 39,3 см, 36,8 і 35,2 см; кількість листків на рослині 

збільшувалася в 2,5 рази; міжвузлів – у 2,0–2,5 рази порівняно з контролем. 

Приріст врожайності сухої маси стевії у варіанті внесення 30 т/га гною становив 

1,63 т/га, далі за варіантами з використанням повного мінерального добрива 

N60P120K60 − 1,68 т/га; застосування подвійної дози повних мінеральних добрив 

N120P120K120 забезпечувало приріст врожайності сухої маси порівно з варіантом 

N60P120K60 у межах похибки досліду − 0,20 т/га (НІР05 = 0,41 т/га).  

11. Інтенсивність росту й продуктивність рослин стевії залежить як від 

термінів садіння, так і площі живлення рослин. Встановлено, що в умовах 

Лісостепу доцільно висаджувати розсаду в третій декаді травня за схемою 

45х25 см. За роки досліджень на час збирання залишалося в середньому 88,7 % 

рослин; урожайність сирої маси таких становила 36,7 т/га, сухої – 3,09 т/га, на 

контролі ці показники були на рівні відповідно 78,2 %, 15,7 і 1,29 т/га. 

12. Густота стояння рослин стевії з шириною міжрядь 45 см порівняно з 

70 см сприяла суттєвому підвищенню врожайності у варіантах першого і 

третього термінів садіння − відповідно на 3,41 і 3,48 т/га (НІР05 1,2 т/га). Частка 

достовірного впливу на рівень врожайності стевії термінів садіння становила 

11,5 %, ширини міжрядь − 8,0 %, способу підготовки розсади 26,9 %, взаємодії 

термінів посадки і ширини міжрядь − 4,5 %, взаємодії строків і способу 

підготовки розсади − 9,9 %, взаємодії ширини міжрядь і способу підготовки 

розсади 3,7 %, взаємодій трьох факторів – 2,4 %, зрошення − 33,1 %. 

13. Краплинне зрошення стевії забезпечило приріст врожайності сухої 

маси листя 1,07 т/га. Урожайність тетраплоїдного біотипу була істотно вищою за 

диплоїдні − відповідно на 0,15 і 0,22 т/га. Варіант із площею живлення рослин 

70х16 см істотно перевищував варіант з розміщенням рослин 70х25 см − 

відповідно на 0,65 і 0,88 т/га. Частка впливу краплинного зрошення на 

врожайність сухих листків стевії становила 52,4 %, площі живлення − 35,0, 

взаємодія водного режиму і площі живлення − 9,6, біотип − 2,1, інших 

факторів − 0,9 %. 

14. Краплинне зрошення стевії з використання позакореневого 

підживлення Ferticare Kombi 1 нормою 4 кг/300 л води забезпечило приріст 

врожайності сухого листя порівняно до контролю з краплинним зрошенням 0,65 

т/га, або 28,3 %, фертигація шляхом внесення Ferticare Kombi 1 і Ferticare Hydro 
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1 кг/1000 л води – 0,95 т/га, або на 41,4 %, застосування фертигації і 

позакореневого підживлення –– 1,34 т/га, або 58,5 %. 

15. Доведено, що рекомендовані заходи й удосконалена технологія 

вирощування стевії забезпечили високу економічну та енергетичну ефективність 

культури. Річний економічній ефект від впровадження методу розмноження 

насінням в господарствах АР Крим, Херсонської області становив 

27,5–28,7 тис.грн/га, Кее – 1,71–1,91; від впровадження в господарствах АР Крим 

краплинного зрошення – 24,7 тис.грн/га і 1,82; фертигації + позакореневого 

підживлення – 27,2 тис.грн/га і 1,91 Кее. 

16. Найвищої економічної і енергетичної ефективності досягнуто за 

ресурсозберігаючої технології (розмноження стевії стимульованим насінням). 

Впровадження цієї технології упродовж 2015–2016 рр. у господарствах Київської 

області забезпечило річний економічний ефект 46,9 тис.грн/га, Кее в середньому 

виявився на 11,7 % вищим порівняно з базовою технологією. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для отримання врожайності сухого листя стевії на рівні 3,5–4,5 т/га з 

умістом дитерпенових глікозидів 12–21 % у Степу і Правобережному Лісостепу 

України рекомендується: 

− висівати сорти вітчизняної селекції: Галина, Марина, Катерина;  

− під оранку дозволено вносити добрива у дозі: гною 30 т/га або N45P45K45 

під оранку та N15P15K15 – під передпосівну культивацію; 

− за вирощування розсади стевії садіння у відкритий ґрунт проводити у 

третій декаді травня за схемою 70х16 см; 

− з метою створення сприятливих умов для повнішого проростання 

насіння стевії рекомендується замочувати у розчині мікродобрива 

Аватар (0,05 %) та Ріст–концентрат (0,05 % 

− за вирощування стевії насінням сівбу здійснювати з шириною міжряддя 

45−70 см нормою висіву 40 насінин на погонний метр рядка, перед сівбою 

стимулювати його шляхом обробляння у розчині солей мікроелементів і 

мікродобрив; вологість ґрунту підтримувати на рівні 70−80 % НВ; 

− для формцвання максимальної врожайності стевії рекомендована 

кількість рослин на 1 га – 100 тис.шт.  

− в умовах Степу стевію вирощувати на краплинному зрошенні з 

позакореневим підживленням Ferticare Kombi 1 нормою 4 кг/га на 300 л води, 

проводити фертигацію шляхом внесенням Ferticare Hydro 1 кг/га на 1000 л води 

або застосовувати фертигацію і позакореневе підживлення разом.  
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АНОТАЦІЯ 

Стефанюк В. Й. Управління продукційним процесом за вирощування 

стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». Чабани, 2021. 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення і наукове 

обґрунтування проблеми збільшення виробництва стевії в умовах Лісостепу і 

Степу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та 

продуктивності рослин залежно від методів розмноження, рівня удобрення, 

водного режиму, інших елементів технології вирощування культури, а 

також погодних умов вегетаційного періоду. Використання сукупності 

результатів досліджень забезпечує урожайність зеленого листя 25–30 т/га, 

сухого – 2,50–3,50 т/га і рівень рентабельності – 140–180 %. 

За теоретичну основу управління процесом формування врожайності маси 

стевії слугує визначення закономірностей наростання листкової поверхні, 

фотосинтетичного потенціалу і чистої продуктивності фотосинтезу під впливом 

макро– і мікроелементів живлення та взаємозв’язків з окремими елементами 

технології вирощування. 

Використовуючи методи поліплоїдії, гібридизації, експериментального 

мутагенезу, культури in vitro, виділено сім кращих тетраплоїдних номерів зі 

збором сухих листків від 1,9 до 4,2 т/га, суми глікозидів – 8,0–15 %. 

Методологічно обґрунтовано способи розмноження стевії: методом 

культури тканин, методом живців та насінням. Метод розмноження стевії 

зеленими живцями виявився одним із найефективніших. Живцювання у квітні з 

використанням оптимальних доз мінеральних добрив і співвідношенням у них 

елементів N60Р60K60 і N75P75K75 суттєво пришвидшує приживаність, укорінення, 

ріст і розвиток рослин. 

Експериментально доведено, що найбільшою мірою розвинені рослини та 

найвища їх продуктивність (урожайність зеленої маси – 44,2 т/га, сухої – 4,1 т/га) 

спостерігаються за розмноження стевії (сівби в третій декаді травня) 

стимульованим насінням із розрахунку 4–5 рослин на 1 м рядка. 

Комплексне використання технологічних і організаційно–економічних 

факторів – розміщення стевії в найсприятливіших зонах України, забезпечення 

матеріально–технічними засобами і застосування інтенсивної 

ресурсозберігаючої технології вирощування (краплинне зрошення, фертигація і 

позакореневе підживлення) забезпечує собівартість однієї рослини за технологій 

in vitro, живцями і насінням відповідно 0,24, 0,15 і 0,12 грн з рівнем 

рентабельності відповідно 86, 146 і 183 %. 

Ключові слова: стевія медова, морфологія, біологічні особливості, 

способи розмноження, стимуляція насіння, густота стояння, варіант удобрення, 

краплинне зрошення, фертигація, урожайність, технологія вирощування. 
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АННОТАЦИЯ 

Стефанюк В. И. Управление продукционным процессом при 

выращивании стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni). – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.09 – растениеводство. – ННЦ «Институт 

земледелия НААН». Чабаны, 2021. 

В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, которая заключается в установлении закономерностей 

формирования продуктивности стевии в условиях Лесостепи и Степи Украины 

путем выявления особенностей роста, развития и продуктивности растений в 

зависимости от оптимизации ассортимента сортов, методов размножения, 

густоты стояния, уровня питания, водного режима и погодных условий 

вегетационного периода. 

По результатам многолетних исследований для условий регионов Украины 

установлены закономерности формирования высокопродуктивных 

агрофитоценозов стевии путем создания новых сортов, стимуляции семян, 

оптимизации минерального питания, сроков посадки и посева. Определено, что 

продуктивность стевии является функцией взаимодействия сортов и 

технологических факторов, установлены корреляционные связи между 

урожайностью и показателями качества стевии. 

Теоретической основой управления процессом формирования 

урожайности массы стевии служит определение закономерностей нарастания 

листовой поверхности, фотосинтетического потенциала и чистой 

продуктивности фотосинтеза под влиянием макро– и микроэлементов питания и 

взаимосвязей с отдельными элементами технологии выращивания. 

Используя методы полиплоидии, гибридизации, экспериментального 

мутагенеза, культуры in vitro, выделены семь лучших тетраплоидных номеров со 

сбором сухих листьев от 1,9 до 4,2 т/га, суммой гликозидов 8,0 – 15 %. 

Методологически обоснованы способы размножения стевии: методом 

культуры тканей, методом черенков и семенами. Метод размножения стевии 

зелеными черенками оказался одним из самых эффективных. Черенкование в 

апреле с использованием оптимальных доз минеральных удобрений и 

соотношением в них элементов N60Р60K60 и N75P75K75 существенно ускоряет 

приживаемость, укоренение, рост и развитие растений. 

Экспериментально доказано, что наиболее развитые растения и наивысшая 

их продуктивность (урожайность зеленой массы – 44,2 т/га, сухой – 4,1 т/га) 

формируется при размножении стевии (высевание в третьей декаде мая) 

стимулированными семенами из расчета 4–5 растений на 1 м погонный рядка. 

Комплексное использование технологических и организационно–

экономических факторов – размещение стевии в наиболее благоприятных зонах 

Украины, обеспечение материально–техническими средствами и применение 

интенсивной ресурсосберегающей технологии выращивания (капельное 

орошение, фертигация и внекорневые подкормки), обеспечивает себестоимость 
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одного растения при технологиях in vitro, черенками и семенами соответственно 

0,24, 0,15 и 0,12 грн с уровнем рентабельности соответственно 86, 146 и 183 %. 

Ключевые слова: стевия медовая, морфология, биологические 

особенности, способы размножения, стимуляция семян, густота стояния, 

вариант питания, капельное орошение, фертигация, урожайность, экологическая 

устойчивость. 

 

ANNOTATION 

Stefaniuk V. Yo. Production management of growing stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni). Qualifying scientific work as a manuscript. 

Doctor of Science (Agriculture) dissertation. Specialty 06.01.09 – Рlant 

Production. NRC «Institute of Agriculture of NAAS». Chabany, 2021. 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the 

research problem that is finding out the patterns of formation of stevia productivity 

under the conditions of the Forest–Steppe and Steppe of Ukrainе by identifying the 

specifics of plant growth, development and productivity as affected by the optimization 

of variety composition, methods of reproduction, plant density, fertilization, water 

regime, and weather conditions. 

The theoretical approach to production management of the yield formation in 

stevia is determination of the patterns of leaf area growth, photosynthetic potential and 

the net photosynthetic productivity under the effect of micro and macronutrients and 

interactions with individual components of cultivation technology. 

Using the methods of polyploidy, hybridization, experimental mutagenesis, and 

in vitro culture, seven best tetraploid lines were isolated with a dry leaf yield from 

1.9 to 4.2 t/ha and total glycosides content from 8.0 to 15 %. 

Stevia is particularly demanding for moisture in the beginning of vegetation 

following planting and in the middle of vegetation during the period of active growth 

and development. It is not resistant to low temperatures, therefore, at temperatures 

below +12 °C it almost stops its growth and development. Stevia plants in vitro can 

withstand short-term (up to 5 hours) decrease in temperature below zero to 1−2 °C, but 

for a longer time (up to 12 hours) plants completely die. In Ukraine, stevia plants die 

at reducing the average daily temperature to 0 °С in open soil even when covered. 

Therefore it is necessary to cut them at a height of 5 cm, dig and store in the soil at 8-

10 °C and 60−70 % humidity.  

Methods of stevia propagation, namely in vitro, tissue culture and by seeds were 

substantiated. The method of stevia propagation with green cuttings appeared to be the 

most effective. Propagation with cutting in April along with the application of optimal 

doses of mineral fertilizers as N60R60K60 and N75P75K75 significantly accelerates 

rooting, survival, growth, and development of plants. 

It was experimentally proved that the most developed plants and their highest 

productivity (green leaf yield of 44.2 t/ha and dry leaf yield of 4.2 t/ha) were obtained 

through seed propagation with sowing stimulated seeds in late May at a seeding rate of 

4–5 plants/m. 
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Stevia is a plant of the short light day: with the reduction of light day duration, 

it passes to generative development. That is why the closer to the equator, the shorter 

the period of growth of the vegetative mass, and, conversely, moving to the north plants 

can develop longer, the period of flowering is delayed and they accumulate abundant 

vegetative mass. Short days help accelerate flowering and setting seeds. 

Stevia grows mainly in infertile acid sands or silt on the edge of marshes. 

Morphological and biological features of stevia, ecological stability, and adaptation to 

new conditions of cultivation, growth and development are affected by biological 

characteristics of a specific variety, growth and development stage, nutrient status and 

fertilization practice. 

Complex application of technological, organizational and economic factors, 

such as growing stevia in the most favourable zones of с, provision of material and 

technical resources, and the intensive resource–saving cultivation technology (drip 

irrigation, fertigation, and foliar fertilization) ensures the following production costs 

(UAH/plant): in vitro propagation 0.24, planting cuttings 0.15, seeding 0.12, with a 

profitability of 86, 146 and 183 %, respectively. 

Key words: stevia, morphology, biological features, methods of propagation, 

seed stimulation, plant density, power option, drop irrigation, fertigation, yield, 

ecological stability. 
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